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• Vamos iniciar refletindo qual a Relação entre Educação e Sociedade.
• A gente precisa se lembrar que a escola está inserida em uma

comunidade, esta por sua vez está inserida em uma sociedade, que
está inserida em um país e este faz parte do mundo, sendo que o
mundo está cada vez mais interligado e globalizado.

• Em relação às questões educacionais de uma cultura é preciso
entender que a educação se desenvolve a partir de pressupostos
filosóficos dessa cultura.



• Para Luckesi (2005) existem três possíveis perspectivas filosófico-
políticas para a relação educação e sociedade, são elas: 

1) redentora, 
2) reprodutora e 
3) transformadora. 

E essas tendências possuem uma dupla dimensão:
• Filosófica, porque compreendem o sentido que se atribui às coisas e 

aos fatos.
• Política, por indicarem o direcionamento para a ação.



• Vamos checar cada uma dessas perspectivas.
Começando pela Perspectiva Redentora de Educação.

Nesta perspectiva a educação assume um caráter a-histórico (ou seja,
nega a história), restringindo-se à mera transmissão de conhecimentos.

Serve para mostrar ao homem que a sua individualidade somente é
plenamente realizada através dos interesses sociais. Portanto, também nega
que é preciso haver desejo.

Aqui a educação se propõe a adaptar o indivíduo à ordem social
vigente.



• Na Perspectiva Reprodutora de Educação: a educação reproduz a
sociedade em que está inserida a partir de seus condicionamentos
econômicos.

• Preocupa-se em reproduzir a ideologia do Estado junto a todos os
grupos sociais.

• Nega quaisquer possibilidades de as classes subalternas expressarem
sua própria visão de mundo.

• Impões valores e conteúdos culturais da classe dominante à classe
trabalhadora.



• Estas duas perspectivas apresentam uma natureza CONSERVADORA.
• Cabe aos indivíduos aprender a se adaptarem aos valores e às

normas vigentes na sociedade de classes.
• Já a Perspectiva Transformadora compreende a educação como

mediadora para a construção de um projeto social de mudança.



• Aqui vocês, futuros professores, devem se perguntar e buscar
identificar:

- Quais as crenças e concepções que vocês tem sobre a relação
educação e sociedade?

Porquê se perguntar isso? Porque assim você poderá orientar sua
forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem.



• Sabendo destas perspectivas, podemos olhar agora para as
abordagens pedagógicas que derivaram delas, tendo em mente que
os que as diferencia são:

- Como decorrem os processos de ensino;
- Como decorrem os processos de aprendizagem;
- Como se dá a relação aluno-professor;
- E como são os processos avaliativos.



• Vamos iniciar pela ABORDAGEM TRADICIONAL
• O objetivo é transmitir conteúdos visando a preservação da cultura e a

manutenção dos valores da ordem vigente, sem rupturas e sem crises.
• Os conhecimentos são estáticos, são “verdades absolutas”.
• É centrada na atuação do professor, que não leva em conta as

diferenças individuais dos alunos. Pode ser considerada elitista e
excludente.



• Na relação professor-aluno, o professor é quem detém a autoridade e
o aluno deve reproduzir os modelos apresentados de forma mecânica.
Aqui, é valorizado o bom comportamento, a memória e a obediência
do aluno.

• O aluno será avaliado pelo quanto ele poderá demonstrar ter retido o
conhecimento aprendido. Há uso frequente de reforços positivos
(elogios, notas...) ou punições (notas baixas, advertências...).

Deixo aqui uma reflexão para vocês avaliarem com vocês mesmo:
Vocês conhecem ou conheceram professores assim? Vocês se
identificam com essa forma de atuação?



• Abordagem Tecnicista/Comportamentalista
• A Educação tem como função mudar padrões de comportamentos

não desejáveis e desenvolver o autocontrole do indivíduo.
• Busca formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho.
• O conhecimento está pronto no mundo exterior e o que se busca é a

mudança de comportamento, com o fim de ajustar o homem à
sociedade em que vive.



• O professor detém o controle do processo de aprendizagem e o aluno
é passivo, armazena conteúdos e deve responder ao que é esperado
dele.

• A avaliação verifica se o educando adquiriu a aprendizagem por meio
da mudança de seu comportamento



Abordagem Liberal Renovada não Diretiva (Humanista):
• Centrada na pessoa do aluno, valoriza a liberdade e a autonomia.
• Acredita que a educação tem como objetivo facilitar a

autoaprendizagem, o tornar-se pessoa com responsabilidade
discernimento e iniciativa.

• O professor assume um papel de facilitador e deve criar um ambiente
favorável à sua aprendizagem. As informações oferecidas devem ser
significativas e percebidas como mutáveis.

• Na avaliação, defende a autoavaliação, pois o aluno deverá assumir a
responsabilidade pelas formas de controle de sua aprendizagem.



• Abordagem Liberal Renovada Progressista (Escola Nova)
• A ênfase está na atividade do educando, no aprender fazendo. 
• A aprendizagem se organiza por meio de situações-problema de real 

interesse dele que deve utilizar  recursos disponíveis para 
experimentos, pesquisa e reflexão afim de encontrar soluções para o 
problema. 

• A conquista de soluções provisórias deve ser incentivada como parte 
do processo.

• O conhecimento é visto como inerente ao ser humano, que tem uma 
curiosidade natural. 

• Não há uma preocupação com o conteúdo, pois a ênfase é dada ao
processo de "vir a ser" da pessoa por meio da experiência pessoal e
subjetiva.



• Vamos olhar um pouco mais as abordagens educacionais críticas.

• Começaremos com a Educação Libertadora, defendida pelo educador
brasileiro Paulo Freire.

• Aqui a educação é vista como um processo contínuo de tomada de
consciência e de modificação de si mesmo e do mundo.

• Possui um caráter amplo e busca uma visão crítica e contextualizada
da realidade.

• A educação, nesta direção, é sempre um ato político.



• A relação professor-aluno é horizontalizada e estão sempre em
interação.

• Na educação libertadora, o foco da ação educativa não se dirige para
a apropriação de conhecimento, o mais importante é a vivência de
experiências que levem à conscientização da realidade para nela
atuar e assim poder transformá-la.



• Este curto vídeo expressa alguns alcances do Método Freiriano para 
ilustrar algumas características dessa Abordagem na prática:

• https://www.youtube.com/watch?v=0bP6gXmt7ZI

• Muito interessante poder olhar pra realidade social e contextualizá-
la, permitindo que ela faça parte do processo de educação dos 

indivíduos.



• Já a Abordagem Crítico-Social dos Conteúdos
• Valoriza uma ação pedagógica inserida na prática social concreta.
• A escola é um instrumento de apropriação do saber constituído por

conteúdos que deverão estar relacionados às realidades sociais.
• No Ensinar e Aprender é importante viver a experiência imediata e

desorganizada para chegar a um conhecimento sistematizado que
aqui é conquistado pelo próprio aluno mediado pelos saberes do
professor, que tem papel insubstituível no processo.



• Bem, a apresentação de diferentes concepções de educação teve
como objetivo fornecer embasamento teórico que possa contribuir
como um referencial para você analisar e compreender a ação
docente.

• Assim, é possível compreender como o docente pode agir de forma
consciente para poder transformar o ensino numa prática social viva.

• E lembrar que a sociedade está em constante transformação e, com
ela, são modificados também os paradigmas da educação.



• Por fim, conhecer essas abordagens é importante para que vocês
construam suas identidades como professor, como vimos na primeira
parte do nosso encontro.

• Por hoje é isso, agradeço a atenção de vocês e desejo ótimos
estudos!

• Um abraço!
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MATERIAL DE APOIO – APOSTILA UNIDADE 2.

https://www.youtube.com/watch?v=GYCJt7VTnKc

https://www.youtube.com/watch?v=0bP6gXmt7ZI
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