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RESUMO 

 

 

 

A necessidade de superação da forma dominante de educação, que tem 

produzido sujeitos alienados, é cada vez mais emergente na luta da classe trabalhadora, 

quer dizer que é necessário que a ideologia do proletariado entre em disputa com a 

ideologia burguesa também dentro da escola. Neste sentido, este trabalho nega as 

pedagogias contemporâneas que apenas têm contribuído para manutenção destas 

relações de produção e discute a possibilidade de, já nesta estrutura econômica 

capitalista, construir uma educação que eleve o nível de consciência da classe 

trabalhadora através da aplicabilidade da Pedagogia Histórico-Crítica, que desde a 

Educação Infantil, pode contribuir para um trabalho docente que se posicione 

criticamente e contribua na formação dos sujeitos. Neste sentido, este trabalho levanta 

as seguintes questões: a aplicabilidade da Pedagogia Histórico-Crítica é possível neste 

formato dominante de educação? É possível, a partir da Educação Infantil, construir a 

possibilidade de uma sociedade comunista? O objetivo, pois, é criar condições para um 

trabalho docente que se posicione criticamente e contribua na formação dos sujeitos 

contribuindo, assim, na acumulação de forças da classe trabalhadora.  

 

 

Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Educação Infantil, Trabalho Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

 

The need to overcome the dominant form of education, which has produced alienated 

subjects, is increasingly emerging in the struggle of the working class, that is, it is 

necessary that the ideology of the proletariat should compete with bourgeois ideology 

also within the school. In this sense, this work denies the contemporary pedagogies that 

have only contributed to the maintenance of these relations of production and discusses 

the possibility, already in this capitalist economic structure, to construct an education 

that elevates the level of consciousness of the working class through the applicability of 

Historical-Critical Pedagogy, which since Early Childhood Education, can contribute to 

a teaching work that is critically positioned and contributes to the training of subjects. In 

this sense, this work raises the following questions: Is the applicability of Historical-

Critical Pedagogy possible in this dominant form of education? Is it possible, from 

Child Education, to build the possibility of a communist society? The aim, then, is to 

create conditions for a teaching job that critically positions itself and contributes to the 

training of the subjects, thus contributing to the accumulation of working class forces. 

 

 

Keywords: Historical-Critical Pedagogy, Child Education, teaching job. 
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A espontaneidade do trabalho docente provocada pela secundarizarão do 

professor no processo educativo, têm como resultado a formação cada vez mais alienada 

dos sujeitos. O ataque ao ensino sistematizado transmitido pelo professor têm como 

fundamento científico pedagogias que, fantasiadas de progressistas, entendem a 

educação como instrumento para manutenção das relações sociais de produção 

existentes, trata-se pois, de novas estratégias para atender as insaciáveis exigências do 

capital. A necessidade de superação dessa forma de educação dominante é cada vez 

mais emergente na luta da classe trabalhadora.  

Neste sentido, este trabalho levanta as seguintes questões: a aplicabilidade da 

Pedagogia Histórico-Crítica é possível neste formato dominante de educação? É 

possível, a partir da Educação Infantil, construir a possibilidade de uma sociedade 

comunista? O objetivo, pois, é criar condições para um trabalho docente que se 

posicione criticamente e contribua na formação dos sujeitos contribuindo, assim, na 

acumulação de forças da classe trabalhadora.  

O interesse pelo estudo surge nas discussões realizadas na disciplina “Infância e 

Cultura II” (4º período da graduação), ministrada pela Profa. Dra. Adriana Penna. O 

objeto das discussões era as políticas para a infância, que resultou, ao final do período, 

na elaboração de um projeto que contribui para algumas análises que aqui serão 

expostas. 

 Dessa forma, o primeiro capítulo deste trabalho faz uma discussão de ideologia e 

alienação na perspectiva marxista, de modo a entender como as ideias dominantes 

tornam-se ideias universais e como nós as incorporamos. O objetivo ao historicizar 

ideologia e alienação é negar a ideologia dominante como única alternativa e, tendo 

como referencial os estudos de Lênin, Marx e Engels, trazer à tona a ideologia 

proletária, que fundamentará a educação que se pretende para a classe trabalhadora  

Sabendo, porém, que a educação é condicionada pelo social, apresentamos no 

segundo capítulo, críticas ao Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

RCNEI), documento que, influenciado por organismos internacionais que controlam o 

capital, prescreve orientações para uma prática docente cada vez mais distante da crítica 

à realidade, ao contrário, as orientações negam, inclusive o trabalho do professor na 

transmissão de conhecimentos. Além disso, apontamos no documento algumas das 

pedagogias contemporâneas que o fundamentam, as quais têm suas raízes nas 
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pedagogias hegemônicas que pautam a educação brasileira e que Saviani (2008) 

denomina teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas. Também nesse capítulo 

discorreremos sobre elas e, ao final, apresentamos a superação dessas concepções 

conservadoras de educação, qual seja, Pedagogia Histórico-Crítica e seus fundamentos. 

No último capítulo, afirmamos a possibilidade de aplicação da Pedagogia 

Histórico-Crítica na Educação Infantil e sua contribuição no desvelamento da ideologia 

nacionalista burguesa, criando condições para o desenvolvimento de uma práxis 

pedagógica e para a formação intelectual das crianças. 

O método que orienta às análises deste trabalho é o materialismo-histórico 

dialético, método de análise da realidade desenvolvido por Marx e Engels, cujo objeto 

central são os modos de produção que se alteram pelo trabalho do homem e têm como 

resultado transformações inevitáveis nas relações sociais, isto é, as forças materiais e 

econômicas determinam a organização política e ideológica da sociedade. O que 

queremos dizer também é que a educação que este trabalho crítica é fruto da estrutura 

econômica capitalista e a educação que se apresenta como superação ainda está sendo 

forjada aumentando as possibilidades de organização da classe proletária para a 

construção da sociedade socialista. 
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CAPÍTULO I – IDEOLOGIA E ALIENAÇÃO: UMA ANÁLISE MARXISTA 

Se ideologia é, como empregou Lênin, uma concepção da realidade que passa 

antes pelo interesse de classe, é relevante afirmar que sua origem se dá com a extinção 

das sociedades primitivas
1
, tendo em vista a célebre conclusão a que chegou Marx e seu 

companheiro Engels, a partir de uma análise densa sobre a história social da 

humanidade: “a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de 

lutas de classes.” (MARX e ENGELS, 2000). 

 Nem sempre ideologia esteve relacionada a interesses de classes. Sua primeira 

formulação científica se dá em 1801, com Destrutt de Tracy, filósofo francês, que cria o 

termo com o sentido de estudos das ideias, ideias estas, que segundo o autor resultam da 

relação do homem com a natureza, uma análise pouco desenvolvida que Löwy (2015) 

define como “cientificismo materialista vulgar”. 

 Destrutt de Tracy apoiou a Revolução Francesa e, assim como outros ideólogos, 

apoiou Napoleão Bonaparte. No entanto, contrários às ideias progressistas, os ideólogos 

são excluídos do movimento de vanguarda e atacados por Napoleão que emprega 

sentido pejorativo aos termos ideologia e ideólogos. O sentido napoleônico de ideologia 

desmente, então, o caráter materialista que os ideólogos julgavam ter e os revela como 

metafísicos, que adaptavam a realidade de acordo com suas ideias. Neste sentido, o 

significado empregado por Napoleão revela a ideologia como aquela que apenas faz 

abstrações da realidade e “inverte as relações entre as ideias e o real” (CHAUÍ, 1994). E 

é este sentido que Marx adotará.  

 As primeiras análises do termo por Marx e Engels se dá no livro que produziram 

juntos, “A ideologia alemã”, que mesmo herdando o sentido empregado por Napoleão, 

fizeram uma elaboração mais refinada do conceito, equivalendo-o à ilusão, distorção e 

fragmentação da realidade que se dá sob uma perspectiva dominante, uma ideologia 

burguesa, portanto. E mais, para o autores, ideologia está integralmente relacionada às 

condições sociais e históricas e não, como defendia o positivismo, especificamente seu 

maior teórico Augusto Comte, segundo o qual a transformação das ideias acontece 

progressivamente, à medida que o espírito humano supera fases que passam pela 

explicação divina e metafísica da realidade, até a elaboração de uma ciência que 

                                                 
1
 De acordo com Saviani (1994), no “comunismo primitivo” (Pré-História) – anterior à sociedade de 

classes – “tudo era feito em comum”, ou seja, aquele modo de produção fornecia as mesmas condições de 

vida para todos os homens. No entanto, a partir do momento em que há a necessidade de se fixar na terra, 

“surge a propriedade privada. A apropriação da terra divide os homens em classes”, quer dizer, 

proprietários e não proprietários, exploradores e explorados. 



14 

 

explique racionalmente os fenômenos. Até aqui Marx ainda emprega o termo 

pejorativamente, entende-se, assim, que apenas a burguesia possui ideologia. Mas como 

superar a divisão de classes sem ter outra concepção que destrua a concepção burguesa?  

 Na corrente do marxismo, Lênin supera
2
 as formulações anteriores e 

compreende que qualquer concepção da realidade vinculada ao interesse de uma 

determinada classe é ideologia. Para ele “existe uma ideologia burguesa e uma ideologia 

proletária” (Löwy, 2015). A primeira é ideológica, a segunda revolucionária. Essa, 

segundo Chauí (1994) nega à grande parte dos homens os reais processos pelos quais 

foram produzidos os modos de sociabilidade e as formas de exploração e dominação 

política das quais é escrava. Nega a humanidade à maioria dos homens. Aquela 

compreende a gênese das relações sociais existentes e combate radicalmente sua 

reprodução, pretendendo primeiro a superação da classe trabalhadora, através da 

derrubada do capitalismo e, consequentemente, da classe burguesa para, então, a 

emancipação de todos os homens, portanto, a “recuperação total do gênero humano” 

(FRIGOTTO, 1984). Trata-se, pois, segundo Chauí (1994) de uma ideia não ideológica. 

Eis a importante diferença da concepção positivista de ideologia, que é pura ideologia e 

a concepção marxista, que é a crítica da ideologia. 

 Nesse sentido, uma concepção marxista de ideologia busca “compreender por 

que a ideologia é possível: qual sua origem, quais seus fins, quais seus mecanismos e 

quais seus efeitos históricos, isto é, sociais, econômicos, políticos e culturais.” (CHAUÍ, 

1994, p. 9). Já nesse processo de compreensão e apreensão da totalidade do fenômeno, 

no desvelamento da realidade, já acontece o processo de transformação. Caso contrário, 

se tais superações ocorressem isoladas e sucessivas, não seria histórico e dialético, não 

seria marxismo, mas sim a sobreposição da ideia sobre o real, ideologia. 

 Para compreendermos o método de análise e intervenção da realidade sob o qual, 

principalmente, Marx produziu a arma político-filosófica do proletariado, é necessário 

uma passagem breve às fontes que o autor consultou, criticou e, em alguns aspectos, 

conservou. “Marx analisou de maneira crítica, sem menosprezar um só ponto, tudo o 

que a sociedade humana criara. Analisou tudo que o pensamento humano criara, 

submeteu-o à crítica, comprovou-o no movimento operário...” (LÊNIN, 2015, p.18) 

                                                 
2
 O conceito de superação (Aufhebung) foi desenvolvido por Hegel para pensar o movimento da dialética, 

que consiste em negar, preservar e superar ideias. Marx nega, preserva e supera a dialética idealista de 

Hegel. Para ele a elevação se dá, antes, no campo da materialidade, pela relação dos homens com a 

natureza, ou seja, pelo trabalho. 
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constituindo, assim, uma impecável base para elaboração de uma ciência comunista. 

 A afirmação de que o trabalho filosófico de Marx não existiria sem Hegel tem 

fundamento ao reconhecermos que a filosofia hegeliana inaugurou e revolucionou 

conceitos os quais o próprio Marx admitiu como fundamentais à análise da realidade 

tendo, inclusive, utilizado na elaboração de sua teoria o pensamento daquele que um dia 

foi seu mestre. Obviamente, por seu caráter ideológico, logo, conservador, Hegel 

necessitou ser superado. Chauí (1994) resgata as principais contribuições da concepção 

hegeliana destacando, sobretudo, a compreensão da realidade como cultura, a revolução 

no conceito de história, entendida não como sucessão de fatos, efeitos e causas, porém, 

“um processo dotado de uma força ou de motor interno que produz os acontecimentos. 

Esse motor interno é a contradição.” (Idem, p.15). Hegel compreende também o 

fenômeno da alienação como a relação de estranhamento entre o sujeito histórico e 

aquilo que ele, direta ou indiretamente, produz. O sujeito não se reconhece em sua 

produção, pelo contrário, esta é, além de exterior a ele, também ameaçadora.  

Estas são algumas das características que constituem a obra hegeliana como 

dialética, uma vez que busca compreender os fenômenos dentro de um movimento 

complexo. Mas porque, então, esta concepção é idealista? “Porque seu sujeito é o 

Espírito
3
, e seu objeto também é o Espírito.” (Idem, p.17). E aqueles que pensaram 

criticar Hegel, mas mantiveram o real dependente das ideias e reproduziram aquelas 

mesmas relações sociais de produção, apenas o conservaram. Os discípulos de esquerda 

de Hegel defendiam que para transformar a sociedade bastava que as ideias erradas 

fossem identificadas, criticadas e substituídas por outras ideias. Mesmo os primeiros 

materialistas – anteriores a Revolução Francesa e, em certos aspectos, conservados 

segundo Löwy (2015) pelos primeiros socialistas e comunistas do século XIX – embora 

revolucionários, foram conservadores, pois à medida que pensavam a transformação da 

realidade condicionavam-na apenas à ação de um grupo social crítico e esclarecido. Ora, 

é justamente este grupo que não pretende qualquer mudança.  

Eis aqui as primeiras diferenças entre as concepções hegeliana e marxista: se 

para a primeira o sujeito é o Espírito, para a segunda o sujeito é a matéria, é o Homem e 

suas relações sociais de produção da vida. Mas a ruptura entre as duas filosofias está 

não somente no fato de uma ser idealista e a outra materialista mas, sobretudo, em seus 

posicionamentos dentro da luta de classes, ou seja, na ação política. Marx desenvolveu 

                                                 
3
 Espírito é ideia, pensamento.  
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no proletariado e para o proletariado uma teoria científica para superação dessa classe 

como classe explorada, uma teoria para destruição das relações sociais de exploração, 

para destruição da propriedade privada, extinção da sociedade de classes, portanto. 

Hegel, talvez, tivesse “pensado” nisso – é um idealista – mas sua teoria científica foi 

construída para o espírito, para um homem abstrato e não para o homem real. “...É a 

dimensão revolucionária da dialética marxiana
4
 contra a posição de caráter conservador 

e legitimador do status quo da dialética hegeliana.” (LÖWY, 2015, p. 27). 

E das materialidades sociais, é justamente a luta de classes, de acordo com Chauí 

(1994), que torna a ideologia burguesa possível. Esta ideologia é – como primeiramente 

foi empregada – abstração e ocultamento da realidade total. Nela estão veladas para a 

classe trabalhadora – e também para parte da burguesia, mas somente à primeira classe 

interessa a verdade – as origens das contradições sociais e a existência de classes 

sociais. Conforme Chauí (1994), é na divisão social do trabalho, dentro da qual 

trabalhos manual e intelectual foram cindidos, que Marx e Engels atribuem o 

surgimento da ideologia (burguesa).  

Somente com essa divisão “a consciência pode realmente 

imaginar ser diferente da consciência da práxis existente, 

representar realmente algo, sem representar algo real. Desde 

esse instante, a consciência está em condições de emancipar-se 

do mundo e entregar-se à construção da teoria, da teologia, da 

filosofia, da moral, etc., „puras‟”. (...) As ideias aparecem como 

produzidas somente pelo pensamento, porque os seus 

pensadores estão distanciados da produção material. (Chauí, 

1994, p. 26) 

 

É tão perversa a ideologia burguesa que o estranhamento que provoca no 

trabalhador não é só para com o trabalho intelectual do qual foi privado, mas também o 

é estranho, embora numa consciência deturpada seja evidente sua necessidade, o 

trabalho manual e aquilo que dele resulta: a mercadoria. Mesmo lidando diária e 

incansavelmente com os meios de produção, não passa à vista do trabalhador que tudo 

aquilo também lhe pertence. Tudo isso é possível pois a ideologia dominante dispõe de 

                                                 
4
 Leovegildo Leal (2014, p.22), afirma ser “estranha” e “incompatível” ao marxismo “a criação e adoção 

por um seguimento de acadêmicos do adjetivo marxiano/a para nomear aquilo que, a juízo de seus 

formuladores, referir-se-ia à letra exata de um hipotético pensamento puro de Marx/Engels em 

contraposição a um marxismo por eles tido como denotador de práticas e teorias desenvolvidas e adotadas 

em nome de Marx/Engels. Ora, não existe „pensamento puro‟ de Marx/Engels, não existe „pensamento 

puro‟ em Marx/Engels. A palavra marxismo, pois, é a que se capacita a expressar o par dialético 

teoria/prática, sintetizada por Marx/Engels na palavra práxis.” Este trabalho adota o posicionamento do 

autor. 
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mecanismos diversos para instaurar não só a conformação, mas também a aparência de 

uniformidade de interesses, concretizada no Estado. Tudo o que a burguesia cria é para 

interesse dela, dessa forma, não há conciliação entre classes, não há Estado comum. Há 

sim, classes antagônicas e Estado burguês. Ora, como denuncia Chauí (1994), “onde 

houver propriedade privada não pode haver interesse social comum.” 

Outro fenômeno que torna a ideologia possível é a alienação. Dentre as várias 

contribuições de Hegel ao trabalho de Marx e Engels, o conceito de alienação é 

essencial para compreender o processo de objetivação e subjetivação. Para Hegel, no 

momento em que o sujeito histórico não identifica sua produção material como algo 

pensado por ele, integrado a ele, este sujeito está alienado, pois além de desconhecer as 

determinações daquele objeto ele desconhece sua ação e responsabilidade sobre a 

realidade. No entanto, Hegel atribui a separação entre interior e exterior ao espírito. Para 

ele, alienado também é o espírito. Para Marx quem produz a alienação, quem é alienado 

é o homem real. Ele é alienado da sua produção, da relação com a natureza, da relação 

com os homens de sua classe e alienado da relação com o gênero humano, de modo 

geral.  

A alienação, porém, não é restrita àqueles que são explorados e impedidos da 

melhor educação, ela existe em maior ou menor escala. Desconhecendo a integralidade 

entre homem e natureza, homem e trabalho, homem indivíduo e gênero humano, somos 

todos alienados. Desconhecendo as determinações que constituem os fenômenos 

sociais, somos todos alienados. Negando a luta de classes e conservando a exploração 

da maioria discriminada, somos todos alienados. 

Neste sentido, está posta a relação entre ideologia dominante e alienação: manter 

os homens estranhados dos elementos que os constituem como sujeitos históricos, logo, 

produtores e detentores de tudo o que a humanidade desenvolve é fundamental para o 

aprofundamento da sociedade de classes. E a burguesia usará de todos os mecanismos 

possíveis para manter seu lugar, ainda que precise permanecer exterminando seres 

humanos. Somente organizada a classe trabalhadora poderá tomar da classe dominante 

tudo o que lhe fora até agora negado e instalar sua ideologia. Mas quando nasce a 

ideologia do proletariado? “Sua luta contra a burguesia começa com sua própria 

existência” (ENGELS e MARX, 2000, p. 53). Mas a sistematização desta ideologia 

como teoria se dá a partir de Marx e Engels. 

Outra característica da ideologia burguesa é a transformação de seus interesses 

particulares em interesses supostamente universais. De fato foi a burguesia, como 
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reconheceu Marx, uma classe revolucionária que permanece, de acordo com os tempos, 

modernizando suas formas de exploração, pois para ela tudo possui valor de troca, tudo, 

inclusive o próprio homem pode ser trocado por dinheiro. “...No lugar da exploração 

mascarada por ilusões políticas e religiosas colocou a exploração aberta, despudorada, 

direta e árida.” (ENGELS e MARX, 2000, p. 48). A dominação burguesa se dá em todas 

as dimensões, não só no plano abstrato, mas também concreto. Suas ideias ideológicas 

tem efeito na realidade, e para tornar suas superestruturas possíveis é necessário 

materializá-las em estruturas que estejam disponíveis a todos e pareçam defender 

interesses comuns. Desta maneira, as instituições sociais ideológicas, quais sejam a 

família, escola, igreja, partidos políticos, mídia, cultura, etc, são fundamentais na 

conservação dos valores dominantes. E todas estas instituições universalizadas, nos 

parecem tão naturais que são defendidas ferozmente em seus aspectos burgueses pela 

própria classe trabalhadora. Tornaram-se mitos fundadores. Para Chauí (2000), o mito 

fundador “é a solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não 

encontram caminhos para serem resolvidos no nível da realidade.” Ele nunca explica a 

formação dos fenômenos, pois ele, de acordo com o tempo histórico, se transforma na 

própria origem destes fenômenos. É, portanto, outro mecanismo da ideologia burguesa: 

a negação da história.  

Mas como trazer à tona a história numa perspectiva proletária, isto é, como 

revelar à classe trabalhadora as contradições de classes e sua condição de explorada? 

Algumas das instituições sociais, mesmo em sua forma burguesa, serão espaço para o 

desenvolvimento da consciência proletária, pois como disse Lênin (2015), os novos 

homens da sociedade comunista serão forjados neste modelo societário, do qual ainda, 

inevitavelmente, herdarão alguns traços negativos. Um destes espaços de disputa é, sem 

dúvida, a escola, cujo papel é a socialização dos conhecimentos produzidos. 

Os conteúdos são fundamentais e, sem conteúdos relevantes, 

conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela se 

transforma num arremedo, ela se transforma numa farsa. Parece-

me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no interior da 

escola, nós atuemos segundo essa máxima: a prioridade de 

conteúdos, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. 

Por que esses conteúdos são prioritários? Justamente porque o 

domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a 

participação política das massas. Se os membros das camadas 

populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem 

fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra 

os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos 

culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. Eu 
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costumo, às vezes, enunciar isso da seguinte forma: o dominado 

não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os 

dominantes dominam. Então dominar o que os dominantes 

dominam é condição de libertação. (SAVIANI, 2008, p. 61) 

 

Em seus estudos sobre o processo de formação da mente, tendo como referencial 

a abordagem materialista dialética de Marx e Engels, Vigotski (2015) ressalta a 

importância da escolarização no desenvolvimento qualitativo do pensamento dos 

indivíduos. Para o psicólogo russo, o pensamento é resultado das relações sociais e 

históricas que, internalizadas pelo indivíduo, formam sua personalidade, em outras 

palavras, trata-se da cultura produzida pela humanidade transformada na subjetividade 

individual (DUARTE, 2008b). 

Para que o indivíduo tenha autonomia na reelaboração dessa cultura para sua 

formação pessoal é necessário que desde a mais tenra idade seu desenvolvimento seja 

estimulado. Vigotski identifica duas funções no pensamento humano: as funções 

psicológicas elementares, de caráter biológico e as funções psicológicas superiores, 

determinadas pela medição sociocultural. No primeiro caso, não há muito esforço 

intelectual do ser humano, ele age de forma espontânea, de acordo com sua percepção e 

o que aprendeu pela imitação, atendendo as necessidades de acordo com a situação. Ao 

contrário, no segundo caso, o indivíduo utiliza do conhecimento cultural sistematizado 

para objetivar as ações que mentalmente já elaborou, ainda que seja reprodução de algo 

já visto, mas trata-se de uma ação pensada e, em certos aspectos, autônoma e nova. Mas 

sem ter desenvolvido ao máximo suas funções psicológicas superiores, através de um 

processo organizado, o homem pouco tem de autoral em sua subjetividade, seus 

pensamentos e ações. Agirá, pois, de acordo com as ideias dominantes. 

Neste sentido, como as ideias da classe dominante são as ideias dominantes 

deste o surgimento da sociedade de classes, obviamente que a escola atenderá as 

exigências dessa classe. Apresentando a teoria da escola dualista desenvolvida por 

Christian Baudelot e Roger Establet
5
, Saviani (2008) apresenta o pensamento desses 

autores: 

Enquanto aparelho ideológico, a escola cumpre duas funções 

básicas: contribui para a formação da força de trabalho e para a 

inculcação da ideologia burguesa. Cumpre assinalar, porém, que 

não se trata de duas funções separadas. Pelo mecanismo das 

                                                 
5
 No capítulo apresentamos com mais detalhes esta teoria da educação entre outras, tendo como 

referencial a obra de Dermeval Saviani “Escola e Democracia”. 
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práticas escolares, a formação da força de trabalho se dá no 

próprio processo de inculcação ideológica. (Idem, p. 29) 

 

 Os formuladores da teoria da escola dualista, embora reconheçam a existência da 

ideologia proletária como demostra Saviani ao analisá-la, não consideram a escola como 

um dos espaços para acumulação de força da classe trabalhadora, apenas no exterior 

dela, nas massas operárias, é possível o desenvolvimento da ideologia proletária. 

Discordantes dessa ideia e tendo claro que este formato de educação atende a este 

modelo social burguês, por isso restringe processos formativos, defendemos a 

possibilidade de, ainda nesta sociedade, ainda nesta escola, desde a educação infantil, 

disputarmos a educação que queremos para a classe trabalhadora e todos os homens.  

A educação da classe trabalhadora também foi pensada por Marx, embora, de 

acordo com Rodrigues (2008), o filósofo não tenha desenvolvido um trabalho sobre a 

questão pedagógica.  A educação politécnica tem como centralidade a formação integral 

e multilateral dos homens. 

 

1.Educação intelectual. 2. Educação corporal, tal como a que se 

consegue com os exercícios de ginástica e militares. 3. Educação 

tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de 

todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e 

os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos 

ramos industriais. (MARX, 1983
6
 apud RODRIGUES, 2008) 

 

 Para tanto, é necessário negar perspectivas “antiescolares” (ARCE, 2004
7
 apud 

PASQUALINI, 2011), para as quais o ato de ensinar na educação infantil representa 

uma violação às necessidades das crianças e ao papel deste nível de escolaridade que, 

para tal concepção, deve ter o interesse da criança como eixo do processo educativo. 

“Tal perspectiva vem sendo denominada por seus proponentes de pedagogia da infância 

(ou pedagogia da educação infantil” (PAQUALINI, 2011, p. 61-62). E é esta concepção 

que defendem documentos educacionais que orientam a prática docente, como 

analisaremos no capítulo II. 

 

CAPÍTULO II – REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

                                                 
6
 MARX, K. & ENGELS, F. Textos sobre Educação e Ensino. São Paulo: Moraes, 1983. 

7
 ARCE, A. “Pedagogia da infância ou fetichismo da infância?” In: DUARTE, N. (org.). Crítica ao 

fetichismo da individualidade. Campinas, Autores Associados, pp. 145-168. 
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Este capítulo se dedica, primeiramente, a apresentar o contexto de surgimento do 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) para, então, 

compreender as perspectivas sob as quais se fundamentam suas orientações para a 

prática pedagógica na educação das crianças de 0 a 6 anos. E no último momento, 

pretende-se apontar os fundamentos de uma teoria educacional revolucionária que, 

embora apresente limites, fornece a possibilidade de superação de uma prática docente 

acrítica, que intenciona uma formação para além dos anseios do capital, desse modo, 

indicaremos a Pedagogia Histórico-Crítica como alternativa às pedagogias de alienação, 

também conhecidas como Pedagogias Pós-modernas
8
. 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1996 (segunda sanção), ganha corpo a discussão sobre a educação escolar de 

crianças de 0 a 6 anos
9
. É criada a modalidade de ensino “Educação Infantil” que faz 

parte, desde então, da Educação Básica, assim, a educação das crianças nessa faixa 

etária não mais está ligada às secretarias de assistência social, mas às secretarias de 

educação. No entanto, a LDB 9394/96, que dita as diretrizes de organização do sistema 

educacional de modo geral e de cada modalidade de ensino de modo específico, não faz 

nenhuma indicação a respeito do financiamento da Educação Infantil. Como redefinir o 

caráter pedagógico de creches e pré-escolas e vinculá-las às secretarias de educação sem 

financiamento?  

Pois bem, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela Emenda Constitucional nº 14 

de 12 de setembro de 1996
10

 e regulamentada pela Lei nº 9.424/96
11

 deixa a critério dos 

                                                 
8 Newton Duarte é o principal crítico desta corrente educacional que ele denomina “pedagogias do 

aprender a aprender”, para a qual o objetivo da educação é desenvolver nos indivíduos competências para 

agirem no imediatismo da vida cotidiana, sem qualquer crítica ou perspectiva de mudança da realidade 

social. Duarte (2008a) apresenta quatro principais posicionamentos do lema aprender a aprender, quais 

sejam: aprender sozinho, construir conhecimentos em detrimento de aprender o conhecimento já 

produzido, aprendizagem a partir do interesse do aluno e educação dinâmica, que acompanhe as 

mudanças da sociedade. Mais à frente este capítulo apresentará as pedagogias ligadas ao lema aprender a 

aprender. 
9
 A partir da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o Ensino Fundamental é ampliado para 9 anos, 

sendo obrigatória a matrícula de crianças a partir de 6 anos. Com isso, a Educação Infantil passa a atender 

crianças de 0 a 5 anos. 
10

 “Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao artigo 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias.” Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm>.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm
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municípios destinar ou não recursos também para a Educação Infantil, enquanto as 

outras esferas de poder financiam o ensino superior e médio. E a responsabilidade por 

esta nova modalidade é diluída. Enquanto isso, segundo Cerisara (2002), as secretarias 

de assistência social permanecem sendo financiadas para atender às crianças de zero a 

seis anos, prevalecendo na realidade, uma educação assistencialista. Em linha contrária, 

movimentos de educadores reivindicam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais na Educação (FUNDEB) ou mesmo 

o Fundo do Desenvolvimento Infantil (FUNDEI), ou seja, específico para esta primeira 

etapa da educação básica. 

De acordo com Cerisara (2002) Outro campo de disputa dentro das reformas 

educacionais implementadas a partir dos anos de 1990 é o da formação dos professores: 

de um lado movimentos que defendem uma formação teórica sólida que só a 

universidade pode possibilitar, tendo a pesquisa e a integração entre prática e teoria 

como princípios formativos; do outro lado está o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e o Ministério da Educação (MEC) –  manipulados pelos organismos 

internacionais, quais sejam Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial entre 

outros – que têm em mãos projetos de formação técnico-profissionalizantes que 

reduzem o papel dos professores a meros executores. Denunciando o discurso 

fundamentava as reformas educacionais dos anos 1990, Maués (2006, p.2 apud 

TRICHES, 2010, p.21) revela: 

A educação deve passar por reformas e a formação de 

professores também. Os professores deverão ser formados 

dentro de um outro perfil, para exercer outras funções na dita 

sociedade do conhecimento [...]. O Estado brasileiro está em 

sintonia com estas preocupações que perpassam os organismos 

internacionais, isto é, de colocar o professor no centro do 

processo das reformas educacionais, como um agente que pode 

contribuir de modo efetivo para o sucesso e o êxito deste tipo de 

política, devendo ser formado em nível superior.
12

  

 

Obviamente que esta formação não se dará nas universidades, uma vez que 

precisam ser mais rápidas e não incluem pesquisa e produção de conhecimentos críticos, 

                                                                                                                                               
11

Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9424.htm>.  
12

 MAUÉS, Olgaíses C. A reforma da educação superior e o trabalho docente. In: VI Seminário 

Redestrado. Regulação Educacional e Trabalho Docente, 2006, Rio de Janeiro: REDESTRADO (CD 

ROM), 2006. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.424-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9424.htm
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os quais desvendem a totalidade do real
13

. Isto representa a retirada dos professores de 

educação básica dos cursos de nível superior e a precarização da profissão. 

Vale lembrar que em 1990 é realizada a Conferência de Jomtien na Tailândia, da 

qual nascem a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem” e o “Plano de Ação para Satisfazer as 

Necessidades Básicas de Aprendizagem”. Convocada pela Organização das Ações 

Unidas para a Educação (UNESCO), esta conferência determina metas para adequar a 

educação de países periféricos às imposições do chamado mercado globalizado, 

resultado da ascensão do neoliberalismo nos países desenvolvidos e do consequente 

aumento da dívida pública nos países subdesenvolvidos. Tal conjuntura obrigou a 

redução no investimento da educação, logo implicando em sua qualidade e no 

aumentando o nível de sua precarização, além do desmonte de outros setores do serviço 

público. A grande preocupação era definir novas estratégias educacionais que dessem 

conta das exigências no mercado internacional. Não é coincidência – o que pode ser 

comprovado ao analisarmos o próprio documento, resultante da citada conferência – que 

os financiadores do evento, além da UNESCO, são o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

e (sempre) o Banco Mundial. Cada um destes organismos deixou muito claro que tipo 

de educação necessitava. Não só pensam os projetos educacionais para todos os países, 

mas também determinam como devem ser executados.  

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em 

condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas 

para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. 

Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos 

essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a 

expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 

conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 

humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 

potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar 

plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A 

amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a 

maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada 

cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo. 

(UNESCO, 1998)  

 

                                                 
13

 O Curso Normal é a concretização deste projeto neoliberal para a formação de professores da educação 

básica.  
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Satisfação das necessidades básicas, aprendizagem de funções básicas para 

sobrevivência, aprendizagem ao longo da vida, aprofundamento das diferenças. Tudo 

isso num projeto global. A responsabilidade pela reforma educacional é umas das 

formas de pagamento que os organismos internacionais exigem em troca de 

financiamento. Está posto, pois, que a educação é fundamental no processo de 

acumulação do capital.  

Escolarizar todos os homens era condição de converter os servos 

em cidadãos, era condição de que esses cidadãos participassem 

do processo político, e, participando do processo político, eles 

consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é 

óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A 

escola era proposta como condição para a consolidação da 

ordem democrática. (SAVIANI, 2008, pág. 44) 

 

Nesse embate são produzidos documentos relativos não só à formação de 

professores, mas documentos que orientam sua prática como, por exemplo, o RCNEI de 

1998 – que faz parte da reforma neoliberal de educação, orientada pelo Banco Mundial 

–  implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e que alimentou 

intensos debates entre organismos governamentais e profissionais ligados a educação 

infantil, que temiam a desarticulação do documento com a já aprovada Política Nacional 

de Educação Infantil (PNEI)
14

. Estes últimos, de modo geral, preocupados com o efeito 

na educação das crianças. Segundo Cerisara (2002), a versão preliminar do documento 

foi disponibilizada em fevereiro de 1998 e, a pedido do MEC, deveria ser avaliada por 

700 profissionais da área de educação Infantil. No entanto, foi dado apenas um mês para 

que seus pareceres sobre tal documento, que na primeira versão possuía em torno de 

400
15

 páginas, fossem encaminhados. Mesmo com o pedido para aumentar o prazo no 

intuito de aprofundar as discussões, em outubro de 1998
16

 o MEC divulga a versão final 

do documento, tendo acolhido apenas algumas sugestões da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que desde 1981 – década em que as 

produções científicas sobre as políticas educacionais se intensificavam – inclui como 

Grupo de Trabalho a discussão sobre Educação Infantil (GT7). Isso só foi possível pois, 

                                                 
14

 Versão de 1994 disponível em file:///C:/Users/User/Desktop/Cap%C3%ADtulo%20II%20-

%20Os%20documentos%20Educacionais%20e%20a%20pr%C3%A1tica%20docente/PNEI%20-

%201994.pdf  

Versão de 1996 disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pol_inf_eduinf.pdf 
15

 A versão final tem 459 páginas, divididas em três volumes. 
16

 Em outubro de 1998 aconteciam as eleições gerais, das quais foi reeleito para a presidência FHC, que 

em seu segundo mandato aprofundou ainda mais a política neoliberal. 

../../../../../../User/Desktop/CapÃtulo%20II%20-%20Os%20documentos%20Educacionais%20e%20a%20prÃ¡tica%20docente/PNEI%20-%201994.pdf
../../../../../../User/Desktop/CapÃtulo%20II%20-%20Os%20documentos%20Educacionais%20e%20a%20prÃ¡tica%20docente/PNEI%20-%201994.pdf
../../../../../../User/Desktop/CapÃtulo%20II%20-%20Os%20documentos%20Educacionais%20e%20a%20prÃ¡tica%20docente/PNEI%20-%201994.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pol_inf_eduinf.pdf
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de acordo com Aquino (2007)
17

 apud Moletta e Névio (2012)
18

, “na década de 1990, 

estudos sobre políticas educacionais para a infância, associados ao compromisso social 

de seus pesquisadores, aproximou o GT7 de órgãos governamentais.” A ANPEd não só 

promoveu discussões em torno do documento como recebeu e analisou pareceres, um 

trabalho que conseguiu uma pequena interferência em algumas formulações do RCNEI, 

mas nada que interferisse na concepção ali defendida, pelo contrário. De acordo com 

Pasqualini (2011) a ANPEd nega o ensino na educação infantil quando em seu parecer 

alega que o documento retrocede a discussão sobre educação infantil ao utilizar o termo 

“ensino”. Ora, não é nesse ponto que o documento faz retroceder a discussão. A 

educação infantil e toda educação retrocedem quando caem nas mãos do empresariado. 

Na mesma linha, Ana Beatriz Cerisara, que estava à frente de um grupo de 

estudos sobre crianças de zero a seis anos que mantinha ligação com o GT7 na ANPEd, 

e que apresentou o trabalho “A produção acadêmica na área da Educação Infantil a 

partir da análise de pareceres sobre o Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil: primeiras aproximações”, tende ao reformismo. Em seu trabalho intitulado “O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no contexto das reformas”, 

apresenta críticas e faz uma sólida contextualização do surgimento do documento. A 

autora em destaque contribui inegavelmente para a compreensão de uma educação 

infantil orientada de acordo com interesses do capital, por isso, em certos aspectos, foi 

aqui incorporada, mas no momento de reivindicar uma educação contrária a concepção 

anterior, no momento da superação a autora dá às mãos às concepções de educação pós-

modernas que, inevitavelmente, resultará no esvaziamento do conhecimento:  

O que reivindicamos é o espaço para a vida, para a vivência das 

emoções e dos afetos – alegrias e tristezas –, para relações entre 

coetâneos e não-coetâneos, para os conflitos, confrontos e 

encontros, para a ampliação do repertório vivencial e cultural 

das crianças a partir de um compromisso dos adultos que se 

responsabilizam por organizar o estar das crianças em 

instituições educativas que lhes permitam construir sentimentos 

de respeito, troca, compreensão, alegria, apoio, dignidade, amor, 

confiança, solidariedade, entre tantos outros. Que lhes garantam 

acreditar em si mesmos e no seu direito de viver de forma digna 

e prazerosa. (Idem, págs. 340-341) 

 

 Não negamos nenhuma dessas experiências, mas defendemos que a formação 
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 AQUINO, L. L. de. GT 07 Educação da Criança de 0 a 6 anos. 2007. 
18

 Consultados apenas para coleta de dados. 
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plena do ser humano tem como uma das exigências a apreensão dos conhecimentos 

científicos, que não parece ser a defesa de uma tendência que coloca o aluno e seus 

interesses como centros do processo de educação, secundarizando o papel do professor, 

que precisa agir (e somente agir) de acordo com diretrizes e orientações que sequer são 

pensadas por instituições de educação, mas financeiras. 

 

 

2.1 - AS ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO DOCENTE 

 

Peço desculpa aos professores que, em condições terríveis, 

tentam voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as 

práticas em que este os encerra, as armas que podem encontrar 

na história e no saber que 'ensinam'. Em certa medida são heróis. 

Mas são raros, e quantos (a maioria) não têm sequer um 

vislumbre de dúvida quanto ao 'trabalho' que o sistema (que os 

ultrapassa e esmaga) os obriga a fazer, pior, dedicam-se 

inteiramente e em toda a consciência à realização desse trabalho 

(os famosos métodos novos!). Têm tão poucas dúvidas, que 

contribuem até pelo seu devotamento a manter e a alimentar a 

representação ideológica da Escola que a torna hoje tão 'natural', 

indispensável-útil e até benfazeja aos nossos contemporâneos, 

quanto a Igreja era 'natural', indispensável e generosa para os 

nossos antepassados de há séculos. (ALTHUSSER, s/d apud 

SAVIANI, 2008) 

 

A estagnação que os documentos educacionais orientadores do trabalho 

pedagógico causam nos professores é tamanha que, como demonstra a citação 

supracitada, a maioria os executa piamente, talvez apenas obedecendo ou mesmo 

acreditando nos esforços dos organismos que os elaboram (se é que sabem) em 

promover a melhoria no sistema educacional. Alguns documentos, como as diretrizes, 

obrigatoriamente devem ser cumpridas, outros como, por exemplo, o RCNEI, como 

muitas vezes ouvimos, é aberto e flexível. Entretanto, como destaca Cerisara (2002) é 

importante destacar que sua divulgação feita pelo MEC aconteceu antes mesmo que o 

CNE aprovasse as Diretrizaes Curriculares Nacionais (DCNs), ou seja, o próprio MEC 

descumpriu sua exigência, tornando o RCNEI, dessa forma, o único documento 

orientador da prática pedagógica disponível. E mais, seu uso não era obrigatório, mas 

tornou-se pré-requisito para as escolas que quisessem receber os pacotes prontos de 
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formação
19

. 

O RCNEI (BRASIL, 1998) está estruturado da seguinte forma: Volume I 

(BRASIL, 1998a) – Introdução, Volume II (BRASIL, 1998b) – Formação Pessoal e 

Social e Volume III (BRASIL, 1998c) - Conhecimento de Mundo. O interesse aqui, 

porém, são as orientações para a prática pedagógica, que estão mais presentes nos 

volumes I e II.  

  O Volume I inicia levantando um dado sobre aquele momento histórico a 

respeito da formação acadêmica dos profissionais que lidam com a educação das 

crianças de 0 a 6 anos, destacando que “nas creches ainda é significativo o número de 

profissionais sem formação escolar mínima cuja denominação é variada: berçarista, 

auxiliar de desenvolvimento infantil, babá, pajem, monitor, recreacionista, etc.” 

(BRASIL, 1998a, p. 39). Como a formação destes profissionais ainda estava passando 

por reformulações o RCNEI declara que se refere a “professor de educação infantil” 

qualquer profissional envolvido na educação direta das crianças de 0 a 6 anos, ou seja, 

não há distinção de educação sistematizada para uma educação sem intencionalidades 

pedagógicas. Nesse sentido, a todo momento fala-se da ação do “professor”, mas cabe 

ao leitor identificar em que o momento o documento está se referindo às tarefas 

destinadas ao professor babá, ao professor mãe e ao professor professor (e dificilmente 

encontrará este último)
20

. Não se trata de reivindicar um novo documento (pelo 

contrário, defendemos sua extinção!), mas se este se diz direcionado ao professor, pois 

que ao menos respeite seu papel, sem deturpações. Isto, no entanto, é bem coerente com 

o perfil de professor que defendem as teorias que embasam o documento. 

No tópico “Perfil Profissional”, embora tenha apenas meia página dedicada a 

apresentar o formato de professor que ali se pretende, as poucas palavras carregam uma 

complexidade incrível: dentro de poucas linhas foi possível identificar algumas das 

inúmeras faces que tem as pedagogias pós-modernas, um “eclético caldo ideológico” 

nas palavras de Duarte (2010). Como em todo o documento, em raros momentos elas se 

apresentam explicitamente.  

As primeiras linhas do tópico acima citada prescrevem que “o trabalho direto 

com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente” 
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Ver “Parâmetro em Ação”, Disponível em:< 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_acao/pcnacao_alf.pdf >. 
20

 É importante dizer que os termos utilizados – professor babá, professor mãe e professor professor – têm 

sentido metafórico. Não há a intenção de desqualificar as funções de mãe e babá, mas apenas expor como 

o documento entende o trabalho do professor de educação infantil. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_acao/pcnacao_alf.pdf
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(BRASIL, 1998a, p. 41). A polivalência tem suas bases na Teoria do Capital Humano, 

segundo a qual quanto mais as pessoas se qualificam, melhores são suas condições 

econômicas. Neste sentido, as exigências para a formação dos sujeitos aumentarão e 

serão cobradas mais habilidade e mais especialização – não haveria problema se não 

fossem exigências unicamente para atender o capital. Os conceitos polivalência
21

 e 

polivalente, por isso, surgem antes no âmbito educacional, tendo sido apresentados pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE) no período da ditadura empresarial-militar, onde 

esse órgão institui as licenciaturas polivalentes no intuito de suprir a falta de professores 

habilitados, precarizando a formação dos professores da educação básica, tendo em 

vista que esses profissionais lecionariam várias disciplinas, para as quais foram 

formados num curto tempo. E após as reformas educacionais decorridas da 

reestruturação produtiva
22

 – modelo toyotista de produção – a formação dos professores, 

de acordo com Cruz (2012), ganha centralidade estratégica, ou seja, “a noção de 

polivalência após as reformas dos anos 90 referenda a lógica das competências tanto 

como conteúdo formativo profissional como modo de construção do conhecimento por 

parte dos sujeitos.” (Idem, pág. 12) 

 Como a educação precisava acompanhar os passos do capital, era cada vez mais 

urgente a criação de uma pedagogia das competências, assim os conceitos de 

habilidades e competências foram incorporadas no meio educacional, sobretudo na 

prática docente que precisaria desenvolver nos alunos tais exigências. O principal 

teórico educacional a tratar da transposição desse modelo empresarial para o âmbito 

educacional é Philippe Perrenoud com sua febril Teoria das Competências. Como 

anunciado nesta teoria 

Perrenoud vê as competências não como um caminho, mas 

como um efeito adaptativo do homem às suas condições de 

existência. Desse modo, cada pessoa, de maneira diferente, 

desenvolveria competências voltadas para a resolução de 

problemas relativos à superação de uma situação, como, por 

exemplo, saber guiar-se no caminho de volta para casa a partir 

de um ponto de referência, o que mobiliza competências de 

reconhecimento ou mapeamento espacial; saber lidar com as 
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 De acordo com Kuenzer (2002), a polivalência se refere ao aumento das capacidades exigidas ao 

trabalhador para que este, provido de muitos conhecimentos, enfrente a dinâmica da sociedade 

tecnológica. Isto, porém, não tem relação nem com a qualidade do conhecimento desse profissional, 

menos ainda com a superação da fragmentação do trabalho. 
22

 Modo de produção que emerge na década de 1970 para reorganizar o funcionamento das indústrias, 

onde predomina a flexibilização e desregulamentação do trabalho e do trabalhador, resultado na 

acumulação flexível e surgimento de novas tecnologias. 
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dificuldades infantis, o que aciona competências pedagógicas; 

saber construir ferramentas, o que estimula competências 

matemáticas e lógicas, entre outras.
23

 

 

 Como constatou Duarte (2008a) é explicito o “caráter adaptativo” dessa teoria e 

de outras derivadas do lema “aprender a aprender”, cuja defesa central é “a formação, 

nos indivíduos, da disposição para uma constante e infatigável adaptação à sociedade 

regida pelo capital.” (Idem, p.11).  

O utilitarismo defendido por tal teoria está explícito no RCNEI do início ao fim. 

Perde-se a conta de quantas vezes o documenta utiliza, se referindo ao trabalho 

pedagógico, aos conteúdos e à aprendizagem das crianças a palavra “fazer” e todos os 

seus sinônimos possíveis, tendo inclusive o tópico “os conteúdos procedimentais” que, 

como deixa claro o próprio texto, referem-se ao “saber fazer”. E, no único momento (no 

Volume I) em que se fala da apropriação que a criança precisa ter da cultura produzida 

pela humanidade, especifica-se que se trata da apropriação de “„ferramentas‟ necessárias 

para viver” (p. 51). O velho e conhecido discurso das pedagogias pós-modernas, que 

prega que conhecimento válido é aquele que faz sentido e parte da realidade do aluno, 

quer dizer, “é o conhecimento de uma realidade tal como se oferece à nossa experiência 

imediata, como algo dado, feito e acabado que apenas classificamos, ordenamos e 

sistematizamos, sem nunca indagar como tal realidade foi concretamente produzida.” 

(CHAUÍ, 2004, p.40). Uma pedagogia da conservação, da reprodução das relações de 

produção existentes. Ao apontar as características dessas pedagogias, Duarte (2010) 

identifica como comum entre elas a “supervalorização do cotidiano” e a “ausência da 

perspectiva de superação da sociedade capitalista.”  

Aliado do utilitarismo está o espontaneísmo, também evidente no documento, 

uma vez que os conteúdos e a forma de executá-los já estão definidos. O professor não 

precisa planejar sua aula, apenas precisa selecioná-los e adequá-los para que tenham 

significado para criança. Tudo isso diretamente de acordo com os princípios defendidos 

por seu principal teórico, Philippe Perrenoud, o qual enfatiza que (...) “os professores 

devem parar de pensar que dar aulas é o cerne da profissão. Ensinar, hoje, deveria 

consistir em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem seguindo os 
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 Philippe Perrenoud e a Teoria das Competências. Versão eletrônica sem referência. Disponível em < 

http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/14867.pdf>.  
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princípios pedagógicos ativos e construtivistas” (PERRENOUD, 2000
24

, apud. 

DUARTE, 2008a, p. 6). 

  Retomando a análise do RCNEI percebemos que em certos momentos usa-se as 

expressões “o professor pode ajudar”, “o professor pode incentivar”, “pode propiciar”, 

enfim, como se ele realmente não fosse necessário ali e, de vez em quando fosse 

solicitado pelas crianças; ou mesmo como se ele não soubesse quando intervir. As 

crianças, por sua vez, como acredita o documento, aprendem muitos conhecimentos sem 

passarem por uma sistematização, quase que de forma natural, por isso ao professor 

cabe observar e registar, isto é o suficiente, como expresso no texto, para adquirir uma 

visão integral da criança. Uma prática pedagógica totalmente diluída. 

Além de polivalente e desenvolver competências é necessário também que o 

professor esteja “refletindo constantemente sua prática” (BRASILa, 1998, p. 39), esta é 

a pedagogia do professor-reflexivo
25

. Este tipo de professor também está entregue à 

realidade imediata, refletindo, de acordo com as demandas, sobre as questões e 

situações que surgem em seu cotidiano e pensando ali mesmo as soluções, quem sabe, 

como orienta o RCNEI criando projetos. Aqui mais uma concepção pedagógica pós-

moderna está posta: a pedagogia dos projetos que, segundo Duarte (2010), tem como 

referencial o construtivismo piagetiano – que aliás fundamenta todo o documento – e o 

pragmatismo deweyano. Ao invés de currículos preestabelecidos, o método é trabalhar 

com pesquisas que partam de interesses dos alunos. Para Duarte (2010) todo esse 

ecletismo se resume a uma pedagogia hegemônica: aprender a aprender.  

Apresentada no livro “Educação: um Tesouro a Descobrir” (1996) coordenado 

por Jacques Delors (político e economista francês), a pedagogia do aprender a aprender 

está sustentada sob quatro pilares que pretendem uma nova educação para o século XXI, 

uma educação permanente, que acompanhe as inovações do mundo moderno. Mas 

como alerta Duarte (2001), não se trata de uma nova concepção, suas raízes vão do 

ideário escolanovista ao construtivismo. Trata-se, em suma, do permanente 

investimento do capital na “conciliação entre o espiritual e o material” (Idem, p. 74), ou 

seja, a hegemonia de suas ideologias produzindo as condições objetivas para sua 
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 PERRENOUD, Philippe. A arte de construir competências. Revista Nova Escola, São Paulo, Abril 

Cultural, set.  
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 Pode-se identificar como principal proponente e defensor desta teoria, qual seja, a “Teoria do Professor 

Reflexivo, o professor Donald A. Schön. Seu livro “Educando o Profissional Reflexivo: um novo design 

para o ensino e a aprendizagem”, tem sido adotado como referência indispensável às políticas 

educacionais dominantes adotadas pela escola brasileira, sobretudo desde o fim dos anos de 1990. 
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manutenção. Dessa forma, “a saída passa a ser a de atribuir à escola a tarefa de preparar 

os indivíduos para estarem sempre aptos a aprender aquilo que for necessário em 

determinado contexto e momento de sua vida. A saída é o „aprender a aprender‟”. 

(Idem). E caberá ao professor desenvolver em seus alunos aquilo que reza o relatório de 

Delors ao referir-se aos quatro pilares da educação para o século XXI:  

Aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 

finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. (DUARTE, 2001, p. 77) 

 

E é nesse sentido que orientações do documento do RCNEI para prática docente 

caminham. No tópico “Espaço para formação continuada” é evidente que o documento 

nada tem a oferecer aos professores, uma vez que considera troca de ideias entre 

professores e encontros para discutir projetos fatores que aumentam a qualidade da 

prática docente. Certamente não há no documento nenhuma incoerência. De acordo com 

Francioli (2010) as pedagogias do aprender a aprender são os fundamentos teóricos que 

sustentam os programas de formação continuada do MEC. O esvaziamento do 

conhecimento e a secundarização do ensino são elementos estruturais dessas concepções 

pedagógicas contemporâneas. Se não se privilegia, ao menos, a transmissão 

sistematizada da produção humana, certamente, não tem centralidade o profissional que 

cumpriria este papel.  

 Negando toda lógica até aqui apresentada, reivindicamos uma concepção 

pedagógica que, antes de tudo, se posicione dentro da luta de classes ao lado da classe 

trabalhadora, ou seja, que tenha como compromisso ser uma das armas para a superação 

da sociedade capitalista, e tenha como clareza que não é a solução. Para tanto é 

necessário uma crítica radical a chamada sociedade do conhecimento e o papel que nela 

assumiu a educação. É fundamental também que sua concepção de educação, professor, 

aluno e conhecimento seja antagônica à concepção defendida pelas pedagogias 

contemporâneas. Seu referencial teórico, portanto, seria fundamentado pela ideologia da 

classe da trabalhadora, e sustentado pelo materialismo histórico e dialético.  

 

 

2.2 - PEDAGOGIAS HEGEMÔNICAS: AS BASES DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 
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A educação brasileira, segundo Saviani (2008), sempre esteve pautada em 

teorias pedagógicas que tinham a educação ora como solução dos problemas da 

sociedade, ora como reprodutora das relações sociais existentes. E a cada reforma 

educacional elas reaparecem em formas diferentes, mas em sua estrutura mantém a 

mesma concepção conservadora que as deu origem. Cada uma dessas teorias concebe o 

processo educativo no capitalista de uma forma, mas o resultado deste processo é 

sempre o mesmo homem, a mesma sociedade, os mesmo modos de organização da vida, 

ou seja, a ditadura de uma mesma classe dominante. Dessa forma, é preciso ter claro, os 

fundamentos destas pedagogias, caso contrário, suas faces reformadas podem levar à 

ideia de superação, mas não à real superação. Em “Escola e Democracia” Dermeval 

Saviani faz uma exposição contextualiza de tais teorias no intuito de criticá-las, 

incorporá-las em certos aspectos e superá-las rumo à elaboração de uma nova e 

revolucionária pedagogia.  

O autor, tendo como referência os efeitos de tais pedagogias no processo 

educativo e na sociedade, cria duas categorias: as teorias não-críticas, que entendem a 

educação desligada dos condicionantes sociais entendendo-a a partir dela mesma, ou 

seja, negligenciam estrutura econômica e sociedade de classes; e as teorias crítico-

reprodutivistas – as quais reconhecem a total dependência entre educação e sociedade   

tendo clara, especificamente, a estrutura econômica capitalista – fazem as críticas 

necessárias à lógica capitalista, no entanto compreendem a educação unicamente como 

instrumento de reprodução desta lógica, sem ver nela qualquer possibilidade de 

transformação. 

No grupo de teorias não-críticas está como pedagogia fundante a “Pedagogia 

Tradicional”, que nasce para atender à necessidade de instrumentalização de uma classe 

emergente que precisava desenvolver mecanismos concretos para sua consolidação e 

manutenção. A classe burguesa via a ignorância como responsável pela marginalização, 

ou seja, tornar-se esclarecido era suficiente para eliminar a opressão. O papel da 

educação, cujo centro era o professor, uma vez que cabia unicamente o ensino, era 

“difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e 

sistematizados logicamente” (SAVIANI, 2008, p. 6). E o aluno, para se tornar 

esclarecido, logo não marginalizado, deveria assimilar os conteúdos e cultura 

transmitidos. Contudo, as ideias de “educação como direito de todos” perdeu as forças 

quando nem todos saíam da escola esclarecidos, menos ainda nos moldes daquela 
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sociedade. Daí, de acordo com Saviani (2008) surgem críticas a este modelo 

denominado, então, tradicional, e surge, aos poucos uma nova pedagogia, ou melhor, a 

“Pedagogia Nova”. 

Embora a escola nova mantenha a ideia de educação como fator principal para 

“equalização social”, ela dirige fortes críticas ao ensino tradicional aludindo a este 

método a ineficiência da educação em cumprir o papel que lhe foi atribuído. Ganha 

espaço, assim, o movimento da Escola Nova – conhecido também como escolanovista -  

e junto a ele se constroem também, novas maneiras de conceber a educação, o papel do 

professor, o aluno, etc., primeiro com experiências isoladas mas com o objetivo de se 

universalizar no sistema educacional. O que esta pedagogia defenderá é que os sujeitos 

são diferentes, então precisam, ser tratados de formas diferentes, receber uma educação 

que seja coerente com sua forma de ser. “Eis a „grande descoberta‟: os homens são 

essencialmente diferentes...” Para aqueles que tem sua diferença como problema, a 

educação funcionará como pedagogia da autoajuda, ou seja, o objetivo é fazer com que 

os sujeitos aceitem suas diferenças e as tenham como naturais, dessa forma, todos se 

respeitarão, serão felizes e o mundo não será desigual.  

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a 

educação, por referência à pedagogia tradicional tenha 

deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o 

sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos 

cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos; do 

professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina 

para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 

quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 

filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 

inspiração experimental baseada principalmente nas 

contribuições da biologia e da psicologia. (Idem, 2008, p. 9) 

 

 A escola tradicional, de fato, apresentava muitos limites, mas ao menos tinha 

claro o papel da educação, qual seja, a elevação da consciência humana, ainda que 

apenas no campo das ideias. A escola nova, além de contribuir no aprofundamento das 

diferenças e da alienação dos sujeitos, expropriou deles a possibilidade de aproximação 

com os conhecimentos que foram fundamentais no desenvolvimento da humanidade. A 

diferença, pois, entre as duas pedagogias não é somente metodológica, mas político-

filosófica: enquanto a pedagogia tradicional (também denominada por Saviani como 

pedagogia da essência) entende que a sociedade possui uma harmonia natural – no 

entanto, é vítima de alguns desvios tidos também como naturais, cuja solução está na 

educação, entendida quase como divindade, alheia a sociedade, quer dizer, para esta 
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teoria a educação é central, mas não está condicionada pelo social – a pedagogia 

escolanovista (também denominada por Saviani como pedagogia da existência) 

privilegia as formas de ensinar em detrimento do ensino universal, ou seja, legitima as 

diferenças em detrimento da possibilidade de um nível de igualdade. Embora as duas 

vertentes tenham, como vimos acima, elementos divergentes, ambas têm relação direta 

com a concepção humanista de educação
26

. 

 Ainda no grupo das teorias não críticas está a Pedagogia Tecnicista, que surge 

quando a pedagogia nova está, embora consensuada, perdeu as forças, afinal o 

espontaneísmo teve como trágico e inevitável resultado a “ineficiência instrumental”, 

dessa forma, era urgente um método que ensinasse minimamente a fazer, que 

devolvesse a “reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional.” (Idem, p. 12). Dessa forma, ser técnico era ser racional, eficiente e não 

passível a questões subjetivas que pudessem interferir no processo de produção, no caso 

do trabalho e no processo de ensino, no caso da educação. Como demostra Saviani, 

nesta pedagogia a centralidade não é nem o professor, nem o aluno, mas o processo 

educativo organizado neutra e racionalmente. Aqui, a incompetência (individual, 

obviamente) era causadora de desigualdades. Em suma, “pois, que se para a pedagogia 

tradicional a questão central é aprender e para a pedagogia nova aprender a aprender, 

para a pedagogia tecnicista o que importa é a aprender a fazer.” (Idem, p. 15) 

 No caminho oposto, mas com ponto de chegada igual, qual seja, a preservação 

das condições capitalistas, estão as teorias crítico-reprodutivistas, aquelas já 

mencionadas, que têm a educação como instrumento de conservação do status quo. 

Saviani seleciona três tendências que considera mais avançadas e para as quais tem 

grandes ressalvas mas, reconhecendo seus limites é necessário superá-las. 

 Pensada por Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, “a teoria do sistema de 

ensino enquanto violência simbólica”, pretende entender a educação como apenas 

instrumento de dominação de uma classe que é e sempre será dominante e que 
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 Um dos principais representantes da Concepção Humanista de Educação é Carl Rogers. “A abordagem 

Humanista privilegia os aspectos da personalidade do sujeito que aprende. Corresponde ao ensino 

centrado no aluno‟. O conhecimento, para essa concepção, existe no âmbito da percepção individual e não 

se reconhece objetividade nos fatos. A aprendizagem se constrói por meio da re-significação das 

experiências pessoais. O aluno é o autor de seu processo de aprendizagem e deve realizar suas 

potencialidades. A educação assume um caráter mais amplo, e organiza-se no sentido da formação total 

do homem e não apenas do estudante. Valoriza a democracia nas relações, de tal forma que o professor 

atua como um facilitador da aprendizagem e das relações interpessoais, e deve ser compreensivo com os 

sentimentos e características de personalidade de seus alunos, criando um clima favorável à 

aprendizagem.” (OLIVEIRA e LEITE, 2011) 



35 

 

reproduzirá, portanto, sempre a mesma sociedade. Ou seja, tal teoria não vê alternativa 

ao sistema capitalista que, dominador não só das estruturas, mas também das 

superestruturas, tem na educação a forma ideológica de exercer a violência de que 

precisa para manter a violência material. Embora haja outros meios ideológicos de 

violência, os autores especificam o sistema escolar como o único capaz da imposição 

sistematizada de uma cultura dominante. O marginalizado para essa teoria é sim a classe 

dominada já que não possui força material, econômica nem força simbólica, cultural. As 

críticas são relevantes, mas não são somente as forças econômica e cultural, mas 

também política que possibilitará a classe trabalhadora – expressão não utilizada pelos 

autores – a superação, que inclusive, para os esses teóricos não é possível, ainda que as 

ações para concretizá-las venha da “classe dominada”. 

 Numa linha parecida, mas reconhecendo a luta de classes, Althusser desenvolve 

a “teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado”. Aqui, o autor identifica 

dentro do estado duas categorias de dominação, os aparelhos ideológicos (AI) e os 

aparelhos repressivos (AR), o segundo determinado pelo primeiro. Althusser não 

considera que o Estado, que é próprio da sociedade capitalista, possui AI que são 

dominantes e os concretiza de modo a atender as necessidades daquela organização 

social onde se insere. No entanto, mudada a organização social onde ainda o Estado será 

necessário, mas estará nas mãos da classe trabalhadora, a função do AI – por exemplo, a 

escola – se adaptaria àquela nova sociedade. Para o autor, nem todos os dominados 

concluem os níveis escolares e aqueles que concluem se tornarão reprodutores das 

relações de exploração capitalista. Quer dizer, “estes vão ocupar os postos próprios dos 

„agentes da exploração‟ (no sistema produtivo), dos „agentes de repressão‟ (nos 

Aparelhos Repressivos de Estado) e dos „profissionais da ideologia‟ (nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado)” (SAVIANI, 2008). Althusser compreende que a marginalidade 

é fruto da estrutura-econômica capitalista e que é a classe trabalhadora a discriminada, 

mas sua teoria se mantém reprodutora das relações existentes quando, de acordo com 

Saviani (2008), em sua análise “a luta de classes fica praticamente diluída, tal o peso 

que adquire aí a dominação burguesa” (Idem, pág. 26) 

 Sobre a “teoria da escola dualista”, elaborada por Christian Baudelot e 

Roger Establet, está declarada a divisão da escola entre a classe burguesa e a classe 

proletária, diluindo assim a “aparência unitária”, através de proposições que concluíram 

que existem dois tipos de escolarização, primária-profissional e secundária-superior e 

que a mesma ideologia determina essas duas formas. No entanto, os autores reconhecem 
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que há uma ideologia proletária, mas que está sufocada no sistema de educação e 

concretizada na separação de trabalho intelectual de trabalho manual, e só encontra 

lugar fora dele, ou seja, em suas organizações de massa. Ou seja, aqui o papel da 

educação é, pela imposição burguesa “impedir o desenvolvimento da ideologia do 

proletariado e a luta revolucionária” (Idem, p. 30), quer dizer, os autores não a 

compreendem como arma que a classe trabalhadora deve tomar para si no 

fortalecimento de sua luta.  

 Cada uma das teorias explicitadas impactou na educação brasileira e alguns de 

seus aspectos estão ainda conservados, mas nenhuma apresentou a possibilidade real de 

uma educação para além da sociedade capitalista, nem mesmo aquelas críticas, que 

surgem de movimentos da contracultura organizados em âmbito nacional e 

internacional
27

. Mas a necessidade proletária de desalienação, reivindica uma educação 

que a sirva, não como a solução, mas a condição para a luta de classes. Sem mais 

delongas, apontamos a Pedagogia Histórico-Crítica, cujo referencial político-filosófico é 

o materialismo histórico dialético, como a proposta pedagógica mais avançada e 

revolucionária que poderá possibilitar a elevação da consciência da classe trabalhadora. 

 

2.3 - PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E SEUS FUNDAMENTOS: A 

SUPERAÇÃO DAS PEDAGOGIAS CONSERVADORAS 

 

 Os primeiros ensaios da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) datam do final da 

década de 1970, quando seu formulador, Dermeval Saviani, discutia com seus alunos de 

pós-graduação da PUC-SP “Escola e Democracia: para além da curvatura da vara”, 

artigo no qual levantava – a partir de uma análise do funcionamento da escola, sua 

organização das atividades-meio e atividades-fim, portanto, desenvolvimento do ensino 

– três teses, quais sejam: “o caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter 

reacionário da pedagogia da existência”; “o caráter científico do método tradicional e do 

caráter pseudo-científico dos métodos novos”, “de como quando mais se falou em 

democracia menos democrática foi a escola; e de como, quando menos se falou em 

democracia, mas a escola esteve articulada com a construção de uma ordem 

democrática” (SAVIANI, 2008). Pois bem, a partir dessas teses Saviani se reporta à 
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 Em Maio de 1968, na França. Estudantes e trabalhadores dão início a um movimento de contestação ao 

conservadorismo dentro da cultura e da política, e reivindicação de melhorias nas condições de trabalho, 

tendo influenciado a criação de vários movimentos em âmbito internacional. 
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“teoria da curvatura da vara” de Lênin
28

, e daí constam as primeiras elaborações de sua 

concepção pedagógica, desenvolvidas no livro Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações. 

 Tendo claro que o papel da educação é a produção da humanidade em cada 

indivíduo, e tendo como guia de análise os modos de produção, a PHC faz uma 

discussão político-filosófica sobre a especificidade do processo educativo, qual seja 

transformar objetivações humanas – realizadas pelo trabalho – em saber escolar, ou seja, 

conhecimento sistematizado e, fundamentalmente, analisá-las em sua base produtiva de 

modo a compreender seus efeitos na sociedade, sobre a natureza e sobre o próprio 

homem. A PCH, dessa forma, não despreza seu caráter técnico, mas este está 

dialeticamente relacionado com uma “competência política” Cabe aqui, assim, 

explicitar as concepções de homem, educação, sociedade e conhecimento que, pautadas 

no marxismo, defende a teoria político-filosófica que embasa a pedagogia 

revolucionária. 

 Conforme Saviani “a compreensão da natureza humana da educação passa pela 

compreensão da natureza humana”, quer dizer, a humanização do homem é decorrente 

de processos educativos, a princípio espontâneos, mas que foram se aperfeiçoando até 

sua forma sistematizada de educação que possibilitou a construção dessa imensidão 

cultural que possui a humanidade. Ou seja, a origem da educação e do homem são 

dialeticamente coincidentes. Por isso a defesa da educação como princípio formador, 

sem ela o homem retrocederia como ser histórico e social e se reduziria a sua condição 

natural, aquela que se relaciona espontaneamente com a natureza, a utiliza de forma 

espontânea para atender suas necessidades fisiológicas, nada mais. Não é essa a 

educação defendida aqui, ao contrário, desde suas primeiras sistematizações o objetivo 

era negar a espontaneísmo. “Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos 

seres humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o 

processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho.” (Idem, pág. 

12). E que lugar tem o trabalho no processo educativo institucionalizado? 

 O trabalho é objetivação da vida, tenha ele sua forma concreta (trabalho 

material) e sua forma ideal (trabalho não-material), este último é responsável por 

sistematizar as subjetivações feitas a partir de uma realidade concreta e mentalmente 
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 “Enunciada por Lênin ao ser criticado por assumir posições extremistas e radicais. Lênin responde o 

seguinte: „quando a vara está torta, ela fica curva de um lado e se você quiser endireitá-la, não basta 

coloca-la na posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto‟”. (SAVIANI, 2008, p. 40) 
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construir aquilo que pretende objetivar. O ser humano não objetiva somente para 

atender uma necessidade individual, mas atende o social, uma vez que todos os homens 

tem necessidades em comum. Para socialização dos bens produzidos é necessária a 

perpetuação dos meios que concretizaram, a conservação da produção de tudo que até 

hoje produziu a humanidade, portanto. Tendo essa concepção de trabalho como 

princípio formativo, a educação tenderá para uma formação que valorize esta forma de 

trabalho, que humaniza. Nesse sentido, a pedagogia educacional que defende esta 

formação deverá se organizar de modo a atender parte desta necessidade de superar a 

sociedade de classes e “recuperar o gênero humano”. Por isso consideramos a PHC a 

mais evoluída de todas as tentativas que até hoje reformaram a educação brasileira. É a 

primeira e única a ter como referencial de análise o marxismo e a Psicologia Histórico-

Cultural de Vigotski, fundamentada, portanto, numa ideologia proletária. 

 Desta forma a organização didática da Pedagogia Histórico-Crítica deve 

contribuir na ação pedagógica não como manual, mas como referencial teórico político 

metodológico para superação de uma prática na qual teoria e prática são mais que 

incoerentes, muitas vezes a primeira é ausente na consciência do professor. Sabe-se, no 

entanto, que a primeira condição para a aplicação da didática da PHC é a apreensão da 

teoria que a embasa, caso contrário, o fracasso é inevitável, pois cairá no “fazer”, assim 

como todas as outras que precisaram ser ultrapassadas. 

 A didática da Pedagogia Histórico-Crítica foi desenvolvida em 2005 por 

Gasparin, que através de cinco passos expressa o caráter técnico de tal teoria, exigindo 

“do educador uma nova forma de pensar os conteúdos estes devem ser enfocados de 

maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano, evidenciando que 

este advém da história produzida pelos homens nas relações sociais de trabalho.” 

(GASPARIN e PETENUCCI, p. 9). 

 A prática social é o ponto de partida. Neste primeiro passo, o professor apresenta 

aos alunos o conteúdo a ser trabalhado e os objetivos pretendidos, mas antes faz um 

mapeamento do que os alunos e ele próprio sabem a respeito do objeto a ser estudado, 

ou seja, o que de imediato veem naquele fenômeno da realidade. Percebamos que o 

professor também elevará seu conhecimento neste processo, mas é ele que na partida 

tem um nível mais alto de conhecimento e sempre deve ser o responsável pela 

transmissão dos conteúdos.  

 A realidade imediata é posta à prova neste segundo momento, problematização, 

isto é, questiona-se o fenômeno, sua origem histórica, social, econômica, cultural, as 
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interpretações que cada concepção filosófica tem a seu respeito. O que responderá os 

questionamentos são, pois, os conhecimentos científicos, avançando ao terceiro passo. 

 A instrumentalização consiste, exclusivamente, na ação do professor. Este 

apresentará de forma sistematizada o conhecimento científico e conceitos desenvolvidos 

sobre aquele fenômeno e as determinações que o constituem dentro de uma realidade 

total. Trata-se pois de apreender a totalidade do fenômeno. Os alunos, por sua vez, vão 

estabelecendo conexões com seu cotidiano já o compreendendo determinado pelo 

social. 

E neste momento se dá a catarse. No quarto passo o aluno atinge um maior nível 

de conhecimento a respeito do fenômeno estudado. Trata-se pois, de uma “nova postura 

mental unindo o cotidiano ao científico em uma nova totalidade concreta no 

pensamento. (...)É a elaboração mental do novo conceito do conteúdo.” (Idem, p.10). É 

necessário aqui que o professor avalie seus alunos, seja de forma escrita ou oral, no 

intuito de os alunos elaborarem uma síntese do que aprenderam. Sobre o conteúdo 

abordado, pode-se dizer que os alunos estão em nível de igualdade de conhecimento 

com o professor, podendo assim, chegar ao ponto de chegada, fazendo análises e 

considerações tão relevantes quanto ele. O ponto de chegada é o mesmo ponto de 

partida: a prática social, mas a prática social pensada, na qual o aluno poderá agir não 

mais de forma espontânea, mas utilizando os conhecimentos aprendidos. Percebamos 

que tais passos não seguem isolados, não se avança num passo deixando o outro, mas o 

incorporando. 

 Até aqui apresentamos o desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica e sua 

possibilidade na realidade concreta, teoricamente. Conforme Konder (1991, p. 43): 

A teoria é necessária e nos ajuda muito, mas por si só, não 

fornece os critérios suficientes para nós estarmos seguros de agir 

com acerto. Nenhuma teoria pode ser tão boa a ponto de nos 

evitar erros. A gente depende, em última análise, da prática – 

especialmente a prática social – para verificar o maior ou menor 

acerto do nosso trabalho com os conceitos e com as totalizações.  

 

Por tudo isso, apresentamos no próximo capítulo, a experiência de uma aula 

numa turma de alfabetização tendo como base a pedagogia histórico-crítica, no intuito 

de afirmar sua contribuição no trabalho docente, na formação da criança e, também, de 

afirma-la mais que uma teoria: trata-se de uma práxis
29

 pedagógica.  

                                                 
29

 O conceito de práxis foi desenvolvido por Marx para pensar a ação consciente do homem sobre a 
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CAPÍTULO III – PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: APLICABILIDADE 

NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 Neste capítulo apresentaremos uma experiência de aplicação da Pedagogia 

Histórico-Crítica (PCH) realizada em 2014 numa turma de alfabetização (1º ano do 

Ensino Fundamental
30

), com crianças entre 6 e 7 anos de idade. A aula, que teve 

duração de duas horas, é requisito de avaliação das disciplinas de Pesquisa e Prática de 

Ensino do curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense de Santo Antônio 

de Pádua. Obviamente que não se pretende aqui, com apenas um relato de uma pequena 

aula, afirmar a eficiência da PHC. Sua eficácia está no método em que se baseia. Mas a 

experiência apresenta possibilidades de uma prática diária crítica, que permita aos 

alunos e professores elevarem cada vez mais seus conhecimentos. 

 Primeiro buscamos compreender como se dá a incorporação da identidade 

nacional e do sentimento patriótico pelos sujeitos, em seguida relatamos a atividade e 

analisamos algumas falas transcritas da conversa com as crianças, das quais podemos 

identificar de imediato um papel social
31

 já consolidado, qual seja o de patriota. Não se 

tem aqui a intenção primária de desconstruir a identidade nacional construída nas 

crianças, mas viabilizar condições à prática pedagógica que se posicione criticamente 

perante as imposições burguesas, a fim de evitar que as crianças se identifiquem 

imediatamente com este papel social (patriota), tendo como referencial teórico-

metodológico uma pedagogia que submeta as determinações sociais a um processo de 

análise radical, portanto crítico.  

 

3.1 – COMO NASCE A IDENTIDADE NACIONAL? 

 

                                                                                                                                               
realidade e sobre si mesmo. Neste sentido, entendemos como práxis não só a atividade pensada, mas a 

ação que, guiada pela ideologia proletária e tendo compreensão da realidade total, objetiva a 

transformação das relações de produção existentes. Não se trata, pois, de unir teoria e prática 

simplesmente, trata-se de unir teoria revolucionária com prática revolucionária. Em outras palavras, 

resgatar o trabalho como princípio da formação integral do homem, afinal, em sua essência o trabalho é a 

produção e socialização da vida e aperfeiçoamento dela. É pois educativo e humanizador.  

 
30

Conversa realizada com alunos entre 6 e 7 anos de uma turma de alfabetização, embora a proposta do 

trabalho focalize a educação infantil. A ideia central, porém, é promover a discussões críticas dos 

conteúdos com crianças. 
31

 Mais à frente o trabalho faz a discussão de “papéis sociais” 



41 

 

 A identidade nacional é um instrumento ideológico de dominação da classe 

trabalhadora, classe essa que, segundo Chauí (2000), em 1880 na Europa, provocada 

pelos movimentos sociais socialistas e comunistas, começa a emergir e lutar por seus 

interesses. A burguesia, temendo sua derrocada, vê a necessidade de criar um 

sentimento patriótico no povo. Dessa forma, o amor à pátria impede qualquer ação que 

perturbe sua ordem, ou seja, quem ama sua pátria ressalta seus pontos positivos e oculta 

o que possa manchar sua imagem. 

 

O Estado precisava de algo mais do que a passividade de seus 

cidadãos: precisava mobilizá-los e influenciá-los a seu favor. 

Precisava de uma „religião cívica‟, o patriotismo. (...) Durante o 

período de 1880-1918, a „religião cívica‟ transforma o patriotismo em 

nacionalismo, isto é, o patriotismo se torna estatal. (CHAUÍ, 2000, 

págs. 11, 12) 
 

 Não sabemos, sequer, porque amamos a pátria, tampouco conhecemos, de fato, 

sua história, mas desde a tenra idade somos ensinados a amá-la de tal modo, que o 

sentimento nacionalista parece inato, de tão incorporado. Um papel social alienado, 

portanto.  Segundo Duarte (2006) os papeis sociais são modos de sociabilidade e 

conjuntos de comportamentos – fixados às funções e atribuições sociais –   apropriados 

das relações sociais e depois reproduzidos. No entanto, quando o sujeito “não consegue 

assumir uma atitude autônoma com eles”, torna-se, segundo o autor, um mero 

instrumento para reprodução dos papeis sociais. E neste momento é fundamental uma 

prática pedagógica que se posicione criticamente para evitar que as crianças se 

identifiquem imediatamente com este papel social. De acordo com Heller (1992, apud 

DUARTE, 2006, p. 94) 

 

A primeira e mais alienada forma de relacionamento com os papéis 

sociais é a identificação. O indivíduo pode chegar a identificar-se 

quase totalmente com o papel ou os papeis, o que resulta quase num 

total esvaziamento de sua personalidade. 
32 

  

 As crianças têm o direito de saber e total condição de compreender que o 

sentimento nacionalista não nasce de dentro do ser humano, ao contrário, sua origem 

está em condições sociais reais. E, como alerta Duarte (2006), a criança não terá clara 

nem total consciência de determinados fenômenos, nem fará análises profundas da 
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 HELLER, Agnes. O cotidiano e a História. 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
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origem do mesmo, mas ela precisa ser iniciada neste processo intelectual e 

“desenvolver-se ao longo da subsequente formação do indivíduo” (p. 96). Adotar esta 

perspectiva é entender o desenvolvimento infantil de forma historicizada e não por meio 

de estágios. Leontiev (2001, apud, MARTINS, 2007) afirma que 

 

...As condições históricas concretas exercem influência tanto sobre o 

conteúdo concreto de um estágio individual do desenvolvimento, 

como sobre o curso total do processo de desenvolvimento psíquico 

como um todo. [...] Assim, embora os estágios do desenvolvimento 

também se desdobrem ao longo do tempo de uma certa forma, seus 

limites de idade, todavia, dependem de seu conteúdo e este, por sua 

vez, é governado pelas condições históricas concretas, nas quais está 

ocorrendo o desenvolvimento da criança. Assim, não é a idade da 

criança, enquanto tal, que determina o conteúdo de estágio do 

desenvolvimento; os próprios limites de idade de um estágio, pelo 

contrário, dependem de seu conteúdo e se alteram, pari passu com a 

mudança das condições históricas-sociais. 

 

 O que está posto é que as condições históricas-sociais reais se sobrepõem as 

condições biológicas. Dessa forma, não é, como defendem algumas correntes teóricas, 

uma violência contra as crianças oferecê-las conteúdos de forma crítica. Violência é não 

possibilitar a elas o acesso ao conhecimento científico, produzido socialmente. Portanto, 

segundo Pasqualini (2011), “a tarefa de garantir a apropriação do patrimônio cultural 

humano é, portanto, a finalidade precípua da educação infantil, assim como nos níveis 

subsequentes da educação escolar.”  

 Vigotsky (2007), em seus estudos sobre a relação entre aprendizado e 

desenvolvimento das crianças em fase escolar alerta para concepções que dissociam 

estes dois elementos, tratando o primeiro como externo ao segundo. Para o psicólogo 

russo, esses estudos “temem, especialmente as instruções prematuras, o ensino de um 

assunto antes que a criança esteja pronta para ele” negando, dessa forma, “a noção de 

que o aprendizado pode ter um papel no curso do desenvolvimento ou maturação 

daquelas funções ativadas durante o próprio processo de aprendizagem.” (Idem, p. 88 e 

89) 

 Para além destas teorias, Vigotsky apresenta nova perspectiva sobre a relação 

entre aprendizado e desenvolvimento, elaborando o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), apresentando, assim, a correspondência geral e os 

aspectos específicos dessa relação na fase escolar. Parte-se da premissa de que há dois 

níveis de desenvolvimento: nível de desenvolvimento real (NDR) e nível de capacidade 

mental que depende sim de ciclos já completados – nesse caso a criança pode solucionar 
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os problemas sozinha. A partir disso, a ZDP caracteriza o desenvolvimento mental que 

ainda se desenvolverá, mas tão somente com a intervenção de um adulto, alguém com 

capacidades intelectuais mais elaboradas. 

 No que se refere a transmissão do conhecimento sistematizado este adulto não 

pode ser outro senão o professor. Isso implica opor-se às pedagogias contemporâneas, 

que tem como uma de suas diversas defesas a negação do professor como sujeito 

principal do processo de ensino-aprendizagem, expropriando dele aquilo que é essencial 

em seu trabalho: o conhecimento. Para estas novas teorias pedagógicas tem valor o 

conhecimento tácito, que “prepara” os sujeitos para agirem de acordo com as demandas 

do cotidiano, e não com as necessidades comuns à classe trabalhadora, dentre as quais, a 

superação desta sociedade exploradora e desigual. 

 Sem uma intervenção qualificada, planejada e intencionada o aluno não atingirá 

um desenvolvimento intelectual suficiente que o possibilite reflexões mais refinadas a 

respeito do conteúdo ensinado. A medida que vai se apropriando e dominando 

determinado conteúdo, o aluno vai atingindo um nível de desenvolvimento real, 

necessitando cada vez menos do professor em certos momentos. Conforme Vigotsky 

(2007, p. 98), “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã”. Nesta mesma perspectiva se apresenta a Pedagogia 

Histórico-Crítica para a qual, no início do processo de aprendizagem o aluno está num 

nível de conhecimento menor, mas ao final, com relação aquele determinado conteúdo, 

é capaz de fazer considerações tão importantes quanto as do professor. Para tanto, as 

condições para construção desse pensamento crítico precisam se oferecidas. 

 

3.2 – A INTERVENÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 O tema proposto surgiu a partir das observações realizadas durante o estágio, 

onde percebeu-se que as únicas práticas musicais vivenciadas pelas crianças aconteciam 

apenas nos momentos cívicos – ou na reprodução de músicas populares -  quais sejam, a 

execução do Hino Nacional e hino da cidade na entrada do turno e, como estávamos em 

ano de Copa do Mundo, sediada no Brasil, nas atividades propostas, nas quais sempre 

eram executadas músicas sobre futebol e de incentivo a vitória brasileira. A escola era 

um gigante outdoor deste megaevento e as crianças eram seus garotos e garotas-

propaganda. A partir disso, percebeu-se a necessidade discutir com as crianças o que, de 

fato, representavam aquelas práticas. O objetivo, além de transpor a aparência de 
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simples clamor à pátria e historicizar o sentimento patriótico, é também permitir às 

crianças que atinjam níveis de abstração do conhecimento cada vez mais elevados, 

embora nem todas as crianças tenham participado ativamente da discussão, sobretudo 

porque esperavam da “aula da estagiária” algo mais divertido. Muitas se limitaram ao 

“porque sim”, “não sei”.  Por isso, para elaboração deste capítulo, embora outros alunos 

tenham participado, destacamos como mais relevantes para análises as falas de uma 

criança que se mostrou mais disposta e tentava elaborar mais suas respostas.  

 Após apresentarmos a proposta da aula, foram levantadas algumas questões, 

quais sejam, “O que vocês sabem sobre o Hino Nacional?” e “Por que cantamos o Hino 

Nacional na entrada da escola?”. De acordo com Marsiglia (2011), este é o primeiro 

momento concreto de reflexão do conhecimento proposto pela pedagogia histórico 

crítica: o ponto de partida da prática educativa, a prática social, na qual o professor 

reconhece e extrai das experiências do senso comum dos alunos, o que pode ser o ponto 

de partida para a aprendizagem. As respostas obtidas neste primeiro momento 

contribuíram para as questões que seriam abordadas nos momentos seguintes. 

 

Sem dúvida alguma, a experiência da vida cotidiana da criança deve 

ser levada em conta no processo de ensino-aprendizagem, no entanto 

o professor deve agir na reestruturação qualitativa deste conhecimento 

espontâneo, levando o aluno a superá-lo por meio da apropriação do 

conhecimento científico-teórico. Na relação dialética entre conceito 

espontâneo e conceito científico percebe-se o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores (FACCI, 2004, p.235
33

 apud 

MARSIGLIA, 2011) 

 

 O segundo passo, a problematização, já se inicia no primeiro momento. Aqui 

apresentamos de modo geral o contexto econômico, político, cultural e social que exige 

a criação de símbolos nacionais (hino, bandeira, etc.). Neste momento identificamos 

integradas as determinações que compõem o objeto em questão, ao passo que também 

apresentamos conceitos científicos que explicam teoricamente aquela realidade 

concreta. 

 Aqui, pois, já acontece a instrumentalização. A obra de Marilena Chauí, “Brasil, 

Mito Fundador e Sociedade Autoritária”, foram fundamentais para estes momentos. 

Obviamente que não a utilizamos diretamente com as crianças. Apreendemos a 

                                                 
33

 FACCI, M. G. D. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor? Um estudo crítico-

comparativo da teoria do professor reflexivo, do construtivismo e da psicologia vigotiskiana. Campinas, 

Autores Associados, 2004. 
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historização que autora faz dos conceitos de povo, nação, estado etc. e a apresentamos 

na linguagem de história contada. Nos aprofundamos, sobretudo nos conceitos de nação 

e pátria, até chegarmos aos símbolos nacionais que mais que identificar, diferenciam os 

povos. Em alguns momentos era questionada às crianças sobre a importância de saber a 

história de tudo que estudamos. O objetivo era que compreendessem que aquele 

fenômeno de modo específico e outros de modo geral não surgiram de forma 

espontânea, mas nós seres humanos somos os criadores.  

 Neste momento destacamos alguns versos específicos do Hino Nacional no 

sentido de comparar as ideias ali expressas com a realidade concreta. Questionamos e 

apresentamos às crianças a ideia e a realidade de igualdade, de direitos, ensinamos o que 

representou de fato “o grito” do Ipiranga, além de apresentar a ideia original das cores 

da bandeira brasileira, ultrapassando a ideia que tem de representação das riquezas 

naturais do Brasil. 

 O conteúdo trabalhado é constituído de múltiplas determinações o que quer dizer 

que, didaticamente pode ser trabalhado em diversas áreas do conhecimento. A História 

aqui é mais que disciplina é, como disse Marx, a ciência fundante de todo 

conhecimento. Neste caso, da História como ciência, foi possível a história como 

disciplina, a geografia e o português. Sabemos que uma pequena aula jamais 

contemplaria algo tão complexo, no entanto, no entanto, como nos limitamos a 

contextualização do hino e ensino de alguns conceitos, consideramos a avaliação oral a 

forma possível de medir o nível de apreensão que os alunos alcançaram, este é o quarto 

momento, a catarse. “O momento da catarse é parte do processo de homogeneização” 

(MARSIGLIA, 2011). Ou seja, supera-se a fragmentação do conhecimento e 

compreende-se o fenômeno no todo.  

Claro que, como trata-se de uma discussão complexa com crianças, não se terá a 

compreensão do todo. O que está em pauta é o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores da criança e a superação, mesmo que simples, do “imediatismo 

da vida cotidiana” (MARSIGLIA, 2011). Por isso vale lembrar que a fixação do 

conteúdo necessita de repetição. Por isso temos claro que parte do que ali foi ensinado, 

seria esquecido, já que o método ali trabalhado não faz parte (por uma série de razões) 

da prática do docente regente da turma. 

Não se tem também aqui a intenção primária de desconstruir a identidade 

nacional construída nas crianças. Disputar em algumas horas a fidelidade patriótica que 

a burguesia, através de seus diversos aparelhos ideológicos, conquistou dos homens, 



46 

 

proletários ou não, seria mais que ingenuidade, quer dizer, reforçaríamos a ideia da 

educação como salvadora da sociedade. Esta é uma importante diferença da PHC para 

as teorias pedagógicas que a precederam, qual seja, reconhecer-se determinada pelo 

social. Em outras palavras, se a origem da sociedade de classes e todas as desgraças que 

a acompanham não nasceram na escola, não será nela que se extinguirão.  

 

A divisão social, que separa proprietários e destituídos, exploradores e 

explorados, que separa intelectuais e trabalhadores, sociedade civil e 

Estado, interesse privado e interesse geral, é uma situação que não 

será superada por meio de teorias, nem por uma transformação da 

consciência, visto que tais separações não foram produzidas pela 

teoria nem pela consciência, mas pelas relações sociais de produção e 

suas representações pensadas (CHAUÍ, 1994, p. 28). 

A educação, portanto, pode dar condições para transformação quando oferece 

aos   homens a possibilidade de analisar criticamente a realidade que a eles se apresenta. 

E, como esperado no quinto momento do processo desenvolvido pela PHC – com todos 

os outros quatro momentos articulados – o sujeito retorna àquele mesmo fenômeno, mas 

é capaz de elaborar formas de ação sobre aquela realidade. Isto é, percebe-se uma 

alteração qualitativa com relação ao primeiro momento. “O primeiro e o quinto 

momento são a prática social, mas diferem no sentido de que ao final do processo essa 

prática se modifica em função da aprendizagem” (MARSIGLIA, 2011). Se o ponto de 

saída era a realidade aparente, o ponto de chegada será a totalidade dessa mesma 

realidade. No caso das crianças, ainda não podem agir de modo a transformar, e com 

certeza prosseguirão reproduzindo obrigatoriamente aquela mesma prática, mas ao 

menos, enquanto têm registrado o pouco conteúdo transmitido tem a possibilidade de 

questionarem o porquê daquela prática. Quantos homens jamais tiveram dúvidas quanto 

à realidade que os oprimia. 

 

3.3– ANÁLISE DA FALAS 

 

 Como já mencionado, a discussão com as crianças foi gravada e transcrita. No 

intuito de dar mais veracidade à atividade aqui relatada, destacamos algumas falas e as 

submetemos a análise crítica, algumas debatidas com as crianças, outras, ainda 

complexas demais para elas, podem contribuir para o processo de pesquisa que o 

professor poderá continuar desenvolvendo, uma vez que a desnaturalização do 

sentimento patriótico não se revela somente as crianças, mas também para ele, que 
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muitas vezes também tem uma relação estranhada com os papéis sociais, e quanto mais 

alienada essa relação, menos “justificativa racional” (DUARTE, 2006) exigirá este 

papel social. Segundo Marsiglia (2011), “... Trata-se de colocar em xeque a forma e o 

conteúdo das respostas dadas à prática social, questionando essas respostas, apontando 

suas insuficiências e incompletudes”. A primeira fala que trazemos é a resposta de uma 

das alunas sobre o porquê de gostarmos do Brasil: 

 

L
34

: Pra gente muito gostar do Brasil, a gente tem companhia, a gente tem amigo, a gente 

tem escola, a gente tem trabalho, a gente tem Bolsa Família, a gente tem também a Minha 

casa, minha vida.  

 

Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios 

para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal 

modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição 

de si mesmo (CHAUÍ, 2000). 

 

Em cada momento histórico o nacionalismo encontrará uma justificativa para sua 

adesão e manutenção, ocultando cada vez mais sua gênese. A ideologia nacionalista não 

sai de si, ao contrário, num contexto “inédito” ela também se mostra inédita, no entanto, 

como ressaltou Chauí (2000) na citação acima “tanto mais é a repetição de si mesma”. E 

repetição implica naturalização, enraizamento. Além de “ultrageneralizações” como 

afirma Agnes Heller (2008). Segundo a autora, através da assimilação de normas 

apropriadas do contexto social, o homem se orienta e, consequentemente, se conforma. 

 Na fala de L. fica claro que o assistencialismo prestado pelo governo Dilma/Lula 

é justificativo para amar a pátria. Aqui se mostra a face perversa do sentimento 

nacionalista, ao mesmo tempo em que vem à tona o motivo de sua invenção: controlar o 

povo. Como não amar a pátria que oferece Bolsa Família? Para que transformar a pátria 

que oferece casa para o povo, trabalho e escola? Eis o ocultamento da realidade.  

 Cabe ao “trabalho educativo
35

” e, portanto, ao professor que toma está ação 

como guia de sua ação lembrar primeiro que moradia, trabalho e educação são direitos 

humanos e universais, não favores governistas. Contudo, nem mesmo os direitos 

                                                 
34

 O nome foi substituído por uma letra (L) para resguardar a identidade do sujeito entrevistado. 
35

 Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, tal como defende Saviani, “o trabalho educativo é o ato de produzir 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, P. 17)  
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fundamentais estão sendo garantidos, ao contrário, são violados em nome de interesses 

individuais de uma classe historicamente dominante. E o pior: tudo com o total 

consentimento de um Estado que se faz mínimo para os interesses da classe 

trabalhadora, e se faz máximo para atacar e violentar esta mesma classe, seja por 

violência física para punir a “desordem”, seja por violência ideológica – também 

violência física – para manter interesses que, embora alheios aos nossos interesses, 

alienadamente defendemos. 

 A pátria (burguesa) amada Brasil, em nome de megaeventos despejou mais de 

duzentos mil “patriotas” de suas casas e escolas para construções de estádios de futebol, 

além de outros gastos bilionários com outras infraestruturas. O número de pessoas em 

situação de rua em 2012, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

atingiu 1,8 milhão de brasileiros, sendo vinte e quatro mil crianças.  

 E o programa “Minha casa, minha vida”? Em nada contribui para diminuir este 

número, ao contrário, embora seja uma forma “fácil” de financiamento de um imóvel, 

pressupõe-se que para financiar uma casa é necessário dinheiro, e para conseguir 

dinheiro é necessário trabalho. A maioria – para não dizer todos – dos moradores de rua 

sobrevivem em situação sub-humana. 

 Outros dois direitos universais expressos na fala de L são educação e trabalho, 

embora ela não use a palavra educação e sim escola. É interessante pensar na ordem 

dessas palavras em sua fala: primeiro diz escola, depois trabalho. Compramos esta 

lógica que liga diretamente educação e mercado de trabalho. Ledo engano.  

“Escolarização não garante, imediatamente, a inserção no mercado de trabalho 

assalariado, com direitos e, consequentemente, melhora nas condições de vida para a 

classe trabalhadora, pois não é na escola que se criam os novos postos de trabalho.” 

(NETO, 2009).  

 Ao contrário, segundo Kuenzer (2002), o trabalhador é excluído (demitido) do 

mercado formal onde teria assegurados seus direitos trabalhistas e condições mínimas 

de trabalho, no entanto, pode ser reempregado, mas sem direitos básicos e nenhuma 

estabilidade, enfrentando, assim condições precárias – que se intensificam ainda mais 

no trabalho informal – o que a autora chama “exclusão includente”. Na escola segue-se 

a mesma lógica: criam-se estratégias para incluir todos na escola, sem que a quantidade 

tenha relação com a qualidade do ensino, ou seja, a formação que se oferece não serve 

nem às exigências do mercado, ao que Kuenzer chamará “inclusão excludente”.  
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 Além do mais, o número de analfabetos no Brasil ainda é grande segundo 

levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro  de Geografia e Estatística entre 2007 e 

2014:  a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 a 14 anos é de 1,8% da população; das 

pessoas de 15 anos ou mais é de 8,3%, embora, estatisticamente, estes números tenham 

caído, o que não representa avanço nenhum para a classe trabalhadora, uma vez que, a 

medida em que decai o analfabetismo absoluto, cresce o número de analfabetos 

funcionais e ágrafos (20% da população), “pessoas que passam pela escola e se 

certificam sem saber ler ou entender textos elementares” (NETO, 2009). Isso traduz que 

a maioria dos analfabetos passa pela escola. Os planos neoliberais de qualidade total e 

modernização da escola, adequação do ensino ao mercado competitivo fracassaram. 

Nem mesmo do conhecimento mínimo exigido no mercado capitalista a educação 

neoliberal deu conta. 

 Continuamos, no entanto, a cantar a falácia do Hino Nacional de que 

penhoramos a igualdade. Acreditamos porque a sociedade capitalista é individualista, 

dessa forma, desde que cada indivíduo tenha suas necessidades supridas, não luta pelas 

necessidades que parecem ser apenas do outro. Este indivíduo não tem, portanto, 

consciência de classe, no entanto tem (in)consciência de pátria. A força da ideologia!  

Não nos reconhecemos no gênero humano, mas nos identificamos e nos emocionamos 

com uma ideia.  

 Dando continuidade à análise das falas, Fica como as crianças já têm 

incorporado o discurso nacionalista. Mesmo pequenos os alunos já se reconhecem 

enquanto brasileiros que amam sua pátria, embora não tenham tido acesso ao histórico 

do discurso que já defendem. 

 

 Entrevistadora: Vocês perceberam que muitos dos atletas, quando cantam o Hino 

choram? 

L: É porque eles choram porque... Eles se emocionam porque quando... Eles acham que 

aquele hino, ele é uma fé pra eles, que eles vão ganhar... Aí, por isso que eles choram. De 

felicidade. (...) A gente... Que eles moram dentro do Brasil, eles tem a felicidade daquele 

Hino, porque aquele hino tem muita fé também, e eles choram. E quando tiver uma 

pessoa de Portugal lá, aí eles vão chorar? Não vão. Quando joga, assim, Brasil e Portugal, 

aí primeiro Brasil canta, depois Portugal canta. (...) 
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Não por acaso, na primeira citação deste tópico o patriotismo aparece como 

“religião cívica”. Religião é também uma superestrutura, que aproxima o homem de um 

mundo sobrenatural regido por entidades, à medida que o afasta do mundo real. E o que 

leva o ser humano a, além de crer no que não vê, ter esta força transcendental como guia 

de suas ações ou mesmo responsabilizá-la por sua condição real? A fé. Um sentimento 

que dispensa racionalidade, dispensa evidências reais e veracidade de algo.  É esse 

patriota que o Estado precisa, aquele que dispensa entender a realidade do país, que 

apenas o ame, ou terá de deixá-lo. 

 

 L: É por causa, assim... quem chora, a lei fala...a lei fala que a gente, quando a gente 

canta o Hino do Brasil nosso, a gente tem que chorar. E quando a gente...é assim: se 

Portugal vir pra cá. Já pensou uma pessoa de Portugal vem estudar aqui no colégio, aí 

canta o Hino Nacional. Ele...ele fica parado, ele não canta. Aí a gente... é porque ele lá, 

quando falou com ele falou assim: “ei, quando você for lá no Brasil, não se emociona. Lá 

na lei dos... Portugal, eles acham assim, porque a lei deles é cantar o Hino deles lá, se 

emocionar deles. Aqui a gente tem que emocionar do nosso Hino, porque é no Brasil, 

claro, né? 

  

Que a fé dispense explicações racionais não quer dizer que elas não existam. Existem e 

estão implícitas na fala acima. São condições reais, determinadas por pessoas reais que 

criaram o patriotismo: portugueses se emocionam com o Hino de Portugal, brasileiros 

com o Hino do Brasil. De fato há uma entidade universal que rege cada país: seu nome é 

Estado. É ele a lei que manda nos emocionarmos. É ele a lei, que através de seus 

aparelhos ideológicos (família, igreja, escola, mídia) nos ensina, desde a mais tenra 

idade a amar a pátria. Esta realidade precisa ser desvelada no processo educativo para, 

assim, promover nas crianças o exercício de abstração de ideias o que, na verdade, 

implica conduzir às crianças aos cinco momentos concretos interdependentes 

desenvolvidos pela pedagogia histórico crítica: “ponto de partida da prática educativa 

(prática social), problematização, instrumentalização, catarse e ponto de chegada da 

prática educativa (prática social qualitativamente superior)” (SAVIANI, 2008
36

 apud 

MARSIGLIA, 2011). 

No entanto, se o próprio professor se identifica diretamente com este papel 
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 SAVIANI, D. Escola e Democracia. 40. Ed. (comemorativa), Campinas, Autores Associados, 2008. 
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social, não será ele capaz de promover a superação da ideologia patriótica nas crianças. 

Recusar a identificação imediata com o papel social nacionalista é negar e superar o 

conformismo da classe trabalhadora. Prezar a pátria exige, sobretudo e antes de tudo, 

um enfretamento contra ela e sobre as decisões que historicamente tem tomado contra a 

uma maioria discriminada.  

 Assim como analisamos a letra do Hino Nacional, também podemos realizar o 

mesmo processo com outras músicas apresentadas às crianças. Como já mencionado, 

durantes as observações de estágio as únicas práticas musicais vivenciadas pelas 

crianças eram nos momentos cívicos ou na reprodução de cantigas populares. Sabendo 

do lugar da música dentro da produção cultural da humanidade, isto é, sua importância 

na formação intelectual do sujeito, criticamos a forma com que esta expressão artística 

têm sido abordada no ambiente escolar. Considerando também que a formação inicial 

do pedagogo não oferece condições de atuação nessa área, pensamos essa possibilidade 

de trabalho, que oferece aos alunos uma relação menos estranhada, senão com a teoria 

musical, ao menos com a história da música e contextualização das letras das músicas 

que lhes são apresentadas. 

 Obviamente, como alerta Duarte (2008b) em seus estudos sobre a relação da arte 

com formação da subjetividade, a “vivência estética” apresentará significativas 

diferenças da “atividade educativa”. A primeira não pode ser mensurada pelo artista, 

afinal, a obra não precisa ser acompanhada por explicações ou mediações de quem a 

produziu, enquanto a segunda dependerá diretamente da intervenção do professor, até 

que o aluno desenvolva seu pensamento a ponto de, a partir do conhecimento 

apreendido, compreender a obra como expressão da realidade do gênero humano ao 

mesmo tempo em que a reelabora subjetivamente, para sua individualidade. 

Acreditamos, dessa forma, que uma “vivência estética” potente, necessita antes da 

“atividade educativa”. Dessa forma, não importa que não formemos músicos e artistas 

de modo geral, importa que o oferecemos, como diz Duarte (2008b), mas uma forma de 

superar a cotidianidade e se relacionar com a realidade e suas contradições, neste caso, a 

música. Dessa forma, como pretende o marxismo, “numa sociedade comunista, não 

haverá pintores, mas, no máximo, homens que, entre outras coisas, também se ocupam 

da pintura.” (MARX e ENGELS, 2010). Não haverá artistas, “mas, no máximo, homens 

que, entre outras coisas, também se ocupam” da arte. 

 É nesse sentido que apontamos essa proposta como uma das possibilidades de 

intervenção da prática pedagógica no trabalho com música e com outras formas de arte. 
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Pode-se, assim, submeter as práticas musicais e as letras das músicas reproduzidas aos 

passos da pedagogia histórico-crítica. 
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CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS 

 

“...A questão central da pedagogia não reside nas relações entre 

professor e aluno ou nas relações dos alunos uns com os outros; 

a questão central da pedagogia está nas relações que professor e 

alunos estabelecem com o conhecimento objetivado nos 

produtos intelectuais da prática social humana em sua 

totalidade.” (DUARTE, 2008b, p. 3) 

 

A valorização do conhecimento e sua apropriação sistematizada desde a 

educação infantil são possibilidades que emergem de um processo educativo cuja 

centralidade é o professor. Mas a apreensão da produção humana como uma das formas 

de humanização dos sujeitos e transformação das relações existentes só pode acontecer, 

no que tange ao âmbito educacional, por meio de uma prática docente que tenha como 

referência uma pedagogia baseada numa ideologia proletária. Neste sentido, apontamos 

neste trabalho, a Pedagogia Histórico-Crítica como a alternativa educacional mais 

avançada para superação da alienação da classe trabalhadora. 

Sua aplicabilidade na educação é claramente possível, não só para aqueles que 

lutam contra este sistema, mas também para aqueles que o conservam, pois não são os 

intelectuais da burguesia que não têm compreensão da realidade histórica, mas sim os 

sujeitos produzidos por suas ideologias. As exigências do atual modelo de produção 

clamam por pedagogias que alienem cada vez mais os sujeitos e não por uma pedagogia 

revolucionária, como apontamos no Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil, cujo fundamento é claramente as pedagogias do aprender a aprender.  Isso 

explica a ausência da PHC nos documentos que orientam a prática docente, ficando 

muitas vezes restrita trabalhos como estes que tentam afirmar sua eficácia e 

possibilidades de aplicação. Além disso, sabemos que as pedagogias que Duarte (2008a) 

nomeia como pós-modernas necessitam pouco ou nenhum esforço intelectual, enquanto 

que a aplicação da PHC, exige antes a apreensão do referencial teórico que a 

fundamenta, qual seja, o marxismo. 

 É possível utilizá-la sem antes ter incorporado a teoria crítica? Até certo ponto 

sim, talvez na apropriação dos passos. No entanto, uma prática docente que assim se 

oriente, claramente fracassaria: já no segundo momento, da problematização, se 

apresentaria limitada, pois somente a ideologia proletária, de fato, apreende a totalidade 
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dos fenômenos e desvela a realidade. E se o objetivo é trazer à tona as origens da 

sociedade de classe, só há um posicionamento possível para a aplicação da PHC. 

E, ao longo do trabalho, tentamos pensar uma prática pedagógica crítica desde a 

educação infantil, que pode proporcionar à criança, mais do que a apreensão e 

subjetivação do conhecimento acumulado: “o aprendizado escolar produz algo 

fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança.” (VIGOTSKI, 2007, p. 95). 

Este novo é a humanidade incorporada em sua individualidade. Parafraseando Lukács 

(1989
37

, apud DUARTE, 2008b), toda boa educação é humanista na medida em que não 

apenas ensina apaixonadamente ao homem a verdadeira essência de sua constituição 

humana, mas também defende apaixonadamente a integridade humana do homem, 

negando e lutando, portanto, contra qualquer forma de banalizar e barbarizar a vida 

humana.
38

 

 Portanto, se a ideologia burguesa é ensinada sem receios aos sujeitos desde a 

tenra idade, a ideologia proletária também precisa fazer parte da formação dos sujeitos, 

embora tenhamos claro que não será somente na escola que esta formação se dará. “É 

com esta tarefa que entendemos a educação escolar verdadeiramente emancipadora, e a 

serviço dela colocam-se tanto a pedagogia histórico-crítica quanto a psicologia 

histórico-cultural.” (MARTINS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

LUKÁCS, Georg. Sociología de la Literatura. Traduzido do original em alemão por Michael Faber-

Kaiser. Barcelona (España), Península, 4ª ed. 1989. 
38

 Frase original: “Toda boa arte e toda boa literatura também é humanista na medida em que não apenas 

estuda apaixonadamente o homem, a verdadeira essência de sua constituição humana, mas também que, 

ao mesmo tempo, defende apaixonadamente a integridade humana do homem” 
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