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INTRODUÇÃO

Este curso aborda as diferentes correntes pedagógicas e suas implicações nas con-

cepções e no desenvolvimento do ensino de Ciências Naturais.

A educação escolar é processo intencional de atualização e apropriação histórico-cul-

tural pelos educandos dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade. 

O Homo sapiens não nasce humano, no sentido cultural e histórico do termo. A sua hu-

manidade é construída no convívio com os seus semelhantes. Nesse processo, de huma-

nização do bicho homem, a educação escolar tem o papel de transmissão e discussão 

crítica dos conhecimentos científicos transformados em saberes escolares.

As concepções de educação, de ensino, de práticas avaliativas, da relação professor 

e aluno, entre outras atividades que se desenvolvem na escola, relacionam-se direta, ou 

indiretamente, com a visão que temos sobre essa instituição, a sociedade e sobre suas 

funções sociais.

Pois bem, este curso pretende evidenciar quais são essas relações e de que maneiras 

elas impactam na compreensão sobre o ensino de Ciências Naturais.

O curso está dividido em três unidades, com duração de 15h cada uma, que abordam:

• Unidade 1 - Correntes pedagógicas e a compreensão da relação escola e socieda-

de

• Unidade 2 - Pedagogias não críticas e o ensino de Ciências Naturais 

• Unidade 3 - O ensino de Ciências Naturais no contexto das pedagogias críticas

Ao final de cada unidade há questões de reflexões sobre o assunto abordado e que 

constituem em parte integrante da sua avaliação. Bom curso!

Você já havia pensado sobre isso? Que a maneira como você compreende a  

relação escola e sociedade interfere na forma como você avalia, como se  relacio-

na com o seu aluno e trabalho com o conteúdo do currículo? E no que  se refere ao 

ensino de Ciências Naturais, quais são as principais concepções  que embasam a 

prática dos docentes dessa disciplina?
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UNIDADE 1 - CORRENTES PEDAGÓGICAS E 
A COMPREENSÃO DA RELAÇÃO ESCOLA E 
SOCIEDADE

Ao analisarmos a história da educação brasileira percebemos que várias ideias peda-

gógicas permearam esse campo. No livro intitulado “Histórias das ideias pedagógicas no 

Brasil”, publicado em 2007, Saviani coloca à disposição do leitor rico acervo que conta, à 

luz dos acontecimentos históricos e sociais, o nascimento e a veiculação das principais 

correntes pedagógicas no campo educacional brasileiro.

A relação entre escola e sociedade é aqui entendida como o papel e a função social 

que são atribuídos a essa instituição no enfrentamento das desigualdades sociais. 

O modelo econômico que sustenta a sociedade contemporânea produz massa de 

marginalizados, ou seja, aqueles que estão à margem de algum dos serviços básicos, 

como saúde, educação, segurança, moradia e alimentação. Qual a origem dessa proble-

mática? Quais são as formas de enfrentamento dessa situação? De que maneira pode ser 

percebida essa marginalização no que se refere ao processo de escolarização?

Dados estatísticos evidenciam esse fenômeno ao apresentarem as taxas de  fracasso 

escolar, por meio  dos índices de abandono, repetência e, também, de semianalfabetís-

simo ou analfabetismo funcional, ou seja, considerando aquele com menos de quatro 

anos de escolaridade. 

A consulta ao banco de dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Demografia (IBGE) 

pode apresentar o panorama desses índices. A seguir, dados referentes às taxas de anal-

fabetismo. 

Corrente pedagógica é um conjunto de doutrinas que regem uma prática edu-

cativa, formulada por uma teoria da educação e embasada por dada concepção 

filosófica.
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Esses dados evidenciam a realidade de marginalidade no que se refere ao processo 

de escolarização. Como as teorias da educação compreendem essa situação? Esse é o 

critério utilizado por Saviani para classificar as teorias da educação em dois grupos, nas 

palavras desse autor:

Grosso modo, podemos dizer que, no que diz respeito à questão da marginali-

dade, as teorias educacionais podem ser classificadas em dois grupos. No pri-

meiro, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento de 

equalização social, portanto, de superação da marginalidade. No segundo, es-

tão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação 

social, logo, um fator de marginalização. (SAVIANI, 2012, p.03)

As pedagogias que se encontram no primeiro grupo são denominadas por Saviani de 

teorias não críticas e as do segundo, de crítico-reprodutivistas. 

As teorias não críticas recebem essa denominação por não evidenciarem os fatores de 

desigualdades existentes na sociedade e a relação da escola com os mesmos. Ou seja, 

cabe a educação apenas a correção dessa distorção  que existe na sociedade, não tendo 

a escola outra participação com a produção e contribuição do processo de marginaliza-

ção existente. Nessa situação, a escola é vista como uma ilha isolada, cujos muros a pro-

tege dos problemas sociais existentes. São representantes desse grupo as pedagogias: 

tradicional, nova e tecnicista.

As teorias chamadas de crítico-reprodutivistas, por sua vez, entendem a relação da es-

cola com a sociedade e a contribuição da instituição escolar com os processos de repro-

dução da marginalização existentes. Neste caso, a escola não é mais uma ilha isolada no 

seio da sociedade, como vista pelas teorias não críticas, pelo contrário, ela participa do 

processo de reprodução das desigualdades sociais. São consideradas críticas porque 

evidenciam as contradições existentes na sociedade capitalista, mas por não conside-

rarem como um dos papeis da escola o auxílio na superação desse modelo, que acirra a 
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marginalização, entendem que a função da escola é o da reprodução da estrutura social 

vigente. 

Esse grupo de teorias se centra na análise da escola no contexto da sociedade capita-

lista, não tendo se constituído assim em experiências pedagógicas específicas, como o 

que acontece com as teorias chamadas de não críticas. No geral, concentram-se nesse 

rol o trabalho de alguns intelectuais franceses1 que analisaram o impacto do modo de 

produção capitalista no âmbito da instituição escolar. Destacam-se nesse grupo as teo-

rias: do sistema de ensino como violência simbólica; da escola como aparelho ideológico 

do estado; da escola dualista.

O quadro a seguir apresenta breve resumo dessas teorias. Para maior aprofundamento 

dos seus pressupostos e desencadeamento na forma de compreender a educação esco-

lar e o sistema de ensino, recomenda-se a leitura das obras de referência listadas.

Teoria do sistema de ensino 
como violência simbólica

Teoria da escola como aparelho 
ideológico

Teoria da escola dualista

Propositor: Bourdieu, J. & 
Passerron, J-C. 

Obra: Reprodução: elemen-
tos para uma teoria do siste-
ma de ensino. (1975)

Principais pressupostos: 
a sociedade está estrutu-
rada em relações de força 
material entre grupos. Essas 
relações exercem força sim-
bólica, sobre as diversas es-
truturas da sociedade, para 
manutenção do status quo 
existente. A escola faz parte 
desse sistema de violência, 
contribuindo com a repro-
dução e manutenção das 
desigualdades sociais exis-
tentes.

Propositor: Althusser, I. 

Obra: Ideologia e aparelhos 
ideológicos do Estado. (s/d)

Principais pressupostos: a 
produção e reprodução das 
forças materiais é acompanha-
da pela atuação do Estado em 
dois aparelhos: o repressivo 
(governo, administração, políti-
ca, tribunais, prisões, entre ou-
tros) e o ideológico (religioso, 
escolar, familiar, jurídico, políti-
co, sindical, da informação, cul-
tural entre outros). A principal 
distinção entre ambos apare-
lhos reside no fato de que a pri-
meira estratégia utilizada pelo 
aparelho repressivo é violência 
e o segundo atuo no campo da 
ideologia.

Propositor: Baudelot, C. & Es-
tablet, R.

Obra: L’école capitaliste en 
France (1971)

Principais pressupostos: a 
escola é dividida em duas clas-
ses fundamentais: burguesia e 
proletariado. A organização da 
escola serve, então, para repro-
dução das relações existentes 
na sociedade capitalista. O seu 
funcionamento e os mecanis-
mos utilizados, com suas cau-
sas e efeitos, contribui para o 
proveito da classe hegemôni-
ca, ou seja, a detentora de po-
der econômico.

Adaptado de Saviani, 2012.

1  ALTHUSSER, I.; BAUDELOT, C. & ESTABLET, R. ; BOURDIEU, P. & PASSERON, J-C.
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Em síntese, o problema da marginalidade é visto por esses dois grupos de teorias, não 

críticas e crítico-reprodutivistas, como desvio da sociedade, para o primeiro grupo, e pro-

dução da sociedade dividida em classes que encontra na escola sua forma de manuten-

ção e perpetuação, para o segundo.

Nas palavras de Saviani, para as teorias não críticas:

A marginalidade é vista como problema social e a educação, que dispõe de 

autonomia em relação à sociedade, estaria por esta razão, capacitada a intervir 

eficazmente na sociedade, transformando-a, tornando-a melhor, corrigindo as 

injustiças; em suma, promovendo a equalização social. (2012, p.15)

No que concerne às teorias classificadas como crítico-reprodutivistas, esse autor argu-

menta:

(...) são críticas uma vez que postulam não ser possível compreender a educa-

ção senão a partir dos seus condicionantes sociais. Há, pois, nessas teorias uma 

cabal percepção da dependência da educação em relação à sociedade. Entre-

tanto, como na análise que desenvolvem chegam invariavelmente à conclusão 

de que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em 

que ela se insere, bem merecem a denominação de teorias crítico-reprodutivis-

tas. (SAVIANI, 2012, p.15-16) 

Se por um lado o rol de teorias chamadas de não críticas não relacionam os determi-

nantes sociais como elementos que interfere na ação e função da escola, por outro lado, 

as que se enquadram no grupo das chamadas teorias crítico-reprodutivistas, não enxer-

gam qualquer papel de atuação em uma possível transformação social, ou seja, rompi-

mento com as condições existentes na sociedade e que geram a gama de marginaliza-

dos em vários setores. Nas palavras de Saviani (2012, p. 29):

Em relação à questão da marginalidade, ficamos com o seguinte resultado: en-

quanto as  teorias  não críticas  pretendem ingenuamente  resolver o problema 

da marginalidade por meio da escola, sem jamais conseguir êxito, as  teorias críti-

co-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso. Segundo a concepção 

crítico-reprodutivista, o aparente fracasso é, na verdade, o êxito da escola; aquilo 

que se julga uma disfunção é, antes, a função da própria escola. Com efeito, sen-

do um instrumento de reprodução das relações de produção, a escola na socie-

dade capitalista necessariamente reproduz a dominação e a exploração. Daí seu 

caráter segregados e marginalizador. Daí sua natureza seletiva.

Qual o seu posicionamento a respeito? Tem a escola qualquer papel ou ação 

na transformação social? Se sim, de que maneira isso se concretiza? De que trans-

formação social e para que tipo de sociedade se fala?
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O filosofo francês Georges Snyders (1917 – 2011), pesquisador em ciências da educa-

ção, dedicou seus trabalhos à elucidação das relações entre a escola e a sociedade, os 

determinantes que atuam nessa instituição no âmbito do modo de produção capitalista e 

as possíveis contribuições para superação da marginalidade e desigualdades existentes. 

Em sua obra Pedagogie Progressiste,  esse autor apresenta elementos que caracterizam 

o que entendemos ser uma concepção crítica da educação, ou seja, aquela que eviden-

cia as relações da escola com a sociedade, como parte de um conjunto que recebe influ-

ências e que influencia também, mas que, mesmo sendo palco de reprodução de parte 

da marginalização a qual é submetida grande parte da população tem potencial para 

contribuir com a transformação social necessária.

O termo progressista está associado à ideia de progresso. Snyders ao discutir a relação 

escola e política aponta que:

A escolha, portanto, não é entre uma escola neutra, apolítica e uma escola politi-

cizada. A escola é sempre política. Mas  nós  temos de escolher entre uma escola 

conservadora e uma escola que ousa afirmar-se, definir-se, tomar consciência 

de seus objetivos e justificar-se perante aos alunos e que, assim, se torna capaz 

de os atingir e de os fazer progredir. (SNYDERS, 1974, p.218)

Dessa forma, a definição de pedagogia progressista surge em contraposição às cha-

madas pedagogias conservadoras, não críticas, incapazes de realizarem a análise profun-

da da realidade social, até porque o seu compromisso é com a classe detentora de poder 

econômico, que deseja a manutenção da sociedade tal como ela  é. 

Na condição de conservadoras são enquadradas o grupo das  pedagogias chamadas 

de não críticas, entre as quais encontramos as pedagogias: tradicional, nova e tecnicista. 

Não nos impressionemos, portanto, com o conceito de nova que no caso em questão 

resume-se a ponto específico nas relações pedagógicas, deslocamento do centro de 

atenção do professor para o aluno, sem maiores contribuições e intencionalidade com o 

rompimento do processo de marginalidade que ocorre no cerne da sociedade.

Ao propor a pedagogia progressista, Snyders tenta evidenciar uma concepção de 

educação que levasse em consideração determinantes sociais e históricas que contri-

buem para a manutenção da sociedade de classes.

Vivemos em uma sociedade pautada pela divisão de classes. Reconhecer isso não é 

somente considerar que os pobres não têm as mesmas chances que os ricos, mas tam-

bém reconhecer que toda a estrutura educacional está montada de forma a reproduzir 

essas desigualdades.
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Reconhecer a relação entre estrutura educacional e reprodução das desigual-

dades sociais significa compreender a escola somente como reprodutora dessas 

mazelas? Se sim, de que maneira isso ocorre?

Fonte: humorpolítico.com.br

A identificação do problema é o primeiro passo para a sua superação. Sem reconhecer 

os elementos que condicionam dada realidade social dificilmente podermos contribuir 

com a sua transformação.

Quando o assunto é a diferença entre o padrão entre escola pública e escola privada, 

há várias anedotas sobre a ineficiência da primeira e superioridade da segunda. São vá-

rias as queixas que contribuem para o rol do que se entende como deficiência do sistema 

público de ensino, como evidencia a charge aqui apresentada anteriormente.

• Qual a raiz desse problema? 

• Onde reside o principal elemento que contribui para essa suposta  ineficácia 

da escola pública e superioridade da escola privada? 

• Essa realidade pode ser mudada? Se sim, de que maneira e qual o papel do 

professor nesse processo?

Como vimos até o momento, a resposta para estas questões relaciona com a forma 

como se entende a relação escola e sociedade. Assim,  grosso modo, pode se dizer que 

para as correntes classificadas como não críticas a raiz do problema está na sociedade, 

que em nada interfere na escola que tem a função equalizadora. Nesse aspecto, o pro-
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fessor tem o papel de transmitir a maior quantidade possível dos saberes escolares, de 

modo a instrumentalizar o aluno para a vida em sociedade. Os crítico-reprodutivistas di-

riam, também, que a raiz do problema se concentra nas desigualdades produzidas por 

uma sociedade de classes, servindo a escola como reprodução das mesmas. O papel do 

professor não seria, então, o de contribuir para a perpetuação desse ciclo de reprodução? 

Por sua vez, os que se alinham a uma perspectiva crítica da educação, ou progressista, di-

riam que a origem dos problemas centra-se  na sociedade da qual a escola faz parte e que 

,por isso, pode contribuir com  sua reprodução ou transformação. O caráter transforma-

dor da escola não é negado pelos progressistas, pelo contrário, essa instituição deve ter 

essa intencionalidade e fim. O professor, nesse caso, é o agente mediador entre o aluno 

e o saber sistematizado, cabendo a ele dispor de métodos que tornem objeto de aprendi-

zado que tenha significado para a vida dos estudantes. 

A pedagogia progressista está pautada, então, pelo compromisso de fazer o aluno pro-

gredir, munindo-o de todo o capital cultural produzido pela humanidade, ao ponto de 

que, uma vez apropriado criticamente desses conteúdos produzidos pela sociedade, ele 

possa se libertar de toda e qualquer forma de dominação.

Libâneo traz em seu livro “Democratização da Escola Pública” a classificação das ten-

dências pedagógicas, tomando como base os condicionantes sociopolíticos que interfe-

rem na escola. Ele ordena essas tendências  em dois grupos: pedagogia liberal e pedago-

gia progressista. Ao definir o termo pedagogia liberal, afirma:

O termo liberal não tem sentido “avançado”, “democrático”, “aberto”, como cos-

tuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capita-

lista que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais 

na sociedade, estabeleceu uma forma de organização baseada na propriedade 

privada dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. A 

pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo de socieda-

de. (LIBÂNEO, 1985, p.21, destaques do autor)

Com base nessa classificação proposta por Libâneo, a pedagogia tradicional e a nova 

se enquadram nas características da pedagogia liberal.

A pedagogia progressista contrapõe-se a essa sociedade de classes e tem forte identi-

dade com as camadas populares, profundamente marcadas pelas mazelas que esse tipo 

de sociedade produz. 

Libâneo (1985, p.32) aponta que: “a pedagogia progressista não tem como institucio-

nalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores 

ao lado de outras práticas sociais.”
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Saviani (2012) discute o tipo de sociedade para qual estão direcionadas as pedago-

gias chamadas de progressistas e, ao dar-lhes o atributo de pedagogias contra-hegemô-

nicas, denuncia a sociedade de classe típica de modo de produção capitalista, acenando 

para um outro modelo, no qual não existam mais a necessidade de exploração, ou domi-

nação entre os homens.

Ao tentar colocar luzes no debate sobre a possiblidade da escola articular-se aos inte-

resses dos dominados, Saviani (2012, p.30) argumenta:

(...) o caminho é repleto de armadilhas, já os que os mecanismos de adaptação 

acionados periodicamente a partir dos interesses dominantes podem ser con-

fundidos com os anseios da classe dominada. Para evitar esse risco é necessário 

avançar no sentido de captar a natureza específica da educação, o que nos le-

vará à compreensão das complexas mediações pelas quais se dá a sua inserção 

contraditória na sociedade capitalista. É nessa direção que começa a se desen-

volver um promissor esforço de elaboração teórica.

Dentre as chamadas pedagogias contra-hegemônicas, que aqui estamos conceben-

do como característica da pedagogia  progressista, pautada  por uma teoria crítica da 

educação, se enquadram de acordo com Saviani (2007, p.412), em síntese, duas propos-

tas:

uma, centrada no saber do povo e na autonomia de suas organizações, preconi-

zava uma educação autônoma e, até certo ponto, à margem da estrutura esco-

lar; e, quando dirigida às escolas propriamente ditas, buscava transformá-las em 

espaços de expressão das  ideias populares e de exercício da autonomia popu-

lar; outra, que se pautava pela centralidade da educação escolar, valorizando o 

acesso das camadas populares ao conhecimento sistematizado.

As pedagogias da educação popular, por sua vez, têm no nome de Paulo Freire seu 

maior representante. Aliado à discussão da educação como prática libertadora, Freire 

buscava a libertação dos oprimidos pelo capital e pelas forças de exploração vigentes no 

modo de produção capitalista.

É no livro “Pedagogia do Oprimido” que Paulo Freire evidencia a base que sustenta o 

seu pensamento educacional. Para esse autor, a educação deve ser processo de liberta-

ção do homem, processo de humanização, de desalienação.

Outro representante da vertente educação popular é Moacir Gadotti que em seu traba-

lho Pedagogia da Práxis defendeu ideias semelhantes às de Freire, sobretudo no que se 

refere à importância da educação como forma de rompimento com a alienação.

Representando o outro grupo, que tem como ênfase a centralidade na educação es-

colar, temos a pedagogia histórico-crítica, postulada  por Saviani, e a pedagogia crítico-
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-social dos conteúdos, desenvolvida  por José Carlos Libâneo, como as principais repre-

sentantes. 

Em que pese as diferenças entre esses autores, as teorias desenvolvidas por eles en-

contram respaldo na concepção crítica da educação, ao buscar evidenciar as condições 

de dominação nas quais grande parte da população se encontra.

Em linhas gerais, no que se refere à leitura do processo educativo e na relação esta-

belecida entre escola e sociedade, as correntes aqui citadas podem ser classificadas, de 

acordo com Saviani em dois blocos, os quais possuem desdobramento em propostas 

pedagógicas: os que fazem uma leitura crítica da educação e os que não conseguindo 

fazer essa leitura são consideradas como não críticas.

As teorias crítico-reprodutivistas, como já mencionado anteriormente, não apresentam 

propostas pedagógicas oriundas de seus pressupostos.

A figura a seguir traz breve resumo da classificação das tendências pedagógicas aqui 

abordadas.

       Ao apresentarmos as correntes pedagógicas, optamos, de modo geral, pela 

discussão do contexto em que elas se se inserem na história da educação bra-

sileira. No entanto, não podemos deixar de considerar que os pressupostos aqui 

discutidos se inserem no debate educacional mundial.

      A pedagogia tradicional tem em Johan Herbart a base de sustentação teórica e 

metodológica dos seus pressupostos, assim como John Dewey traz embasamento 

para a pedagogia nova e Georges Snyders para a pedagogia progressista.
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As unidades a seguir apresentam a discussão dessas correntes pedagógicas no con-

texto do ensino de Ciências Naturais. A unidade dois é dedicada ao debate sobre as pe-

dagogias não críticas e a três às chamadas pedagogias críticas.

QUESTÕES AVALIATIVAS

1. Quais as implicações, para o exercício da docência, da compreensão da escola como 

construção histórica e produto da ação humana?

a) (    ) Tomar como foco central da educação escolar o ensino de  fatos históricos.

b) (   ) Compreender que o professor, representante da espécie humana, é quem 

direciona o processo de ensino conforme seus valores e forma de compreender os 

acontecimentos históricos. 

c) (   ) Entender que os conhecimentos são produzidos pelos Homo sapiens e que o 

processo de educação escolar passa pela compreensão dos fatos históricos produzidos 

pelo conjunto da  humanidade.

d) (   ) Considerar que é a escola o espaço mais adequado para o ensino da história da 

humanidade.
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Resposta

a) Errada, pois o foco da educação escolar deve centrar na discussão crítica dos conhecimentos científi-

cos que são frutos do trabalho coletivo dos Homo sapiens. Esses conhecimentos científicos, transformados 

em saber escolar, não se resumem a fatos históricos.

b) Errada, pois o professor é um dos elementos do processo de ensino e de aprendizagem. Ele, juntamen-

te com o aluno e o conhecimento escolar formam a  tríade da essência da escola. Assim, é a interação entre 

esses elementos que atuam no direcionamento do ensino e não somente o professor.

c) Correta, pois  se compreendemos a educação escolar como atualização crítica do Homo sapiens, 

cabe à instituição escolar trabalhar com base nos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade.

d) Errada, pois embora a escola se constitua no espaço onde se trabalha com o saber escolar, advindo da 

produção do conhecimento científico, não é somente nela que se aprende sobre a história da humanidade.

2. A respeito das teorias não críticas e críticas, na classificação proposta por Dermeval 

Saviani, é correto afirmar que:

a) (     ) as teorias críticas são assim consideradas porque são as que se colocam na 

defesa do marginalizado pela sociedade capitalista;

b) (        ) a pedagogia da libertação se interessa pelo processo de despertar da consciência 

do sujeito, de maneira que ele possa interferir na construção da sua realidade histórica;

c) (   ) as chamadas teorias crítico-reprodutivistas são assim consideradas porque 

centram o seu compromisso na perpetuação e reprodução das relações de exploração 

existente na sociedade;

d) (    ) as pedagogias tradicional e nova são consideradas como não críticas porque 

atuam na manutenção do processo de marginalização que ocorre na sociedade 

capitalista.

Resposta

a) Errada, pois não se trata de defesa ou não do marginalizado, mas sim do desvelamento das condições 

que produzem e alimentam o processo de marginalização existente na sociedade capitalista.

b) Correta, pois é o rompimento com a alienação que torna os seres humanos aptos para a construção 

consciente da sua realidade histórica.

c) Errada, pois as teorias crítico-reprodutivistas, ao evidenciarem o processo de exploração e de margina-

lização existente na sociedade capitalista, destacam que em função da escola ser parte desse complexo a 

sua função é a de reproduzir essas condições de exploração, não havendo nela outra possibilidade além da 

manutenção dessas relações. 

d) Errada, pois tanto a pedagogia tradicional como o nova consideram a escola como uma ilha apartada 

do conjunto da sociedade, não influenciando e nem sendo influenciada por ela. Neste caso, a escola atua na 
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correção de “defeitos” existentes na sociedade, ou seja, no rompimento com a ignorância ou com a exclusão 

do diferente.
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UNIDADE 2 - PEDAGOGIAS NÃO CRÍTICAS E 
O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

Na unidade anterior você pôde se inteirar das relações que se estabelecem entre esco-

la e sociedade e de como são classificadas as teorias da educação conforme a interpreta-

ção que essas possuem da  referida relação.

Saviani (2012) aponta dois grandes grupos de teorias, as não críticas e crítico-reprodu-

tivistas, e propõe a necessidade de uma leitura crítica da educação.

O termo crítica é entendido aqui como o julgamento de dada realidade com base na 

análise que vai na raiz do problema, que busca evidenciar as determinantes que interfe-

rem sobre a mesma. Trata-se de análise aprofundada  que,  ao evidenciar os pontos que 

atuam sobre dado  fenômeno,  explicita os múltiplos fatores que o compõem e apresenta 

a visão de totalidade do fato observado.

Assim, uma análise que se propõe crítica buscará desvelar os elementos que estão a 

interferir em dada problemática educacional. Por exemplo, para explicar o baixo desem-

penho dos estudantes em Ciências Naturais, é preciso levantar: o ambiente disponível 

para a aprendizagem; o material e métodos utilizados; a disponibilidade de laboratório 

para atividades didático-experimentais; a formação do  professor; a participação do do-

cente  no desenvolvimento de políticas educacionais que incidem sobre o seu trabalho; 

os salários dos  profissionais da  educação, seu plano de cargo, carreira e salários; a articu-

lação entre o trabalho docente e o acompanhamento pela coordenação pedagógica; a 

escolaridade dos pais e sua disponibilidade para o acompanhamento da aprendizagem 

dos seus filhos; concepções da  família acerca da Ciência e trabalho científico, entre ou-

tros. 

O termo crítico é muito utilizado no contexto de análise da  realidade educacio-

nal.  Em muitas propostas pedagógicas pode ser lido que se espera que o ensino 

contribua com a formação crítica do aluno; que a escola precisa ser crítica; que 

entre as características do professor deve estar a crítica.

Pois bem, mas em que consiste esse termo tão utilizado e difundido nos programas 

e textos relacionados à educação?
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Esses são apenas alguns fatores que podem interferir no desempenho dos alunos na 

disciplina Ciências Naturais. Como pode ser observada , a análise que se pretende crítica 

vai buscar elementos que estão além dos contornos da escola, considerando-se assim as 

relações que essa instituição mantém com todo o conjunto social.

 Esta unidade vai apresentar as características das teorias que, justamente por não 

considerarem as interferências que sofre a escola no conjunto das relações que se pro-

duzem no campo da sociedade, foram designadas por Saviani (2012) de não críticas. 

Serão abordadas aqui as pedagogias tradicional e nova, bem como suas  manifestações 

no desenvolvimento do ensino de Ciências Naturais.

O que você sabe sobre essas correntes pedagógicas?

2. 1 PEDAGOGIA TRADICIONAL

A pedagogia tradicional constituiu-se num modelo de ensino amplamente difundido 

pelos  ideários da burguesia, em meados do século XIX.

Ainda que a pedagogia tradicional encontre suas bases na educação jesuítica, a bur-

guesia se apropria dos seus pressupostos, tentando conferir-lhe uma visão laica, ou seja, 

desvinculada de preceitos religiosos.

Usualmente, o termo pedagogia tradicional é substituído por escola tradicio-

nal e o termo escola nova é empregado como sinônimo de pedagogia nova ou 

escolanovismo.

Etimologicamente, a palavra tradicional refere-se ao termo tradição, que de 

acordo com o dicionário Aurélio, significa: “ato de transmitir ou entregar; conhe-

cimento ou prática resultante de transmissão oral ou de hábitos inveterados”; ou 

seja, de hábitos do passado. Transposto para o campo pedagógico, o tempo refere-

-se às práticas centradas na figura máxima do professor, detentor do saber sistema-

tizado, que deve promover a instrução dos alunos, com base  nos grandes  feitos da 

humanidade, traduzidos nos conhecimentos produzidos.
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O regime burguês necessitava de pessoas instruídas para desenvolvimento e consoli-

dação do novo modo de produção da existência humana – o capitalista. A relação entre 

os antigos súditos e a nobreza era explicada pela interferência divina, ou seja, os súditos 

estavam predestinados a servir aos nobres, por orientação de uma entidade superior.

A burguesia rompe com essa relação ao impor o modo de produção de sua existência 

por meio da acumulação de capital, ou seja, pelos conjuntos dos bens produzidos pelas 

suas forças, portanto, não mais explicadas pela ação de nenhuma divindade.

Para que os cidadãos se tornassem definitivamente sujeitos livres, era preciso o rom-

pimento da barreira da ignorância e, para a consolidação da democracia burguesa, era 

necessário dar instrução às camadas populares.

Dessa forma, o estado burguês propagou a ideia de educação como direito de todos 

já na Revolução Francesa (1789 – 1899). Para romper definitivamente com a marca do 

regime absolutista, imperado pela nobreza, era preciso romper com a ignorância.

De acordo com Saviani (2012, p.06), a escola desse período:

(...) surge como um antídoto à ignorância, como instrumento para equacionar 

o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir co-

nhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. O 

mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola organiza-se como uma 

agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, 

o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes 

são transmitidos.

Nessa concepção de escola, o aluno é tido como tábula rasa na qual os conhecimen-

tos produzidos pela sociedade são impressos. Ao professor, centro do processo de ensi-

no, cabe a tarefa de imprimir nos aprendizes os conhecimentos universais. Portanto, não 

se aplica a ideia de uma educação crítica, que sensibilize para o despertar da consciência 

do aluno. Consciência de si e para si. 

Qual o interesse da burguesia com a divulgação dessa corrente pedagó-

gica?

É importante relembrarmos que a burguesia não conseguiu o poder político no 

mesmo tempo que adquiriu o poder econômico. Por algum tempo, ela ainda teve 

que sustentar a nobreza, procurando apropriar-se do seu patrimônio histórico e cul-

tural. Para a tomada do poder político se fez necessário, então, acesso aos meios 

de produção e veiculação do conhecimento.  



CORRENTES PEDAGÓGICAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 21

Há ênfase no volume de conteúdos transmitidos e o ato educativo centra, principal-

mente, na transmissão e assimilação dos conhecimentos produzidos.

Essa concepção foi chamada por muitos de autoritária e antidemocrática, pois não 

considerava os conhecimentos que o aluno trazia consigo, sendo o professor a autori-

dade máxima e único detentor de saber.

Escola tradicional- alunos enfileirados, disciplina, organização, centrada na figura do professor.

O papel do aluno na escola tradicional é o de absorver os conteúdos que são transmi-

tidos pelo professor. A postura do educando é vista como passiva e sua aprendizagem  

guiada pela quantidade de saber organizado nas disciplinas escolares. 

Como visto anteriormente, para a pedagogia tradicional, a marginalidade na socieda-

de é explicada pelo quesito da ignorância, ou seja, basta a escola fornecer a maior quan-

tidade de conhecimentos e esse problema será solucionado.

Nesse caso, os conteúdos estudados, que são frutos do conhecimento científico trans-

formados em  saberes escolares, são transmitidos de forma descontextualizada, sendo a 

memorização de nomes científicos,  regras, fórmulas, datas históricas, entre outros, estra-

tégia frequentemente utilizada.

Em uma aula tradicional de Ciências Naturais, por exemplo, em que o assunto aborda-

do seja a célula, o foco será na definição das características desse componente orgânico, 

suas estruturas, funções, tipos, bem como classificação dos seres de acordo com o tipo 

e número dessa estrutura.

  Tente imaginar como seria a organização do espaço, das turmas em uma es-

cola tradicional. Conhece alguma escola com essas características?
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Se nomes como ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Gol-

gi, entre outras organelas, terão ou não  significado para os alunos, não é ponto  primor-

dial da aula. O importante é que os alunos memorizem que os seres vivos são formados 

por células, que estas são unidades  morfofisiológicas desses seres, que são classificadas 

em procariotas, eucariotas, uni ou pluricelulares. 

A sequência do conteúdo sobre a célula, normalmente registrada no quadro à giz, ou 

lido no livro didático, é seguida da explicação pelo professor, que não relaciona o con-

texto social e científico que permitiu que o conhecimento sobre essa estrutura fosse pro-

duzido, nem, tampouco, o que ela tem a ver com a nossa vida e quais os  impactos que 

podemos  ter sobre a mesma dependendo da forma  como  nos  relacionamos com o 

meio e outras  formas  de vida.

Após a explicação do conteúdo, o professor desenha   no quadro negro o que seria 

uma célula e apresenta as suas partes principais, como mostra a figura a seguir.

                

O esclarecimento dessas e outras questões não era o foco na aula tradicional. Aliás, 

em muitos casos, o aluno sequer ousava a questionar o que para ele não fazia sentido. 

E assim, o ensino das Ciências Naturais que deveria ser vivo, dinâmico, acabava por ser 

momento de sofrimento por parte dos alunos que precisavam decorar muitos nomes que 

sequer faziam sentido para ele. Em muitos casos, alguns ainda justificavam que o conhe-

cimento científico era assim, de difícil entendimento e que nem todo estudante estava 

apto a sua aprendizagem.

Foi possível lembrar da sua aula de Ciências Naturais? Esses termos  fizeram 

sentido para você à época? Por que a célula assim se chama? Graças a que o seu 

estudo foi possível? Por que as suas partes e organelas recebem esses nomes?
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Essa concepção de ensino como transmissão e assimilação, enquanto atos automáti-

cos do capital cultural produzido pela humanidade, traz  uma série de implicações para o 

ato educativo. Além do que já foi exposto, no que se refere à relação professore e aluno, 

cabe ainda evidenciar o papel que os conteúdos assumem nesse processo, pois esses 

devem ser, simplesmente, assimilados de forma acrítica, não interessando se trazem algu-

ma explicação lógica para a vida prática dos alunos. Dessa forma, os conteúdos transmi-

tidos são abordados de modo que lhes são retirados os condicionantes históricos da sua 

produção, pois o que vale  mesmo é a aquisição em quantidade, o mais possível.

Como há primazia pela quantidade de conhecimentos adquiridos, o processo de ava-

liação se caracteriza como o momento de verificação de quanto conteúdo transmitido 

pelo professor foi absorvido pelos alunos. Em resumo, nessa concepção, aprender é si-

nônimo de assimilar.

Aos poucos, a escola tradicional vai se mostrando ineficaz para aquilo que se propu-

nha: transmitir o saber elaborado aos cidadãos com o intuito de garantir-lhes a condições 

de homens livres, postulado pela revolução burguesa. Nas palavras de Saviani (2012, p. 

06):

a referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de universaliza-

ção (nem todas nela ingressavam e mesmo os que ingressavam nem sempre 

eram bem sucedidos) ainda teve de curvar-se ante o fato de que nem todos os 

bem sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar.

Dessa forma, começa um movimento de crítica a esse modelo que não conseguiu 

atender a demanda da sociedade. Boa parte dessas críticas centram-se na incapacida-

de desse modelo no que se refere à equalização social. Assim, começa a ganhar força o 

movimento chamado de escolanovismo, cujos pressupostos são os da pedagogia nova, 

assunto do próximo tópico.

  Você já sabe, até aqui, qual o papel do professor e do aluno em uma escola 

tradicional. Tente imaginar como se dá o processo de avaliação de aprendiza-

gem dos alunos nesse modelo de ensino.

Nessa concepção de educação, como se dá o processo de verificação e acom-

panhamento da aprendizagem dos alunos?
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2.2 PEDAGOGIA NOVA

Diante do quadro de fracasso da escola tradicional, anunciado no item anterior, dada 

a sua incapacidade de responder aos anseios de uma educação que se propunha como 

redentora, ganha forma o movimento chamado de pedagogia nova.

A pedagogia  nova se apresenta como modelo oposto à pedagogia tradicional, toda-

via não surge como matriz completamente nova, pois a escola continua sendo conce-

bida como uma ilha isolada da sociedade, sendo agora a marginalidade explicada do 

ponto de vista da exclusão, cabendo à escola propiciar a inclusão do aluno. Desloca-se, 

portanto, do foco  no professor  para o aluno.

Essa pedagogia surge, então, como crítica ao modelo da escola tradicional, mas que 

se consistiu em pontos específicos, não tendo se dedicado à discussão de que as desi-

gualdades  sociais guardam, também, relação com o que ocorre na escola. As críticas, 

assim, centraram muito mais na forma como o ensino era desenvolvido e no autoritarismo 

presente nas relações professor e aluno na escola tradicional.

É no movimento de 1932, no Brasil, que a crítica à chamada escola tradicional ganha 

força. No Manifesto dos Pioneiros da Educação ficam evidenciado os pressupostos des-

sa nova corrente pedagógica. O trecho a seguir evidencia parte desse quadro:

(...) a educação chamada nova não pode deixar de ser uma reação categórica, 

intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional, artifi-

cial, verbalista, montada para uma concepção vencida. Desprendendo-se dos 

interesses de classes, a que ela tem servido, a educação perde o “sentido aris-

tológico”, para se usar a expressão de Ernesto Nelson, deixa de constituir um 

privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo, para as-

sumir um “caráter biológico”, com que ela se organiza para a coletividade em 

geral, reconhecendo a todo o indivíduo o direito a ser educado até onde o per-

mitam as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica 

e social. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites de 

classes, assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, 

preparando-se para formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das ca-

pacidades”, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas 

oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver meios 

Pedagogia  Nova: corrente pedagógica  difundida no Brasil a partir da  década  

de 30, no movimento que tinha como intuito o rompimento com as bases da edu-

cação, até então instaladas no sistema educacional  brasileiro, conhecida  como 

escola tradicional.
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de ação durável com o fim de “dirigir o desenvolvimento natural e integral do 

ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, de acordo com uma 

certa concepção de mundo.

Como pode ser notado, o foco do problema da educação deixa de ser visto sob o 

ângulo da ignorância, destacando-se para o âmbito das aptidões e estruturas biopsicoló-

gicas  que os indivíduos possuem.

Todo o movimento da Escola Nova traz contribuições do campo da Biologia, da Psi-

cologia, além de se sustentar nas bases da filosofia da natureza, centrado no indivíduo, 

sendo que a capacidade de aprender passa a ser explicada pelo suporte biopsicológico 

que cada um possui.

Assim, contra o autoritarismo da escola tradicional, ganha força a ideia de liberdade no 

ato educativo. Deixar o aluno aprender aquilo que lhe é de interesse. Cabe ao professor 

oferecer atividades que vão ao encontro desses interesses.

Dessa forma, as ideias de liberdade, individualidade e atividades constituem o tripé de 

sustentação da escola nova.

Nas palavras de Saviani (2012, p.09):

(...) em lugar de classes confinadas a professores que dominavam as grandes 

áreas do conhecimento, revelando-se capazes de colocar os alunos em contato 

com os grandes textos que eram tomados como modelos a serem imitados e 

progressivamente assimilados pelos alunos, a escola deveria agrupar os alunos 

segundo áreas de interesses decorrentes de sua atividade livre. O professor agi-

ria como um estimulador e orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal 

caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontâ-

nea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre os 

alunos e entre estes e o professor. (...)  Em suma, a feição das escolas mudaria 

seus aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, assumindo 

um ar alegre, movimentado, barulhento e multicolorido.

Assim, o ensino passa a ser centrado não mais na figura do professor, mas na do alu-

no. A este cabe a escolha do seu percurso educativo, do processo de aprendizagem. A 

diretividade,2 característica da pedagogia tradicional, é substituída pela não diretivida-

de. O processo de ensino e de aprendizagem passa a ser guiado não pela experiência e 

2 Diretivo, direcionado, orientado, guiado à determinada  direção.

Como é organizada uma escola com tais características?
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conteúdos dominados pelo professor, mas sim pelo interesse que os alunos passam a 

manifestar.

A organização da escola e das salas de aula, na Escola Nova, ganha destaque pelas 

cores e diversidade de material que deve estar à disposição dos alunos para o estímulo 

da sua curiosidade e aptidões. No lugar de paredes cinzas, sem vida, como ocorria na es-

cola tradicional, as paredes da Escola Nova possuem cores alegras e vivas. No lugar do si-

lêncio e da disciplina ocupam lugar a liberdade de expressão e a criatividade dos alunos.

As figuras a seguir evidenciam um pouco do universo de uma sala de aula nos moldes 

da pedagogia nova.

Escola Nova – o aluno é o centro do ato 

educativo. O processo de ensino e de apren-

dizagem deve ser mediado pelos interesses 

que ele manifesta.

Sala de aula que evidencia 

diversas atividades sendo de-

senvolvidas pelos estudantes, de 

acordo com o seu grau de interes-

se e motivação.

Sala de aula organizada de 

maneira a favorecer a interação 

entre os alunos, tendo o professor 

o papel de mediador da aprendiza-

gem.
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Na pedagogia nova a ênfase recai sobre os métodos de ensino, deixando de lado a pri-

mazia que a escola tradicional atribuía aos conteúdos. Cabe ao professor escolher esses 

métodos eficazes para estimularem, o quanto mais for possível, o interesse dos alunos. O 

trecho logo a seguir, extraído do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, evidencia a 

importância dada ao interesse dos alunos:

Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências ex-

clusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a ati-

vidade que está na base de todos os seus trabalhos, é a atividade espontânea, 

alegre, fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. Na 

verdadeira educação funcional deve estar, pois, sempre presente, como ele-

mento essencial e inerente à sua própria natureza, o problema não só da cor-

respondência entre os graus de ensino e as etapas da evolução fixadas sobre 

a base dos interesses, como também da adaptação da atividade educativa às 

necessidades  psicobiológicas do momento. O que distingue da escola tradicio-

nal a escola nova, não é, de fato, a predominância dos trabalhos de base manual 

e corporal, mas a presença, em todas as suas atividades, do fator psicobiológico 

do interesse, que é a primeira condição de uma atividade espontânea e o estí-

mulo constante ao educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os 

recursos ao seu alcance, “graças à força de atração das necessidades profunda-

mente sentidas”.

A aula sobre células não seria mais centrada na listagem das suas partes, componen-

tes e funções, como na escola tradicional. Como o interesse do aluno é o fator predomi-

nante, este poderia ser levado para um laboratório para atividades experimentais, onde, 

em contato com vários recursos didáticos, poderia explorar o universo do mundo celular, 

observando, guiando sua aprendizagem de acordo com a sua curiosidade, anotando 

suas observações para depois partilhar com os colegas e professores. 

Como seria a aula de Ciências Naturais  nos moldes da pedagogia nova?
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 Fica evidente que nos  pressupostos da  pedagogia nova, o processo de ensino está 

centrado no interesse dos alunos e no estímulo oferecido a estes. Assim, a função do 

professor desloca-se de únicos detentores do saber, do conteúdo sistematizado, para 

aquele que deve encontrar as melhores  maneiras  para estimular o aprendiz. O foco des-

loca-se do conteúdo, na escola tradicional, para a questão do método, na escola nova.

A avaliação na pedagogia nova não têm caráter punitivo ou classificatório, sendo vá-

lido o que o aluno deve realizar como  experimentação, com os dados que coletou du-

rante o processo de aprendizagem, para validar as suas premissas levantadas durante o 

processo. Quer dizer, partindo de uma atividade inicial o aluno busca identificar os obs-

táculos existentes para a realização da mesma e deve coletar dados que podem auxiliá-

-lo na sua solução dos problemas encontrados. De posse dessas informações, procura 

identificar elementos que o ajudem na formulação de hipóteses que, uma vez testadas, 

Como se dava o processo de avaliação da aprendizagem em uma escola nos 

moldes da pedagogia nova?

A avaliação na escola nova 

é momento em que o aluno vai 

testar as hipóteses que levantou 

no início da realização da ativi-

dade. Não tem caráter punitivo 

e não foca nos acertos, dando 

ênfase muito mais ao caminho 

percorrido do que ao resultado 

encontrado.

    Como o foco passa a ser 

o meio como o aluno chegou 

a determinada resposta, as op-

ções de instrumentos avaliativos 

são mais amplas, podendo ser 

desde um desenho, jogo, teatro, 

relatórios, experiências, entre 

outros.
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experimentadas, poderão validar ou não suas premissas iniciais.

A pedagogia nova teve grande divulgação no pensamento educacional brasileiro. 

Saviani  (2007) aponta o período correspondente entre 1932 e 1969 como predomínio 

dessa pedagogia.

Embora não tenha sido  muito ampla, pois se restringiu  a algumas experiências – 

como a escola de aplicação da Universidade de São Paulo (1957 a 1966), por exemplo, 

os ideários da pedagogia nova influenciaram bastante o pensamento dos educadores 

brasileiros.

As críticas que pesam sobre a pedagogia nova centraram, principalmente, na não- di-

retividade da ação educativa, na flexibilidade em relação aos conteúdos, na ênfase dada 

às características biopsicológicas dos alunos e na sua visão elitista, uma vez que esta se 

restringiu à algumas experiências em escolas cujas condições estruturais e pedagógicas 

eram privilegiadas, ou seja, dispunham de recursos e materiais necessários para o desen-

volvimento de uma aula cujo o foco centrava no interesse do aluno

QUESTÕES AVALIATIVAS

1. Leia o trecho a seguir e, após, assinale a alternativa correta de acordo com as 

características das chamadas teorias aqui estudadas.

A semana começa e a professora de Ciências Naturais retoma o conteúdo dis-

cutido na aula anterior. O tema era a reprodução humana. Os alunos, dispostos em 

fila, são instigados a falar sobre o que se recordam da temática. A docente anota as 

informações que trazem os aprendizes e procede a explicação dos novos conteú-

dos na lousa. Após a sua explanação, os estudantes resolvem a lista de exercícios. 

O dever de casa é elaborar um resumo da matéria aprendida.

Este trecho se refere ao exemplo de uma aula:

a) (     )  nos moldes da pedagogia nova, pois são considerados o conhecimento que os 

alunos trazem sobre a temática;

b) (   ) nos moldes da pedagogia tradicional, pois o professor é quem direciona o 

processo de ensino, com base em conhecimentos previamente organizados e que 

seguem sequência gradativa do que se espera para a aprendizagem dos alunos;

c) (      ) nos moldes tanto da pedagogia tradicional como da  nova, pois mescla elementos 

dos dois modelos, sendo considerado o saber do professor e do aluno;
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d) (   ) nos moldes da pedagogia crítica, pois o professor instiga os alunos a manifestaram 

o que sabem a respeito da temática abordada.

Resposta

a) Errada, pois no caso em questão considerar o conhecimento do aluno a respeito da temática é apenas 

uma forma de recapitular o que já foi aprendido nas aulas anteriores.

b) Correta, pois é o professor quem organiza  e direciona o processo de ensino, sendo os alunos sujeitos 

passivos nesse processo, uma das características da chamada pedagogia tradiconal.

c) Errada, pois embora os alunos sejam instigados a manifestar o seu posicionamento sobre o conteúdo, 

este se refere aos conteúdos já discutidos em aulas anteriores e não sobre a visão que trazem os alunos 

sobre a temática.

d) Errada, pois o simples fato de serem consultados sobre o seu conhecimento a respeito de determina-

da temática não significa que os alunos sejam tomados como sujeito ativo no processo de ensino.

2. É considera crítica a educação escolar que:

a) (   ) pauta na desalienação do aluno enquanto sujeito histórico, sendo este o maior 

responsável por sua aprendizagem;

b) (    ) é centrada  na figura do professor, pois é este o mais experiente na relação com 

os alunos;

c) (    ) tem o centro do processo de ensino e de aprendizagem na figura do aluno, 

pois é este, enquanto sujeito histórico, que deve realizar as escolhas do seu percurso 

formativo;

d) (    ) se estabelece na relação dialética entre professor e aluno, sendo estes, sujeitos 

com funções distintas no processo de ensino e de aprendizagem.

Resposta

a) Errada, pois, na concepção crítica de educação escolar o aluno não é o centro do seu processo de 

aprendizagem.

b) Errada, pois, embora na concepção crítica de educação alunos e professores sejam tomados como se-

res distintos, a experiência do professor não deve ser tomada como fator que justifique que toda o processo 

de ensino tem como centro este sujeito.

c) Errada, pois, enquanto sujeito histórico, o aluno apreende na escola os conhecimentos produzidos 

pela humanidade, não somente  pelo objeto das suas escolhas, mas pela conjunto de saberes que são ne-

cessários para a continuidade da vida em sociedade e em harmonia com os outras formas de vida.

d) Correta, pois é na relação de interação entre professores e aluno, como sujeitos históricos e distintos, 

que o processo de ensino e de aprendizagem, em uma visão crítica da educação, se estabelece.
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UNIDADE 3 - O ENSINO DAS CIÊNCIAS 
NATURAIS NO CONTEXTO DAS PEDAGOGIAS 
CRÍTICAS

Como discutido nas unidades anteriores, é considera como crítica a teoria da educa-

ção que compreende a escola inserida no conjunto da sociedade, que recebe influências 

e que influencia também, além de apresentar potencial para contribuir com o processo 

de transformação social, ou seja, do rompimento com as desigualdades e exclusão social.

No cenário da educação brasileira, são duas propostas pedagógicas que mais se des-

tacam no grupo das chamadas teorias críticas: pedagogia da libertação, proposta por 

Paulo Freire, e pedagogia histórico-crítica, de proposição de Dermeval Saviani.

A base da pedagogia proposta por Freire pode ser encontrada, sobretudo, na sua obra 

intitulada “Pedagogia do Oprimido”, publicada na década de 70 e traduzida para vários 

idiomas. 

Em síntese, a proposta de Freire centra na alfabetização de adultos, propondo um mé-

todo que substitua a leitura das palavras, foco da escola tradicional, pela leitura do mun-

do. No entanto, sua obra tem alcance para além do trabalho com a educação de adultos, 

contribuindo para o repensar da escola desconectada com a vida dos estudantes, pro-

pondo a relação dialógica entre professor, aluno, conhecimento e sociedade.

Em sua obra, Freire apresenta crítica ferrenha ao formato da escola tradicional, cha-

mando-a de educação bancária, que centra no acúmulo de informações que são deposi-

tadas na cabeça dos alunos. Nas palavras do autor: 

na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. (...) Se o educador é o que sabe, se os educandos 

são os que nada sabem, cabe a ele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos 

segundos. Saber que deixa de ser experiência feita para ser experiência narrada 

ou transmitida. (FREIRE, 1994, p.33 e 34)

Para romper com esse formato de educação bancária, Freire propõe que o professor 

A leitura do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é primordial para 

todos os que se interessam pela temática da educação enquanto prática liberta-

dora, que pode contribuir com o processo de transformação social.
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atue como problematizador dos saberes a serem ensinados, que estabelece diálogo com 

os estudantes, auxiliando-os, assim, no seu processo de construção do conhecimento. 

O educador problematizador refaz, constantemente, seu ato cognoscente, na 

cognoscibilidade dos estudantes. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis 

de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, in-

vestigador crítico, também”. (FREIRE, 1994, p.40)

Paulo Freire teve e tem grande influência no pensamento educacional brasileiro, so-

bretudo em escolas ligadas a movimentos sociais, em suas diversas bandeiras, que lutam 

contra as formas de opressão que a sociedade capitalista apresenta.

Em linhas gerais, o interesse prioritário da pedagogia da libertação é o trabalho educa-

tivo que orienta para a desalienação do sujeito que aprende, de maneira que este possa 

analisar a situação na qual está inserido e propor a transformação necessária. Com este 

foco, a proposta de Paulo Freire não se direciona especificamente à educação escolar,  

centrada na instituição escola, ainda que não esteja excluído o emprego do método por 

ele desenvolvido no formato de educação institucionalizada.

Como nosso interesse é de centrar o debate em torno das relações que ocorrem no 

âmbito da educação escolar, que é o foco da pedagogia histórico-crítica, nesta unidade, 

daremos ênfase ao ensino de Ciências Naturais nessa perspectiva, tomando como base 

a obra de Dermeval Saviani, sobretudo dois de seus livros: “Escola e Democracia” e “Pe-

dagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações.”

Essa opção aqui feita ancora-se na nossa compreensão de que a educação é um pro-

cesso por meio do qual o homem se atualiza histórico-culturalmente e a educação esco-

lar é parte primordial na caminhada do Homo sapiens se tornar humano. 

Ao propor a pedagogia histórico-crítica como forma de rompimento com as visões não 

críticas da educação, ou totalmente pessimistas apresentadas pelos crítico-reprodutivis-

tas, Saviani não deixa de considerar a complexidade existente na sociedade capitalista da 

qual a escola contemporânea é parte integrante. Segundo o autor:

(...) o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos de adaptação 

acionados periodicamente a partir dos interesses dos dominantes podem ser 

confundidos com os anseios da classe dominada. Para evitar esse risco é neces-

sário avançar no sentido de captar a natureza específica da educação, o que le-

vará à compreensão das complexas mediações pelas quais se dá a sua inserção 

contraditória na sociedade capitalista. (SAVIANI, 2012, p.31)
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Pela classificação que adotamos até aqui, apoiando-nos em Saviani, a pedagogia 

histórico-crítica se insere num movimento de compreensão do fenômeno da educação 

considerando os fatores que o determinam. Isso porque, ao compreender a escola como 

parte da sociedade, recebendo influências e sofrendo todas as contradições de uma so-

ciedade de classe, faz uma leitura aprofundada das condições nas quais o ato educativo 

está inserido. Dessa forma, não se desconsidera que a escola pode servir como espaço 

de veiculação das ideologias dominantes, no entanto, reconhece, contudo, que há nela 

espaço para a transformação social.

Segundo Saviani (2013, p.13), “(...) 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.”

Essa concepção de ato educativo se ancora nos pressupostos da educação enquanto 

ação intencional, direcionada e política, no sentido de comprometimento com o grande 

contingente da população que sofre as agruras das contradições existentes em uma so-

ciedade de classes, na qual imper a marca da exploração dos mais fracos, vendedores de 

força de trabalho, pelo mais fortes, detentores dos meios de produção.

Por sua vez, o cerne dessa discussão tem origem nos escritos de Karls Marx, importan-

te intelectual do século XIX que contribuiu com a formulação da base científica ao socia-

lismo e desvendou as formas de exploração nas relações que os homens estabelecem 

ao tentarem promover as condições da vida material.

Mas em que consiste a chamada pedagogia histórico-crítica? Em que bases 

ela se assenta?

Sociedade de classes. Exploração. Meios de produção. Força de trabalho. Ca-

pitalismo. Todos esses são termos muito discutidos por Karl Marx em seus títulos 

sobre as bases em que se assenta a produção da vida material.

Para o início de aprofundamento dos escritos de Marx, consultar os seguintes 

textos – O manifesto comunista; Contribuição à crítica da economia política e Ide-

ologia Alemã. 
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Saviani define a pedagogia histórico-critica como aquela que se propõe contra a he-

gemonia da classe dominante, presente na sociedade de classes. Considera-a como ins-

trumento dotado de potencialidade para o rompimento da exploração em que a maioria 

dos homens se encontra. Exploração essa imposta pelas bases do sistema chamado ca-

pitalista. Nesse sentido, a educação, para esse autor, “é entendida como mediação no 

seio da prática social global” (SAVIANI, 2007, p.420), ou seja, ao se apropriar dos conheci-

mentos que foram produzidos historicamente e compreender criticamente as condições 

vigentes no ato de produção desses conhecimentos, o homem teria elementos para rom-

per com as condições de dominação.

Os escritos de Marx influenciaram e estão presentes na maneira de Saviani compre-

ender a educação. No entanto, como ele mesmo diz, Marx não formulou uma teoria pe-

dagógica, mas seus textos trazem uma visão de concepção de mundo e de homem que 

estão na base dos pressupostos da sua teoria da pedagogia histórico-crítica. Isso pode 

ser evidenciado no trecho a seguir:

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos filosófi-

cos, históricos, econômicos e político-sociais propõe-se explicitamente seguir 

as trilhas abertas pelas agudas investigações desenvolvidas por Marx sobre as 

condições históricas de produção da existência humana que resultaram na for-

ma da sociedade atual dominada pelo capital. É, pois, no espírito de suas inves-

tigações que essa proposta pedagógica se inspira. Frise-se: é de inspiração que 

se trata e não de extrair dos clássicos do marxismo uma teoria pedagógica. Pois, 

como se sabe, nem Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci desenvolveram teoria 

pedagógica em sentido próprio. (SAVIANI, 2006, p.420)

No que se refere às bases psicológicas, a pedagogia histórico-crítica encontra sua sus-

tentação na psicologia histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky.

Como já explicitado, a educação é entendida como mediação da prática social. Savia-

ni (2013, p.13) argumenta que:

Essa concepção advém do entendimento de que para produzir a sua existência 

o homem necessita se relacionar com a natureza e com os outros homens. E isso 

ele o faz por meio do trabalho. “Portanto, o que  não é garantido pela natureza 

tem que ser produzido historicamente pelos homens, e aí se incluem os próprios 

homens. Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, 

mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, 

Enfim, quais as características dessa pedagogia chamada histórico-crítica?
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o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada in-

divíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos  homens. 

Portanto, o homem se faz homem e constrói sua humanidade nas relações que esta-

belece com os seus semelhantes ao produzirem sua história. 

Ao compreender como objeto da educação os elementos culturais que precisam ser 

assimilados pelos homens para produzirem sua humanidade, estamos considerando a 

construção histórica dos conhecimentos. Nesse sentido, a escola é a instituição na qual 

se veicula o saber elaborado a que todo  Homo sapiens  deve ter acesso para produzir 

igualmente sua humanidade. Para Saviani (2013, p.14) “é a exigência de apropriação dos 

conhecimentos sistematizados por parte das novas gerações que torna necessária a exis-

tência da escola.” 

A escola, nesse sentido, tem papel fundamental na socialização do saber elaborado, 

construída por uma dada sociedade.

A forma dos homens se compreenderem como sujeitos da sua construção histórica, 

passa, necessariamente, pela consciência e conhecimento dos saberes produzidos pela 

sociedade da qual fazem parte.

A roda da história não gira para trás, já dizia Marx, dessa forma, aproveitamos os co-

nhecimentos produzidos no passado, aprendemos com os erros, lapidamos e damos 

encaminhamento aos acertos e assim produzimos o progresso da humanidade. Para ilus-

trar, tomemos como exemplo os avanços conseguidos na área da engenharia genética. 

Quantas conquistas desde a época da descoberta da molécula do DNA3, em 1950 por 

Watson e Crick, até as atuais pesquisas com a manipulação de seres vivos e o poten-

cial estudo com as células-tronco? Todos esses são conhecimentos produzidos pelos  

homens. A socialização desses saberes é ponto primordial para uma sociedade que se 

pretenda de fato democrática.

3  DNA ou ADN em português – ácido desoxirribonucleico  - onde se encontram inscritas nossas características gené-
ticas.

Qual o papel da escola nesse contexto? Em que ela ajuda o homem na cons-

trução da sua humanidade?
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Esse saber elaborado é transformado em saber escolar – sequência de conteúdos or-

ganizados de maneira a garantir a instrução dos indivíduos.

Dessa forma, na escola, o saber elaborado se transforma em saber escolar. Saber esse 

que deve ser apropriado pelos alunos de modo a lhes garantir as condições para a par-

ticipação na sociedade da qual fazem parte. Essa participação, na visão de mundo e ho-

mem aqui adotada, visa a superação dessa sociedade marcada pela divisão de classes e 

exploração do homem pelo homem.  

Somente quanto os explorados tomarem consciência da exploração a qual são sub-

metidos é que começam a nascer os elementos para a superação. Por isso, a educação 

não é neutra. Ela está ligada aos interesses de classes. Uma pedagogia somente pode 

estar a serviço dos dominados se nascer dessa base, com esse compromisso, eviden-

ciando  todas as formas de exploração e dotando os indivíduos para a superação.

QUAL O CAMINHO PARA ESSA SUPERAÇÃO?

Um problema complexo como esse não tem resposta simples, uma receita pronta e 

acabada. O que existe são esforços de pessoas que lutam por uma sociedade mais jus-

ta e livre de exploração. Uma sociedade na qual todos sejam livres de fato e de direito. 

Entendemos  que  a pedagogia histórico-crítica esteja inserida no movimento que ruma 

nessa luta e caminhada.

A pedagogia  histórico-crítica toma como ponto de partida e de chegada a prática so-

cial. É a partir dela que os conteúdos da educação escolar são definidos. Por meio da es-

cola, espera-se que os alunos saiam de uma visão sincrética (confusa, parcial, fragmenta-

da, sem lógica, incoerente) para uma visão sintética (elaborada, de totalidade, articulada, 

com lógica, coerente) da prática social.

Essa forma de compreender o ato educativo evidencia a relação da educação com a 

sociedade. Ou seja, entende que  professor e aluno são sujeitos inseridos em uma prática 

social.

Saviani (2012, p.70 e 71) ao traduzir os métodos de ensino propostos em sua peda-

gogia  histórico-crítica, na forma de passos, semelhantes ao que propuseram Herbart e 

Dewey4, descreve:

4 Autores que serviram de sustentação teórica para a metodologia adotada nas pedagogias tradicional e nova, respec-
tivamente.
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1. prática social: ponto de partida do ensino;

2. problematização:  trata-se de detectar quais questões precisam ser resolvidas no 

âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é  necessário do-

minar;

3. instrumentalização: apropriação pelas camadas populares das ferramentas cul-

turais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertarem das 

condições de exploração em que vivem;

4. catarse: efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em 

elementos ativos da transformação social;

5. ponto de chegada: a própria prática social, compreendida agora de forma sintéti-

ca, organizada, coerente, pelos alunos.

Com esses pressupostos aqui apresentados, a pedagogia  histórico-crítica aponta para 

uma relação de diálogo dentro do espaço escolar. Valoriza a educação escolar como via 

de transmissão do saber elaborado e atribui à figura do professor papel importante na 

busca pela transformação social. Seu papel é de mediador na prática educativa. Ao con-

trário do que é postulado na pedagogia tradicional, o professor não é o único detentor 

do saber, nem tampouco como evidenciado na pedagogia nova, não é mero acompa-

nhante e criador de situações de estímulo para os alunos, ao contrário, nesta concepção 

de educação, ele assume o papel de mediador do processo educativo. Alguém que tem 

contribuição na instrumentalização, como aqui defendida, ou seja, que desenvolve seu 

trabalho comprometido com a aquisição, por parte dos alunos, das ferramentas de cará-

ter histórico, matemático, científico, etc., que lhes auxiliarão na luta diária contra todas as 

formas de exploração.

A ciência é saber sistematizado, produto da construção do homem que, ao tentar com-

preender o mundo que o cerca, produz e se torna produto da sua história.

Nessa mesma concepção vão os argumentos de Santos (2005, p.41) ao afirmar que: 

“adotamos a visão de ciência como saber capaz de levar o homem ao conhecimento 

Como é ensinar as Ciências Naturais com base nos pressupostos da pedago-

gia histórico-crítica? Qual a relação entre essa pedagogia e o ensino dessa área 

do conhecimento? Que concepção de ciência está implícita nessa corrente peda-

gógica?
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da verdade, entendendo por verdade o conhecimento das relações fundamentais que 

estruturam o nosso universo.”

Em uma sociedade capitalista, a visão de ciência centra-se como atividade de reso-

lução de problemas. Assim, há que se descobrirem as melhores maneiras para se fazer 

avançar cada vez mais o capital. A ciência, portanto, por ser produto histórico não é neu-

tra. Ela atende a interesses da classe que detém os meios de produção.

MAS QUAL A PERSPECTIVA PARA ATUAÇÃO DA PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA NESSA VISÃO?

Santos (2005, p.41) aponta que:

a visão de ciência como atividade de resolução de problemas é a visão constru-

ída e apropriada a uma sociedade em que tudo se materializa através da com-

pra e venda. Isso não quer dizer, contudo, que os únicos aspectos relevantes da 

ciência sejam os que interessam ao capital. O método científico pode auxiliar 

na libertação humana e na superação da alienação. É esse aspecto que deve 

interessar ao professor que adota a pedagogia  histórico-crítica. Ele não ignora 

ser a ciência uma atividade determinada, mas entende que o saber que permite 

a dominação é o mesmo que possibilita a emancipação.

Dessa forma, a ciência não se encerra em si mesma, ela é determinada por diversos fa-

tores sociais, econômicos, políticos, culturais, entre outros. Ou seja, ela não é determinada 

somente pela atividade conceitual e genialidade dos cientistas; ela é produto histórico.

Para se libertar de todo e qualquer tipo de opressão, o homem necessita apreender o 

produto da ciência, dominando não só o seu conteúdo, mas as formas de intervenção na 

realidade com base nas descobertas científicas. O conhecimento é poder. Assim, uma 

pedagogia que esteja comprometida com a educação dos explorados, uma educação 

de fato interessada com o avanço das camadas populares deve partir do pressuposto da 

democratização dos saberes construídos historicamente.

Santos (2005, p.56) assevera que: “só supera a dominação quem domina os instru-

mentos sob guarda dos dominadores. Enquanto apenas uma parte da sociedade tiver 

acesso aos mecanismos do saber clássico, as possibilidades de superação e avanço es-

tarão dificultadas. ”

É esse compromisso que assume a pedagogia histórico-crítica:  o de fornecer às cama-

das populares um ensino que garanta as condições para a sua libertação.
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Ciência e sociedade podem ser articuladas por uma educação que assuma critica-

mente a sua tarefa, que tenha o homem como raiz concreta e objeto de sua ação. A pe-

dagogia histórico-crítica propõe essa articulação, propõe-se como mediadora entre o 

homem a ser educado e o conhecimento disponível. “Ela não só está apta a preparar o 

cidadão para os desafios do mundo moderno como pode transformá-lo num agente de 

avanço social. ” (SANTOS, 2005, p.69)

Os métodos de abordagem do conhecimento sistematizado e transformado em saber 

escolar, bem como o material didático utilizado, indicam a concepção de educação, de 

ensino, de mundo, de homem, de sociedade, de ciência que se assume no ato pedagógi-

co.  Reside aí a necessidade de se ter clareza do trabalho que estamos desenvolvendo.  É 

imperioso que o professor tenha clareza de quais são as bases que sustentam sua prática 

pedagógica e se estas coadunam com a sua visão de sociedade, de mundo, de homem. 

Do contrário, corre-se grande risco da prática educativa se reduzir a um fazer alienante, 

sem qualquer perspectiva de auxílio no processo de transformação social, contribuindo, 

definitivamente, para a manutenção das condições sociais vigentes.

Como bem discutido por Saviani, o ponto de partida deve ser a prática social. As-

sim, o professor deve partir de um problema relevante à sociedade, como, por exemplo, 

a questão da legalização ou não de alimentos modificados geneticamente. Essa é uma 

situação que se aplica ao estado de Mato Grosso, grande produtor de grãos, assim como 

também há outras partes do Brasil e do mundo. Quais os riscos e benefícios na utilização 

desses alimentos? Quais as consequências que podem acarretar ao ambiente e à saúde 

humana? Que avanços podem apresentar às camadas populares, na distribuição de vita-

minas que podem ser inseridas nesses alimentos? O que dizem os aspectos legais? Qual 

o significado prático da lei de biossegurança? Quem se beneficia com o cultivo dessas 

culturas?

Essas são algumas formas de se apresentar um problema que emerge da prática so-

cial.

Uma vez feito o recorte do problema, como o exemplo aqui apresentado, é momento 

da instrumentalização, ou seja, da apropriação dos instrumentos teóricos e práticos que 

permitam compreender a problemática que surgiu da prática social. Que conhecimentos 

Como é desenvolver uma prática pedagógica no ensino de Ciências Naturais 

pautada na pedagogia histórico-crítica?
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são necessários para a compreensão a questão que se apresenta? O que envolve a ques-

tão dos alimentos modificados geneticamente? Em síntese, essa situação envolve:

• aspectos legais: quais as instituições reguladoras nas instâncias governamentais? 

Que leis, decretos, portarias, instruções normativas regulamentam a produção de tais 

tipos de alimentos?

• Aspectos teóricos: quais são os conteúdos necessários para o entendimento da 

questão? O que são alimentos modificados geneticamente? Como são produzidos? 

Quais as principais alterações genéticas envolvidas?

• Aspectos teóricos correlacionados: como o problema levantado pode ser compre-

endido do ponto de vista de outras disciplinas? História: como e onde surgiu a ques-

tão da modificação genética? Como chega ao Brasil? Sobre quais bases e contexto? 

A serviço de quem? Geografia: como está disposta a produção desses alimentos no 

mundo? E no Brasil e em Mato Grosso? Que países têm investido nesse tipo de produ-

ção? Biologia: como ocorre a alteração genética de um ser vivo? Que impactos ao am-

biente pode sofrer com a introdução de um ser vivo modificado artificialmente? Quais 

os custos para a diversidade biológica? E para a saúde humana? Qual a relação das 

culturas de alimentos modificados geneticamente e pragas da lavoura? Matemática: 

qual a produtividade alcançada em um hectare de terra plantada com grão orgânico 

e a mesma quantidade com grão modificado geneticamente? O que representa em 

termos de economia de defensivos agrícolas uma plantação de grão modificado ge-

neticamente?

• Aspectos sociais e econômicos: como se desenvolve a relação entre os produto-

res – aparato tecnológico – trabalhadores da produção? Como se dá as relações de 

trabalho no âmbito de emprego da tecnologia necessária para o desenvolvimento dos 

organismos modificados geneticamente? O lucro proveniente da produção é partilha-

do de que maneira?

Essas são algumas das muitas questões que podem surgir do problema aqui levanta-

do – a questão dos alimentos modificados geneticamente. Cabe ao professor selecionar 

e ordenar os pontos para desenvolver o seu trabalho pedagógico de forma a propiciar 

que o aluno estabeleça uma visão mais consistente da realidade.

Ao ser identificado o problema posto pela prática social, há necessidade de se elen-

carem questões que nortearão a coleta de dados relevantes e o estabelecimento das 
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relações entre os diversos determinantes do fenômeno. A esse respeito Santos (2005, 

p.76) aponta que:

se usamos o método dialético, construir e estudar as relações mais significativas 

são determinantes. Perceber as relações econômicas e como estas engendram 

a realidade, perceber que as coisas estão relacionadas, que decisões de gover-

no afetam a vida de milhares de pessoas, é pensar dialeticamente. 

Quando os alunos conseguem estabelecer as relações existentes no problema que a 

prática impõe, o quadro sincrético começa a ceder espaço para a síntese. A análise cami-

nha para a síntese. Nesse momento, da catarse, o modo de compreender a realidade se 

altera qualitativamente, pois se ascendeu para uma visão de totalidade, ao se estabelecer 

e procurar compreender todas as relações que integram a prática social.

Nesse momento:

Alterou-se o sujeito da prática e não esta em si mesma. Modificou-se aquele que 

vai agir e reagir no universo social. Se esse indivíduo estiver preparado para pen-

sar através das relações, se for capaz de usar o treinamento obtido para pensar 

sua realidade, teremos alcançado o primeiro patamar de um novo sujeito. Não 

mais inerte instrumento de decisões “superiores”, teremos agora um sujeito na 

extensão máxima do termo, alguém capaz de operar por si com base na realida-

de em que está inserido. (SANTOS, 2005, p.80, aspas  do autor.)

Eis o nosso desafio, propiciar que o aluno salte da visão sincrética para a visão sintética 

da prática social. Esse deve ser o desafio de todos os que consideram a importância da 

educação como prática emancipadora e transformadora.

Fundamentar-se teoricamente é imperioso nessa caminhada. O domínio dos conheci-

mentos científicos e o compromisso do professor com a aprendizagem de todos os seus 

alunos ajuda a dar significado para a prática educativa enquanto prática social. Nesse 

sentido, inserem-se os questionamentos: qual a função social do professor? Qual o sig-

nificado da atuação de cada um de nós nesse processo? Que métodos dão subsídios a 

concepção de educação por nós assumidos em nossa prática pedagógica?

Os passos metodológicos inerentes à pedagogia histórico-crítica (prática social, pro-

blematização, instrumentalização, catarse e prática social) permitem estruturar o trabalho 

pedagógico de modo a subsidiar o processo de construção de síntese da realidade.
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QUAL O PAPEL DO ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS NO 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE?

Em posse dos saberes produzidos pelas Ciências Naturais, cada indivíduo pode me-

lhorar as suas condições de vida, agindo melhor nos cuidados com a saúde, prevenindo, 

dessa forma, muitos males que são ocasionados por falta de cuidado e instrução, as ver-

minoses, por exemplo; propiciar que esse indivíduo se relacione melhor com o meio em 

que vive e estabeleça relações harmônicas com os demais seres do planeta.

Dessa forma, ensinar Ciências Naturais é muito mais do que evidenciar as bases que 

sustentam a vida, é mostrar quais são essas bases e de maneira elas interferem no cotidia-

no de cada ser. É evidenciar, também, a estreita relação entre as condições sociais vigen-

tes e as de manutenção da vida. Muitos problemas de saúde pública ocorrem porque boa 

parte da população não possui instrumental suficiente para cuidar do seu corpo.

Cabe à escola essa discussão. Cabe ao professor munir-se de referencial teórico e ins-

trumentos para propiciar a explicitação dos múltiplos determinantes que agem e consti-

tuem a prática social. 

Estabelecer com os alunos as relações que constituem a prática social é dar passo 

importante para a compreensão do homem como sujeito histórico, determinado por sua 

prática.

Ter clareza dos condicionantes da nossa prática social é condição primordial para 

a efetivação de uma prática pedagógica com as características aqui defendidas. 

Dessa forma, partimos do mesmo entendimento de Santos (2005, p.82) ao argumen-

tar que:

QUESTÕES AVALIATIVAS

1. A respeito da enquanto espaço de humanização do Homo sapiens é correto afirmar:

a) (   ) é na escola que o bicho homem se torna humano;

b) (   ) a escola surgiu como necessidade de educar o animal humano, de maneira a 

Tudo começa quando sabemos exatamente qual o nosso papel na estrutura 

social e educacional. Tudo se viabiliza quando dispomos de métodos eficazes 

para concretizar o que precisa ser feito. 
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garantir a sociabilidade humana;

c) (   ) o Homo sapiens não nasce humano, sua humanidade se constrói na relação com 

seus semelhantes, sendo a escola parte integrante dessa construção;

d) (   ) a humanização do Homo sapiens só se efetiva se a educação escolar conseguir 

atuar na formação crítica e desalienação desse ser.

Resposta

a) Errada, pois a escola é um dos espaços que atua na atualização histórico-social do Homo sapiens, não 

se constituindo como o único meio.

b) Errada, pois a educação escolar nasce da necessidade de se transmitir os conhecimentos científicos 

que são elaborados e produzidos pela humanidade.

c) Correta, pois a escola é apenas um dos espaços que contribui para a humanização do Homo sapiens, 

sendo que outras instituições também atuam nessa construção, tais como a  família, os amigos, o trabalho, 

as religiões, entre outros.

d) Errada, pois a educação escolar não se constitui no único meio de humanização do Homo sapiens.

2. Sobre o conceito de educação bancária é correto afirmar:

a) (   ) trata-se de elementos da educação financeira que se aplica na educação escolar;

b) (   ) termo utilizado por Paulo Freire para explicar o ensino descontextualizado da 

Matemática;

c) (   ) refere-se à analogia das relações de lutas de classes existentes na sociedade 

capitalista e que se desenvolve também na escola;

d) (   ) consiste na crítica ao modelo da escola tradicional que considerada o aluno como 

local de depósito de saberes produzidos pela sociedade.

Resposta

a) Errada, pois o termo é uma crítica ao tratamento que as pedagogias não críticas dão ao aluno, que é 

considerado como sujeito passivo no processo de ensino e de aprendizagem.

b) Errado, pois ao utilizar tal termo Paulo Freire pretendeu fazer crítica ao sistema educacional de modo 

geral e não somente a uma disciplina em específico.

c) Errado, pois, embora o termo  esteja ligado as relações existentes na sociedade de classes, a educação 

bancária centra na crítica  contra a forma descontextualizada de ensino, não sendo o aluno tomado como 

sujeito crítico do seu processo de aprendizagem.

d) Correto, pois o termo educação bancária centra na analogia  que Paulo Freire procurou realizar, utili-

zando elementos do sistema bancário como forma de explicar as relações que se estabelecem na escola 
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tradicional, sendo o professor o detentor do saber que deposita na cabeça dos alunos os conhecimentos 

sistematizados. 
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PALAVRA FINAL

Ao findar o presente curso, esperamos que o mesmo tenha atingido os objetivos pro-

postos, que é o de apresentar síntese das principais correntes pedagógicas, seu contexto 

de produção e sua relação com o ensino de Ciências Naturais.

Ao considerarmos que a educação não é atividade neutra, quando mais consciente 

dos pressupostos que sustentam a sua prática pedagógica, o professor mais efetivamen-

te poderá selecionar estratégias e ferramentas que possam auxiliar no processo de cons-

trução do conhecimento pelos alunos.

É impossível que em 45h todas os assuntos sobre a temática sejam cobertos, sobretu-

do, dada a sua complexidade. Neste sentido, recomendamos a leitura de aprofundamen-

to nos textos aqui citados.
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