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Um projeto histórico aponta para a especificação de um 
determinado  tipo  de  sociedade  que  se  quer  construir, 
evidencia formas para chegar a esse tipo de sociedade e, 
ao  mesmo  tempo,  faz  uma  análise  critica  do  momento 
histórico presente. Os partidos políticos (embrionários ou 
não) são os articuladores dos projetos históricos.
A explicitação de como articulamos essas três instâncias 
parece  ser  essencial  à  própria  pesquisa  pedagógica.  A 
necessidade  de  um  projeto  histórico  claro  não  é  um 
capricho.  É  que  os  projetos  históricos  afetam  nossa 
prática  política  e  de  pesquisa,  afetam  a  geração  dos 
próprios problemas a serem pesquisados. (Luiz Carlos de 
Freitas, 1995. 142) 

 
Proponentes: EQUIPE COORDENAÇÃO DE ÁREAS - EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Datas Previstas: 26, 28, 29 e 30 de junho e 12, 13, 24 de julho.
Local: FACED/UFBA – Casa Kolping - Salvador – Bahia

O  PONTO  DE  PARTIDA  –  O  REAL  CONCRETO.  A  CONJUNUTA  E  A  CRISE 
ESTRUTURAL DO CAPITAL. A formação de professores no Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo para responder aos desafios da escola pública, em especial nas 
classes  de  6º  a  9º  série  e  no  Ensino  Médio.  O  desafio  do  trabalho  pedagógico  do 
professor nas escolas na formação dos trabalhadores.

O  presente  texto  apresenta  elementos  sobre  a  articulação  entre,  pesquisa,  prática 
pedagógica, estágio e o PIBID – Programa de Incentivo a Docência e, projeto histórico, 
buscando relacionar o trabalho pedagógico com a luta mais geral de superação do modo 
do  capital  organizar  a  vida  (MEZSAROS,  2005),  teoria  do  conhecimento,  teoria 
educacional, teoria pedagógica e trabalho pedagógico. 
O  ponto  de  partida  é  a  conjuntura,  real,  concreta  que  demonstra  a  profunda  crise 
estrutural do capital, que é permanente e que se aprofunda cada vez mais e, o embate de 
projetos para a formação dos trabalhadores, expressos nas tendências da educação e da 
pedagogia nas séries  finais  do ensino fundamental  e  no  ensino  médio.  É  também, a 
especificidade do trabalho pedagógico, na formação acadêmica e na escola, baseado na 
pesquisa, desenvolvido no estágio curricular e nas inovações pedagógicas propostas no 
incentivo a docência.

1 Responsáveis: Professora Dra. Celi Taffarel (FACED/UFBA), Professor Dr. Edílson Fortuna Moradillo 
(Instituto de Química/UFBA) e Professor Dr. Roberto Colavolpe (FACED/UFBA).



O ponto de chegada é a formação de professores para a Educação do Campo, no Curso 
de Licenciatura em Educação do Campo, para responder aos desafios da escola pública, 
em especial nas classes de 6º a 9º série e no Ensino Médio, que nesta fase da formação 
será  observado,  medido,  comparado,  nos  estudos  realizados  para  implementação  do 
trabalho pedagógico, com base na pesquisa. 
O  desafio  do  trabalho  pedagógico  do  professor  nas  escolas,  na  formação  dos 
trabalhadores  será  vivenciado  nesta  fase  da  formação  em  experiências  concretas 
articuladas no curso pelos componentes curriculares Pesquisa e Trabalho Pedagógico II, 
Estágio e PIBID.
Apresentaremos,  especificamente,  um  plano  de  estudo  estruturado  na  proposta  do 
sistema de  complexo (Pistrak,  2000)2,  articulando  a  pesquisa,  a  prática  do  ensino,  o 
estágio e o programa de incentivo a docência (PIBID). 
Para introduzir o trabalho que integra agora a Pesquisa e Prática Pedagógica II, o Estágio 
e  o  PIBID,  com  carga  horária  dividida  no  tempo  escola,  presencial  e,  no  tempo 
comunidade, realizando trabalho socialmente útil, partimos da análise de conjuntura.

ANÁLISE DE CONJUNTURA

A  análise  de  conjuntura  nos  permite:  relacionar  historicamente,  os  fatos  e  os 
acontecimentos,  com a  crise  estrutural  e  conjuntural  do  capital;  identificar  o  grau  de 
desenvolvimento da luta de classes,  luta  esta que é econômica,  ideológica e política; 
definir estratégia e tática no processo de formação de professores para a educação do 
campo;  definir  estratégias  e  táticas,  em  especial,  para  o  Curso  de  Licenciatura  em 
Educação  do  Campo  e;  em  particular;  para  o  trabalho  integrado  entre  a  disciplina 
“Pesquisa e Prática Pedagógica II, Estágio Supervisionado e o PIBID”. Vamos nos valer 
do  livro  do  professor  FREITAS;  Luiz  Carlos.  “Critica  da  Organização  do  Trabalho 
Pedagógico e da Didática”, São Paulo, Papirus, 1995, páginas 114 a 142 para argumentar 
teoricamente a respeito do rumo dos estudos nos Planos de estudos do V Tempo Escola 
e do Tempo Comunidade a ser planejado coletivamente. 
 
A CONJUNTURA

Os fatos demonstram que:
 Ao contrário do que alguns arautos do capitalismo apregoam, a luta de classes não 

acabou. Estamos vivendo um momento de acirramento da luta de classes, com a 
iniciativa  e  a  ofensiva  nas  mãos  das  forças  imperialistas,  nas  mãos  da  direita 

2 O sistema de complexo foi desenvolvido por Pistrak (2000), educador russo que defendia à Revolução 
Socialista e propunha a organização do trabalho pedagógico através de um sistema que garante uma compreensão da 
realidade atual de acordo com o método dialético pelo qual se estudariam os fenômenos ou temas articulados entre si e com nexos 
com a realidade mais geral, numa interdependência transformadora. O complexo, segundo Pistrak, deveria estar embasado no plano 
social,  permitindo  aos  estudantes,  além  da  percepção  crítica  real,  uma  intervenção  ativa  na  sociedade,  com  seus  problemas, 
interesses,  objetivos e  ideais.  Pistrak nos  apresenta  o  ensino  pelo sistema dos complexos pelo  qual  se  estudam os fenômenos 
agrupados, enfatizando a interdependência transformadora, essência do método dialético. Isso o leva a enfatizar o principio ativo e a 
aplicação do principio da pesquisa ao trabalho escolar, condição para a transformação do conhecimento e concepções ativas. Pistrak 
concebe a escola do trabalho como um instrumento que capacite o homem a compreender seu papel na luta internacional contra o 
capitalismo, o espaço ocupado pela classe trabalhadora nessa luta e o papel de cada um, no seu espaço, para travar a luta contra as 
velhas  estruturas.  Caldart  (In:  Pistrak,  2000,  p.08)  destaca que a  maior  contribuição de Pistrak foi  ter  compreendido que para 
transformar a escola, para colocá-la a serviço da transformação social, não basta alterar os conteúdos nela ensinados. “É preciso 
mudar o jeito da escola, suas práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os novos objetivos de 
formação dos cidadãos,  capazes de participar ativamente  do processo de construção da nova sociedade”.Na obra  de Pistrak se 
destacam três aspectos centrais que são objeto de discussão dos educadores: “as reflexões sobre a relação entre a escola e o trabalho; 
a proposta de auto-organização dos estudantes e; a proposta de organização do ensino através do sistema de complexos”. O estudo de  
complexos só tem sentido na medida que eles representam uma série de elos numa corrente, conduzindo à compreensão da realidade 
atual para transforma-la. (PISTRAK 2000: p. 14). 



internacional.  Evidencias  disto,  na  América  Latina,  são  governos  de  direita 
assumindo o Estado, a exemplo do Chile e, os rumos conservadores da economia, 
a exemplo da Argentina e, a exemplo do Brasil com sua ênfase nos consensos e 
nas políticas compensatórias de alivio à pobreza. Na Europa, os exemplos estão 
em  todos  os  paises,  da  Inglaterra  a  Grécia,  com  a  aplicação  os  ajustes  na 
economia política,  ajustando a estrutura capitalista para manter-se hegemônica, 
manter as taxas de lucro do capital, a custa da perda de direitos dos trabalhadores 
e da super exploração da mais-valia3. O “Estado de Bem Estar Social”4 está em 
franca degeneração e decomposição. Exemplos são os ajustes violentos contra os 
trabalhadores e os serviços públicos – saúde, educação, assistência, previdência -, 
aplicados na Grécia e, a redução de salários (Espanha e Portugal), pagamento de 
taxas  nas  universidades  (Alemanha)  aumento  dos  anos  para  aposentadoria 
(Portugal, Espanha) e, os ajustes nas políticas de estado na Inglaterra que também 
recaem na perda de benefícios dos trabalhadores.     

 É  nos  períodos  de  crise  que  o  capitalismo  introduz  modificações  tendentes  a 
garantir taxas de exploração mais adequadas aos seus objetivos. Nesses períodos 
muda-se  o  papel  do  Estado,  o  papel  da  produção  de  tecnologia,  o  papel  da 
educação e a composição da classe trabalhadora, com impactos significativos na 
luta política e ideológica. (FREITAS; 1995, p. 114)

    No plano das idéias, a ofensiva não é menor. Procura-se colocar como referência 
a  própria  “ausência  de  referência”,  caracterizando-se  a  incerteza  como  única 
verdade e  fazendo-se  uma assepsia  das relações sociais  presentes  na  prática 
social. (FREITAS; p. 116)

 A ofensiva da  “nova direita”  visa  desmobilizar  várias esferas.  Destacamos aqui 
duas: quebrar a resistência dos trabalhadores no seio da produção e introduzir um 
novo padrão de exploração; desmobilizar o debate político e ideológico no plano 
das idéias – em especial no seio da intelectualidade. Os intelectuais silenciam e os 
organismos da classe paralisam suas forças (FREITAS; p. 117) 

 A ofensiva, por um lado é produto das lutas entre os próprios capitalistas, por outro 
e, fundamentalmente, é uma resposta do capital à pressão exercida pelas lutas dos 
trabalhadores.  (FREITAS;  1995,  p.  121).  A  luta  pelo  atendimento  de  suas 
reivindicações.  O  exemplo  da  luta  dos  aposentados  no  Brasil  e  o  reajuste 
conquistado são emblemáticos, vez que, ao conceder um pífio reajuste de 7%, é 
esquecido a tirania do fator previdenciário que vem prejudicando enormemente a 
classe trabalhadora porque reduz o piso do valor da aposentadoria.

 O  denominado  pós-moderno  ou  a  contemporaneidade,  que  significa  a 
decomposição  e  degeneração  acelerada  do  capitalismo,  não  é  uma  forma  de 
superação do moderno, mas o aprofundamento, sob outras bases, das formas de 
exploração do homem pelo  homem, exploração da natureza e  sua paulatina  e 
rápida destruição. (FREITAS; 1995, p. 123)

 Não há nada de novo na “contemporaneidade” ou na “pós-modernidade”, exceto a 
forma de exploração e suas conseqüências “culturais”. A essência é a mesma do 
que foi exaustivamente explicado por Marx e Engels em suas obras.

3 Mais  Valia  é  um conceito  chave  da  teoria  marxista  que  explica  o  que  é  o  capital.  Mais  valia  é  tudo  que  os  
trabalhadores produzem com seu trabalho e que é apropriado pelos que detém os meios de produção gerando lucros que 
não são repassados, divididos, socializados com os trabalhadores. Esta teoria está explicada na obra de KARL MARX 
O Capital.
4 Estado  de  Bem  estar  Social   é  a  designação  atribuída  as  políticas  públicas  e  de  Estado,  conquistadas  pelos 
trabalhadores durante a Guerra Fria (guerra capitalista X socialismo, guerra econômica entre leste europeu X ocidente) 
que retornam aos trabalhadores, em forma de garantia de direitos, aquilo que é gerado com o lucro dos trabalhadores e 
repassado  ao  Estado que garante  infra-estrutura  de  produção,  segurança,  direitos  a  educação,  a  saúde,  assistência, 
previdência, esporte, lazer entre outros direitos constitucionais.



    Retirando as referências e criando um clima de incerteza, o capital tenta passar a 
“contemporaneidade”,  ou  a  “pós-modernidade”,  como  se  representasse  uma 
ruptura com o passado, quando o que temos é o velho capitalismo de antes, agora 
na versão da terceira revolução industrial em curso. (FREITAS; 1995, p.124)

 No campo, o atual embate econômico, político e ideológico pode ser constatado no 
seguinte  embate:  agronegócio  versus  reforma  agrária5.  Terras  improdutivas  e 
devolutas  que  deveriam  ser  empregadas  para  a  reforma  agrária  agora  são 
disputadas  pelo  agro  hidronegócio  que  tem  em  sua  raiz  a  concentração, 
exploração  exclusão  pela  intensificação  da  produção  do  mais  lucrativo. 
Desconsidera-se a função social da terra e não se utiliza a desapropriação para 
fins da reforma agrária. Outro indicador é a atual disputa política no parlamento 
pela alteração dos índices de produtividade da terra6; pela disputa na alteração do 
código florestal que poderá vir a anistiar até 10 bilhões em multas a desmatadoras, 
além de diminuir a área de proteção ambiental. A CONTAG retirou seu apoio a 
proposta  em  elaboração  pelo  Deputado  Aldo  Rabelo  porque  o  conceito  de 
agricultura familiar  não está contemplado no anteprojeto de alteração da lei  do 
código ambiental7. Outro dado são os 100 bilhões destinados à produção agrícola, 
principalmente  aos  grandes  produtores  em  latifúndios.  Outro  dado  é  a 
criminalização dos movimentos sociais8 e a perseguição aos lutadores do povo, 
aos  lutadores  da  terra,  aos  trabalhadores  rurais  praticados  pelos  agentes  do 
Estado, conforme apontam os dados da CPT (Brasil de Fato, Ano 8 Nº 372 , 15 a 
21 de abril de 2010, p. 01). Outra luta visível é o exemplo do uso de agrotóxicos no 
Brasil. Somos os maiores consumidores de veneno do planeta. As leis aprovadas, 
como a Lei 7.802, de 1989, o decreto 4074 de 2002 que dizem expressamente a 
quem cabe fiscalizar os ingredientes ativos sobre os quais há suspeita de risco 
para a saúde humana, de uso na agricultura, na farmacologia,  na agroindústria 
nunca  foram  plenamente  cumpridas.  Somente  em  2009,  em  um  período  de 
transição no controle e na regulamentação do uso de agrotóxicos, observam-se 
algumas  iniciativas  por  parte  da  ANVISA  –  Agencia  Nacional  de  Vigilância 
Sanitária, neste sentido, sob os protestos da bancada ruralista. Linhas de produção 
da BASF, BAYER, SYNGENTA que são as maiores fabricantes do mundo são 
interditadas, mas, isto incomoda o agronegócio.  São 10 grandes empresas que 

5 http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/AgronegocioeReformaAgrariA_Bernardo.pdf
Bernardo Mançano em seu texto debate os conceitos de campo – o campo do agronegocio e o campo da agricultura 
familiar.
6 O  índice  de  Produtividade  da  Terra  serve  de  parâmetro  para  classificar  uma  propriedade  como  produtiva  ou 
improdutiva. Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
http://www.cut.org.br/content/view/16530/170/
a atualização nada mais é do que a revisão de índices defasados há 29 anos. Segundo a proposta do Ministério do 
Desenvolvimento  Agrário  (MDA),  os  índices  -  que  servem  de  parâmetro  para  classificar  uma  propriedade  como 
produtiva ou improdutiva - serão atualizados com base na Produção Agrícola Municipal (PAM), feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por microrregião geográfica. Isso significa que haverá uma análise caso a 
caso das propriedades para definir o nível de produtividade. Os atuais índices foram fixados em 1980, com base no 
censo  agropecuário  de  1975 -  época  em que a agricultura  não  tinha a  mecanização  nem a  tecnologia  atuais,  que 
elevaram e muito a produtividade. A atualização vai levar em conta a média de produtividade dessas microrregiões 
entre 1996 e 2007.  Dados do estudo "Fontes e Crescimento da Agricultura Brasileira" mostram que, de 1975 a 2008, a 
taxa de crescimento do produto agropecuário foi de 3,68% ao ano, o que dá suporte à atualização dos índices. No 
período de 2000 a 2008, o crescimento anual foi de 5,59%. A pesquisa foi divulgada em julho de 2009 pelo Ministério 
da Agricultura.

7 Folha de São Paulo, 08 de julho de 2010, A 14 Ciência.
8 Ver mais In: http://www.reformaagraria.blog.br/2010/04/13/mst-denuncia-mais-uma-tentativa-de-criminalizacao-de-
katia-abreu/

http://www.reformaagraria.blog.br/2010/04/13/mst-denuncia-mais-uma-tentativa-de-criminalizacao-de-katia-abreu/
http://www.reformaagraria.blog.br/2010/04/13/mst-denuncia-mais-uma-tentativa-de-criminalizacao-de-katia-abreu/
http://www.cut.org.br/content/view/16530/170/
http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/AgronegocioeReformaAgrariA_Bernardo.pdf


detêm 80% do mercado9.  Outro exemplo da ferrenha guerra entre os proprietários 
dos meios de produção e os trabalhadores do campo é a gigantesca corrida pela 
terra  por  parte  de  bilionários,  megacorporações,  empresas  internacionais  do 
agronegócio,  bancos  de  investimentos,  fundos  hedge  comerciantes  de 
commodities que com subsídios do Estado, prevendo a escassez ou até a falta de 
alimentos e água no planeta,  compram as terras mais baratas do mundo. Pelo 
menos  20  paises  Africanos  estão  vendendo  ou  arrendando  terras  para  cultivo 
intensificado em escalas chocantes. Um exemplo é a Etiópia um dos paises mais 
famintos do mundo , com mais de 13 milhões de pessoas necessitado de ajuda 
alimentar, e paradoxalmente o governo está oferecendo 7,5 milhões de hectares 
para os paises ricos. Pesquisas apontam “a fome fabricada”, a “sede fabricada” 
pela concentração de terra, pela monocultura, pela super exploração da força de 
trabalho destes paises10. 

 A degradação de nossas vidas passa por dimensões não muito visíveis como o 
veneno que ingerimos diariamente nos alimentos, como, por exemplo na destruição 
de nações.  A  Grécia  é  agora  a  “bola  da  vez”  .  Vem de um longo período de 
recessão e crise política, crise esta que a classe trabalhadora deve pagar com a 
retirada de direitos. Mas, os trabalhadores não estão dispostos a pagar pela crise e 
já ocorreram na Grécia duas grandes greves gerais, violentamente reprimidas pelo 
aparato militar.

 No quadro de permanente crise do capitalismo, assediado pelos trabalhadores ao 
longo da história,  as  contradições  afloram em outros  níveis  e  preparam novas 
crises. (FREITAS; 1995, p. 124)

 O  padrão  predominante  de  exploração  da  classe  trabalhadora  brasileira  está 
baseado na fragmentação do trabalho,  associada à rotatividade do trabalhador. 
Nesse modelo de exploração, a educação do trabalhador não tem papel central. 
Trata-se  de  treiná-lo  rapidamente,  dentro  da  empresa,  para  executar  tarefas 
repetitivas durante algum tempo (um ano ou dois)  após o qual  ele  é mandado 
embora para que se contrate outro por um salário menor. Esse padrão predatório 
da força de trabalho não requer maior preparação do trabalhador. (FREITAS; p. 
125).  No campo, a tática é manter o trabalhador na ignorância, longe do acesso 
das  políticas  públicas,  mesmo  as  compensatórias  de  alivio  a  pobreza, 
assitencialistas.

 O  Brasil  sofre  hoje  as  conseqüências  desta  política  mais  geral  do  capital  de 
subsumir  o  trabalho  –  exploração  da  mais-valia  absoluta  e  relativa-,  que  se 
expressa em políticas educacionais de baixo investimento público. 

 As conseqüências  sociais  são,  o  embotamento  no  desenvolvimento  humano,  a 
“mão de obra desqualificada”, e, ou, “na falta de mão de obra” e o estrangulamento 
no acesso a universidade. Os dados demonstram: os trabalhadores do campo e da 
cidade permanecem respectivamente 3,5 e 7,6 anos na escola, aproximadamente, 
segundo dados do MEC. Estudos recentes evidenciam, ainda, que a média dos 
estudantes das escolas do campo são 18% menor em matemática e 6% menor em 
língua  portuguesa  do  que  estudantes  de  escolas  da  cidade. 
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2911445,As-diferencas-da-
educacao-nas-areas-urbana-e-rural.html. 

9 Ver mais a respeito In: Le Monde Diplomatique Brasil Ano 3/Número 33, Matéria de capa.
10 Ver mais a respeito In: Brasil de Fato. Ano 8 nº 368, p. 12 de 18 a 24 março de 2010.

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2911445,As-diferencas-da-educacao-nas-areas-urbana-e-rural.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2911445,As-diferencas-da-educacao-nas-areas-urbana-e-rural.html


 Quanto ao IDEB _ Índice de Desenvolvimento da Educação Básica11, que avalia o 
desempenho do estudante, com a referencia de 0 a 10, os dados do Censo Escolar 
2009 revelam que são 31.705.528 matriculas no Ensino Fundamental e 8.337.160 
matriculas no ensino médio no Brasil. Os dados demonstram ainda que ocorreu 
crescimento nas médias no ensino fundamental e que o ensino médio se mantém 
estagnado.  A  média  nacional  é  de  3,6.  12.  A  respeito  do  ensino  médio,  a 
pesquisadora Wanda Engel da PUC-RJ alerta na Folha de São Paulo, Terça-Feira, 
29 de junho de 2010, p. 3. que “a Sociedade Brasileira parece não ter-se dado 
conta da verdadeira crise de audiência que vem afetando o ensino médio”. Trata-se 
de  uma verdadeira  bomba relógio.  O ensino  médio  não está  formando para  a 
emancipação humana,  para  a  profissionalização,  para  a  universidade e  para  o 
desenvolvimento  cientifico  e  tecnológico  do  pais.  Somente  16%  as  população 
economicamente ativa chega ao ensino médio. Na faixa etária de 18 a 24 anos, 
são 68% fora do ensino médio. 90% dos que freqüentam o ensino médio estão 
sendo preparados para a universidade, onde não chagarão visto que somente 10% 
conseguem entrar e destes a maioria entra nas universidades privadas com baixos 
índices de desempenho escolar.  Quanto às metas para os próximos dez anos, 
constatamos que estamos longe de atingi-las.  Eunice Durham em entrevista ao 
Estado de São Paulo, sexta-feira dia 2 de julho pagina A19 afirma “Continuamos 
muito  atrasados  em  relação  a  outros  paises”.  Segundo  o  ministro  Fernando 
Haddad (Estado de São Paulo, 2 de julho, página A19) a “recessão educacional” 
que o pais viveu na era de Fernando Henrique Cardoso exige o estabelecimento de 
metas a serem atingidas até 2011 e que os índices de melhora são consistentes, e 
que  chegaremos  a  patamares  razoáveis  em  dez  anos.  Segundo  Haddad  o 
desempenho baixo no ensino médio já era esperado visto que hoje estão no ensino 
médio os que em 2001 estavam no ensino fundamental e demonstravam baixo 
desempenho que não foi recuperado nos anos seguintes o suficiente. Ainda quanto 

11  Segundo o sitio do INEP o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - foi criado 
pelo  Inep  em  2007,  em  uma  escala  de  zero  a  dez.  Sintetiza  dois  conceitos  igualmente 
importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes 
em  língua  portuguesa  e  matemática.  O  indicador  é  calculado  a  partir  dos  dados  sobre 
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, 
o Saeb e a Prova Brasil.. A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de 
onde foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, 
mas também por  escolas,  municípios  e unidades da Federação.  A lógica é a  de que cada 
instância  evolua  de  forma  a  contribuir,  em conjunto,  para  que  o  Brasil  atinja  o  patamar 
educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, isso significa progredir da 
média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental, para um Ideb 
igual  a  6,0  em  2022,  ano  do  bicentenário  da  Independência. 
http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/ideb/news10_01.htm

12 Ver mais no sitio do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Foi divulgado no dia  1º de julho, o resultado nacional do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 2009 que mostram uma evolução na 
qualidade da educação em todos os níveis de ensino - primeira e segunda etapas do ensino 
fundamental e ensino médio. As metas de progressão estabelecidas foram superadas. Segundo 
o INEP “Na primeira fase do ensino fundamental, o Ideb passou de 4,2 para 4,6, superando a 
meta prevista para 2009 e atingindo antecipadamente a de 2011. A análise do crescimento 
nesse nível mostra que o aumento de notas dos estudantes nas provas responde por 71,1% do 
acréscimo no Ideb. O percentual de 28,9% da evolução se deu em razão da melhora nas taxas 
de aprovação escolar.” Ainda segundo p INEP “Nos anos finais do ensino fundamental, o Ideb 
do País evoluiu de 3,8 para 4,0, superando a meta para 2009 e também ultrapassando a de 
2011, que é de 3,9. O aumento nas notas que os estudantes obtiveram na Prova Brasil explica 
64% desse crescimento, enquanto os outros 36% são decorrentes da melhora nas taxas de 
aprovação. No caso do ensino médio, o Ideb do Brasil avançou de 3,5 para 3,6, superando a 
meta nacional de 2009.



ao IDEB _ Índice de Desenvolvimento da Educação Básica os dados revelam que, 
em Salvador, estamos situados entre os de mais baixo índice de desempenho e 
que,  apesar  de evoluirmos,  estamos entre  os Estados de pior  desempenho no 
Brasil. Para exemplificarmos – SALVADOR. 1º a 4º Série EM 2005 = 2,8 EM 2007 
= 3,5 EM 2009 = 3,2 (projetadas). De 5º a 8º Série Em 2005 = 2,5 EM 2007 = 2,7 
EM  2009  =  2,5  (Projetadas).  No  que  diz  respeito  à  política  educacional  para 
enfrentarmos os enormes desafios da educação nacional e avançarmos rumo a 
metas que pretendem colocar o Brasil entre os paises de boa educação, consta o 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – com suas diretrizes e estratégias de ação13, 
tramitando no parlamento, o que exigira mobilização nacional para que prevaleçam 
as reivindicações encaminhadas na CONAE 201014. Outro ponto de enfrentamento 
na política educacional  que está na pauta é o Exame Nacional de Ingresso na 
Carreira Docente que vem sendo severamente criticado pelas entidades do campo 
da educação e já mereceu de nossa congregação uma moção de apoio pela sua 
rejeição.

 O capital  procurará equacionar a contradição educar/explorar tentando controlar 
mais  diretamente  o  aparelho  educacional  e  impondo  seu  projeto  político. 
(FREITAS, 1995, p. 128). Este projeto político do capital de desqualificar a classe 
trabalhadora  em  seu  processo  de  escolarização,  no  processo  de  formação 
acadêmica é visível, por exemplo, na falta dos 350 mil professores do Brasil, e em 
especial na Bahia, na falta dos 80 mil professores para atender a Rede de Ensino. 
É visível também na divisão, já na formação, entre os professores que atuarão no 
sistema formal e no sistema “não formal” da educação, ou seja dentro e fora da 
escola.  

 Estes movimentos contraditórios,  de luta,  disputa,  confronto e conflito,  ainda se 
fazem sentir fortemente no Brasil. O professor Luiz Carlos de Freitas menciona em 
seu livro, “um relatório, preparado por um grupo de educadores que examinou as 
relações entre a educação fundamental e as novas exigências de competitividade 
industrial”.  A  proposta  desses  educadores  sugere  que  “para  que  o  Brasil  se 
viabilize  como nação  qualificada  para  participar  da  competição internacional”  é 
preciso que estabeleça metas a serem atingidas nos próximos 20 anos e que pelo 
menos 90% da população estudantil concluam o ensino de primeiro grau – ensino 
fundamental  e,  pelo  menos  60  %  concluam  o  segundo  grau  –  ensino  médio. 
Segundo  os  autores,  “nenhum  país  do  mundo  conseguiu  resolver  de  maneira 
cabal, permanentemente e definitiva os problemas da educação”. E concluem os 

13 http://www.inclusive.org.br/?p=15653
14 O Documento Final da Conferencia Nacional de Educação indica concepções, proposições e 
potencialidades  para  as  políticas  nacionais  de  educação,  bem  como  a  sinalização  de 
perspectivas direcionadas à garantia de educação de qualidade para todos/as. É um marco 
para  a  construção  de  um novo  Plano  Nacional  de  Educação  com ampla  participação  das 
sociedades  civil  e  política.  O  processo  poderá  possibilitar,  ainda,  o  aprofundamento  da 
discussão sobre a responsabilidade educacional,  envolvendo questões amplas e articuladas 
como gestão, financiamento, avaliação, formação e valorização profissional, em detrimento de 
uma concepção meramente fiscalizadora e punitiva sobre os/as educadores/as. O Documento 
Final,  em  coerência  com  o  Documento-Referência  para  as  conferências  municipais, 
intermunicipais, estaduais, distrital e nacional e com o Documento-Base para a etapa nacional 
da Conae, mantém a estrutura dos seis eixos temáticos: I – Papel do Estado na Garantia do 
Direito  à  Educação  de  Qualidade:  Organização  e  Regulação  da  Educação  Nacional;  II  – 
Qualidade  da  Educação,  Gestão  Democrática  e Avaliação;  III  –  Democratização  do  Acesso, 
Permanência e Sucesso Escolar; IV – Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação; 
V – Financiamento da Educação e Controle Social;  VI – Justiça Social,  Educação e Trabalho: 
Inclusão, Diversidade e Igualdade.



estudiosos que:  “A educação é algo que só se resolve no cotidiano, através do  
esforço dos alunos, da participação das famílias, da competência e dedicação dos  
professores, e da liderança da direção da escola”. (FREITAS, 1995, p. 131). As 
iniciativas  adotadas  em  termos  da  política  educacional  do  país  deixam  bem 
evidentes a adoção destas “soluções”, por exemplo, na ênfase dada aos estudos e 
pesquisas com base no cotidiano, responsabilizando-se o aluno pelo seu fracasso 
ou sucesso, permanência ou exclusão do sistema; na responsabilização da família 
pelo  sucesso  ou  fracasso  escolar;  na  formação  do  professor  voltada  para  as 
competências e no exame nacional para ingresso no magistério com base nestas 
competências,  a  serem compensadas  no  desempenho  com incentivos  salariais 
diferenciados  que  aumentam  a  competitividade  intra-classe  de  professores;  na 
ênfase na gestão, administração e liderança da direção da escola, e aí, a ênfase 
nos gestores, na Escola de Gestores. A tese que Freitas (1995) encampa, com a 
qual temos acordo é que: 

...o capitalismo deverá voltar seus interesses para a questão 
da preparação de um novo trabalhador  mais  adequado aos 
novos padrões de exploração, acirrando a contradição educar/
explorar.  É  conhecido  o medo que o capital  tem de instruir 
demais  o  trabalhador.  Ao  mesmo  tempo,  a  nova  base 
tecnológica,  para  ser  eficaz  nos  níveis  esperados  de 
competitividade  internacional,  necessita  de  um  maior 
envolvimento  do  trabalhador  nas  tarefas  de  gestão  e  uma 
preparação mais adequada, via educação regular. (FREITAS, 
1995, p. 126).

A TESEA TESE

Interesse da Interesse da 
burguesia pela burguesia pela 
educação do educação do 
trabalhadortrabalhador

↓ ↓ 

Preparar um Preparar um 
novo novo 

trabalhador trabalhador 

Proposta de Proposta de 
educação das educação das 

forças forças 
progressistasprogressistas

↓ ↓ 

Formar um Formar um 
novo homem novo homem 

Figura elaborada a partir do livro do professor Dr. Luiz Carlos de Freitas (1995)

Ainda segundo Freitas (1995), com o interesse do capital pela educação algumas 
conseqüências podem ser hipotetizadas: 

 a) o ensino básico e técnico vai estar na mira do capital pela sua importância na 
preparação do novo trabalhador;



 b) a didática e as metodologias de ensino específicas (em especial alfabetização e 
matemática) vão ser objeto de avaliação sistemática com base nos seus resultados 
(aprovação que geram); (FREITAS, 1955, p. 127)

 c) a “nova escola” que necessitará de uma “nova didática” será cobrada também 
por um “novo trabalhador”;

 d)  tanto na didática como na formação do professor  haverá uma ênfase muito 
grande  no  “operacional”,  nos  “resultados”,  nas  “competências”  -  a  didática 
restringir-se-á,  cada  vez  mais,  ao  estudo de  métodos  específicos  para  ensinar 
determinados  conteúdos  considerados  prioritários  e,  a  formação  do  professor 
poderá ser aligeirada do ponto de vista teórico, cedendo lugar à formação de um 
“prático”.  (FREITAS,  1995,  p.  127).  Evidencias  estão  postas  nas  propostas 
curriculares e nos cursos à distância

 e) “os determinantes sociais da educação e o debate ideológico poderão vir a ser 
considerados secundários – uma ‘perda de tempo motivada por um excesso de 
politização da área educacional”. (FREITAS, 1955, p.124).

O que constatamos pelos dados do próprio governo é que a escola cumpre seu 
papel social de continuar mantendo a divisão social do trabalho e em seu interior - não de 
forma mecânica,  mas por  mediações.  Isto  está  expresso na organização do trabalho 
alienado em geral, que por sua vez, se expressa na organização do trabalho pedagógico 
alienado – social, intelectual e economicamente -, visível no ensino de mera transmissão 
de  conteúdos.   Separa-se  assim  a  educação  da  vida  e  compromete-se  a  formação 
humana.  Por antítese a esta situação e, para garantir o êxito, em outra perspectiva de 
formação, será necessário implementar Planos Específicos de Estudos,  articulados ao 
Plano de Estudo das áreas e do sistema em geral. 

O CONTRAPONTO, A ANTÍTESE: PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA SINTESE

Para dar o contraponto a tais concepções, dentro da conjuntura que vivemos atualmente, 
estamos atuando por antítese, planejando coletivamente o V Módulo - reunião ocorrida 
em 19/06/10 e, agora dia 12 de julho e a reunião das áreas dia 16 de julho, com o coletivo 
do curso de licenciatura, em especial as coordenações de áreas - para prever o PLANO 
DE ESTUDO mais geral das áreas, segundo a experiência da Escola Comuna (Pistrak, 
2010), o Plano de Estudo do Coletivo Escolar, nas áreas e, também, o Plano de Estudo 
das disciplinas, ou conjunto de disciplinas e programas – (Pesquisa, Trabalho Pedagógico 
II, Estágio, PIBIC) -, com procedimentos que sugerimos sejam experimentados, enquanto 
hipótese de trabalho para implementação do sistema de complexos, contribuindo, assim, 
para  a  consolidação  de  outras  bases  para  a  formação  de  professores  do  Sistema 
Nacional de Formação de Professores do Brasil. Esta sugestão serve aos cursos pilotos 
que mantém a Licenciatura em Educação do Campo no Brasil. 



PLANO DE ESTUDO E COMPLEXOS DE ENSINO

COMPLEXO DE ESTUDO

TRABALHO
(Método Geral)

BASES DAS
CIÊNCIAS E ARTES

AUTO
DIREÇÃO E
ORGANIZAÇÃO
DA VIDA INDIVI-
DUAL E COLE-
TIVA

MÉTODOS
DE ENSINO
ESPECÍFICOS

PLANO DE
ESTUDO

MEIO EDUCATIVO: atualidade, contradições, rede de agências formadoras

OBJETIVOS
E ÊXITOS

CONCEPÇÃO
DE EDUCAÇÃO

Esta figura foi  apresentada pelo professor Dr.  Luiz Carlos de Freitas em exposição realizada na 

UEFS, em maio de 2010.

O que pretendemos é dar conseqüência prática e demonstrar a aderência ao real de tal 
proposição, nas condições pré-revolucionárias em que estamos vivendo. Esta tese das 
condições pré-revolucionárias advém das formulações de Trotsky (2010) e estão assim 
expressas no Programa de Transição.

Sem  vitória  da  revolução  socialista  no  próximo  período 
histórico,  toda  a  civilização  humana  está  ameaçada  de  ser 
conduzida a uma catástrofe. Tudo depende do proletariado, ou 
seja, antes de mais nada, de sua vanguarda revolucionária. A 
crise  histórica  da  humanidade  reduz-se  à  crise  da  direção 
revolucionária....  A  tarefa  estratégica  do  próximo  período  - 
período  pré-revolucionário  de  agitação,  propaganda  e 
organização  -  consiste  em  superar  a  contradição  entre  a 
maturidade  das  condições  objetivas  da  revolução  e  a 
imaturidade do proletariado e de sua vanguarda (confusão e 
desencorajamento da velha geração, falta de experiência da 
nova). É necessário ajudar as massas, no processo de suas 
lutas cotidianas a encontrar a ponte entre suas reivindicações 
atuais e o programa da revolução socialista. Esta ponte deve 
consistir  em  um  sistema  de  reivindicações  transitórias  que 
parta das atuais condições e consciência de largas camadas 
da classe operária  e  conduza,  invariavelmente,  a  uma só e 
mesma conclusão:  a  conquista  do  poder  pelo  proletariado”. 
(TROTSKY. O Programa de Transição, 1938).

Portanto, o que se segue é um Plano de Estudo mais geral que estamos formulando, dia-
a-dia,  a partir  dos estudos e da experiência concreta na implementação do Curso de 



Licenciatura em Educação do Campo, articulado com um plano mais particular das áreas 
e projetos integrados e, um plano de estudo mais especifico de cada disciplina projeto, 
área. 
Os elementos  que compõe os Planos de Estudos nos três  níveis  –  sistema,  coletivo 
escolar, na disciplina com professor e estudantes, ou nos projetos -, é uma contribuição 
do Professor Luiz Carlos de Freitas, exposta em palestra ocorrida em maio de 2010 na 
UEFS e que pode ser localizada, também, no livro de Pistrak (2010), “A Escola Comuna”. 

Portanto, compõe o PLANO DE ESTUDO. (NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO: SISTEMA) o 
seguinte:

• Especificação  da  concepção  de  educação  e  matriz  formativa  –  Formação 
omnilateral, na perspectiva da emancipação humana, pela emancipação da classe 
trabalhadora,  superando  a  subsunção  do  trabalho  ao  capital  pelo  trabalho 
livremente associado . Trabalho como principio educativo.

• Especificação  do  educando,  suas  características  e  necessidades  em  geral  – 
crianças e jovens do campo com necessidades humanas vitais.  Educadores do 
campo, militantes culturais.

• Definições  iniciais  quanto  à  unidade  de  tempo  disponível  e  as  disciplinas 
envolvidas. Curso de quatro anos e meio, com tempo escola, realizado na UFBA e 
tempo comunidade, realizado nos 19 municípios de onde provem os professores 
estudantes. 

• Formulação  dos  objetivos  instrucionais  e  formativos  e  especificação  dos êxitos 
esperados.  Competências  globais  cientificas,  técnicas,  pedagógicas,  políticas, 
éticas e morais.

• Definição dos aspectos teóricos (conteúdos) a serem ensinados nas disciplinas e 
os  aspectos  formativos  necessários  ao  educando.  Ensino  das  ciências  e 
tecnologias, humanidades, artes e educação física.

• Adequar estes objetivos e seus aspectos teóricos correspondentes à unidade de 
tempo disponível  e  sua  divisão.  Organização  do  conhecimento  em sistema de 
complexo.

• Articulação dos elementos dos inventários do meio – mais os relatórios do trabalho 
pedagógico  desenvolvido  pelas  áreas  de:  Linguagem  e  Códigos;  Ciências  da 
Natureza  e  Matemática;  Ciências  Sociais,  Humanas  e  Agrárias;  Tecnologias 
Educacionais -, com os aspectos teóricos das disciplinas e/ou objetivos formativos, 
agrupando-os  de  forma  a  propor  complexos  gerais  (partes  da  realidade  que 
permitem  a  integração  de  conceitos  explicativos  e  procedimentos  de  análise 
oriundos das várias disciplinas em questão) comuns a todas as disciplinas e sugerir 
metodologias para sua implementação pelo coletivo escolar.

• Indicação de como conduzir os inventários do meio educativo local – o trabalho 
pedagógico posteriormente sistematizado em relatórios das áreas - Linguagem e 
Códigos;  Ciências  da  Natureza  e  Matemática;  Ciências  Sociais,  Humanas  e 
Agrárias; Tecnologias Educacionais -, tendo em vista as disciplinas envolvidas e os 
educandos de forma a levar em conta o entorno concreto da escola no interior dos 
complexos indicados.

• Definição do aproveitamento particular (em termos de objetivos e êxitos) que uma 
dada  disciplina  fará  de  cada  complexo,  bem  como,  os  eventuais  métodos 
específicos necessários para o estudo destas disciplinas específicas.

• Distribuição inicial dos complexos na unidade de tempo disponível – o complexo 
geral reconhecido pelo coletivo das áreas foi “Homem – Terra – Trabalho – Cultura 
- Educação” e a ênfase a ser dada é, no desenvolvimento das funções psíquicas 



superiores que permitem a leitura, a escrita, a matematização da natureza e da 
sociedade.  Permitem  a  estruturação  de  um  sistema  de  valores  e  de  uma 
subjetividade humana que objetive atuações concretas para refletir e transformar 
as  condições  objetivas  da  existência  humana,  para  a  superação  do  modo  de 
produção capitalista. Sem ler, escrever, matematizar, não se desenvolvem funções 
psíquicas superiores para ler a realidade e agir transformando-a, ou seja, alterando 
o modo de produção e reprodução da vida, para além do marco do capital. 

• Indicação de como examinar cada complexo, de forma a agregar contribuições das 
áreas,  de  forma  a  elencar  as  atividades  de  preparação  necessárias  e  outras 
providências  para  sua  abordagem  fixando  responsabilidades  na  equipe  de 
educadores – Os exemplos estão nas disciplinas que o Modulo V vai desenvolver, 
a  saber:  Pesquisa  e  Prática  Pedagógica  que  expôs  na  reunião  seu  Plano; 
Metodologia  da  Pesquisa;  Introdução  à  Filosofia;  Física;  Educação  Sócio 
Ambiental;  Ecologia  Geral;  Educação  Física  (Cultura  Corporal),  Estágio 
Supervisionado. 

• Definição dos momentos de balanços coletivos quanto aos êxitos planejados e 
obtidos pelos educandos e, se necessário, o seu redirecionamento. Preparação da 
equipe de educadores para trabalharem unificados. Reunião de estudos da Equipe 
dia 16 de julho de 2010.

Este plano mais geral implica em uma investigação coletiva, ou um inventário do meio. O 
quadro elaborado e apresentado pelo professor Luiz Carlos de Freitas, em palestra na 
UEFS, maio de 2010, com base na experiência da Escola Comuna (PISTRAK; 2010), 
evidenciam estas relações e nexos. 

Inventariando o meio

• Bases das ciências e artes 

• Auto direção e organização da vida 
individual e coletiva

• Meio educativo geral

• Trabalho

• Métodos específicos de ensino

• Definição dos conteúdos instrucionais para 
as disciplinas e educandos em questão

• Definição dos conteúdos formativos: valores 
e atitudes 

• Inventário das lutas sociais e contradições

• Inventário das formas participativas de 
organização e gestão (extra e intra-
escolares)

• Inventário de fontes educativas no meio: 
naturais, culturais e sociais (inclusive outras 
agências educativas)

• Inventário de formas de trabalho 
socialmente úteis: auto-serviço; oficinas; 
trabalho produtivo; outras.

 
Além disto, este Plano mais geral, por sua vez, implica na implementação, na definição do 
ROTEIRO DO PLANO DE ESTUDOS do Coletivo Escolar, ou seja, o que estudar? Neste 
sentido destacam-se o seguinte:



ROTEIRO DO PLANO DE ESTUDO: Nível de Implementação: Coletivo Escolar (Conjunto 
das áreas – professores, estudantes e gestores).

• Estudar a concepção de educação e matriz formativa
• Especificar o educando local,  suas características e necessidades específicas – 

Quem são nossos educandos – professores do campo -, que atuarão em escolas 
do campo, que por sua vez atendem crianças e jovens das 6º a 9º série e, jovens 
do ensino médio.

• Examinar com os professores as definições iniciais quanto à unidade de tempo 
disponível e as disciplinas envolvidas.

• Estudar  com os professores os objetivos  instrucionais  e  formativos e os  êxitos 
esperados.

• Estudar com os professores os aspectos teóricos destas disciplinas e os aspectos 
formativos necessários ao educando

• Examinar com os professores a distribuição inicial dos complexos na unidade de 
tempo disponível e defini-la.

• Conduzir  com professores e estudantes os inventários do meio educativo local, 
tendo em vista as disciplinas envolvidas e os educandos de forma a levar em conta 
o meio educativo concreto da escola.

• Por em prática metodologias para articular os inventários sobre o meio educativo 
da escola, em particular com os aspectos teóricos das disciplinas, considerando os 
objetivos e conteúdos destas disciplinas no interior dos complexos gerais indicados 
(partes  da  realidade  que  permitem  a  integração  de  conceitos  explicativos  e 
procedimentos de análise oriundos das várias disciplinas em questão), comuns a 
todas as disciplinas. Definimos leitura e produção dos textos inicialmente como 
comum, sem o que não se desenvolvem outras funções psíquicas superiores como 
analise, síntese, avaliação, teorização.

• Por  em prática  metodologias  para  articular  os  aspectos  do  meio  educativo  da 
escola em particular com os objetivos formativos definidos, incluindo suas ligações 
com o processo de gestão escolar. 

• Levar cada professor a compreender o aproveitamento (em termos de objetivos e 
êxitos)  que  cada  disciplina  fará  de  cada  complexo,  bem  como,  os  eventuais 
métodos  específicos  necessários  para  o  estudo  destas  disciplinas  específicas, 
agregando outras ações que forem convenientes.

• Examinar com os professores e estudantes cada complexo de forma a elencar as 
atividades  de  preparação  necessárias  e  outras  providências  para  sua 
implementação,  fixando  responsabilidades  na  equipe  de  educadores  e  de 
educandos. 

• Implementar  momentos  de  balanços  coletivos  quanto  aos  êxitos  planejados  e 
obtidos pelos educandos e seu redirecionamento se necessário.

Este roteiro por sua vez, em sua implementação, implicou em um PLANO DE ESTUDO 
ESPECIFICO  DAS  DISCIPLINAS.  No  presente  caso  a  DISCIPLINA  PESQUISA  E 
PRÁTICA PEDAGÓGICA a ser desenvolvido nos dias 26, 28, 29 e 30 de junho e 12, 13, 
24 de julho de 2010 na UFBA, está proposta para se articular com o estágio e o PIBIC.

Partindo, portanto, do acirramento da luta de classes, da necessidade de alteração dos 
rumos da formação humana no campo e, em especial, da concepção de projeto histórico, 
de educação e de matriz formativa que tem o trabalho como principio educativo, auto-
organização dos estudantes e o sistema de complexos como pilares, vamos apresentar o 



ROTEIRO DO PLANO DE ESTUDO: Nível de Implementação: Professores, monitores e 
estudantes da Disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica II, Estágio e PIBID. 
Articulam-se assim, os níveis geral, particular e especifico, expressando em um plano de 
estudos  o  que  está  posto  no  que  são  as  leis  gerais  do  capitalismo;  com  as 
particularidades do campo, e; especificamente com a realidade local,  da educação do 
campo, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, em que trabalhamos, 
estudamos,  estamos  nos  formando  professores  e  atuando  nas  escolas  do  campo, 
especificamente na Bahia.

O quadro abaixo exposto pelo Professor Luiz Carlos de Freitas, em conferencia proferida 
em 2010, na UEFS, ilustra o que expomos aqui. 

PARTICULAR

GERAL no particular

ESPECÍFICO (local)

GERAL (universal)

Há aprendizagem e formação no específico e no geral. Há sujeitos e culturas locais que não se separam de outros
sujeitos ou culturas gerais.

O êxito planejado diz respeito  ao domínio de conceitos e domínio  de ferramentas de 
pensamento  para  investigar:  reconhecer  área  problemática  no  trabalho  pedagógico, 
delimitar  problemas  de  investigação,  trabalhar  com  hipóteses,  definir  objetivos  da 
pesquisa, enfim, demonstrar atitude científica, o pensamento critico. Isto exige, identificar 
dados,  suas  fontes,  construir  instrumentos,  sistematizar  dados  e  expor  resultados, 
sintéticos,  em  forma  verbal  e  escrita.  Estamos  focando  as  séries  finais  do  ensino 
fundamental (6º a 9º séries) e o Ensino Médio.

A construção histórica do homem pelo trabalho determina as posição que ele pode 
assumir e suas atitudes valorativas frente aos fenômenos sociais e naturais. Portanto, o 
pensamento crítico constitui uma prova das ações, resoluções, criações e idéias à luz de 
determinadas  teorias,  leis,  regras,  princípios  ou  normas  e,  também,  da  sua 
correspondência com a realidade. Shardakov (1968), assinala cinco condições para que 
tal  pensamento  teórico  critico  se  desenvolva,  condições  estas  que  levaremos  em 
consideração no presente projeto, a saber :

• Possuir os conhecimentos necessários na esfera em que a atividade mental crítica 
deverá ser desenvolvida. Não pode se analisar criticamente aquilo sobre o qual não se 
possuem  dados  suficientes  –  a  escola,  os  estudantes,  o  currículo,  o  ensino-
aprendizagem e seu entorno;



• Estar acostumado a comprovar qualquer resolução, ação ou juízo emitido antes de 
considerá-los acertados;

• Relacionar  com a  realidade as  regras,  leis,  normas ou teorias  correspondentes,  o 
processo e o resultado da solução, a ação ou juízo emitido;

• Possuir o suficiente nível de desenvolvimento no que diz respeito à construção dos 
raciocínios lógicos;

• Ter  suficientemente  desenvolvida  a  personalidade:  as  opiniões,  as  convicções,  os 
ideais e a independência na forma de atuar.

Considerando que o desenvolvimento do pensamento científico-teórico necessita 
ser  estimulado,  desenvolvido,  aprendido  na  escola,  faz-se  necessário  utilizar 
procedimentos  metodológicos  que  permitam  aos  estudantes  se  apropriarem  de 
instrumentos  de  pensamento  para  o  trabalho  intelectual,  que  partem  de  funções 
psicológicas elementares, que são historicamente determinadas e que se desenvolvem, 
tais como a:

• Sensação
• Percepção
• Emoção

• Atenção (voluntária / involuntária)
• Memória (voluntária) / voluntária)

• Linguagem 
• Pensamento 
• Sentimentos 

Capacidades  psicológicas  elementares  que  se  desenvolvem  em  capacidades 
psicológicas superiores, tais como a capacidade de análise, a síntese e a comparação, o 
raciocínio indutivo, dedutivo e analógico, a abstração, a generalização e a concreção, a 
idéia da causalidade, o pensamento crítico e a conceituação. 

Considerando a complexa atividade que constitui o pensamento, o Professor deve 
abordar o trabalho mental na unidade de todos esses processos, tendo presente que ele 
não  é,  apenas,  um  processo  psíquico  pelo  qual  o  indivíduo  obtém  o  conhecimento 
generalizado, senão que é ele que concretiza a possibilidade de conhecer e conceber 
coisas novas. Quaisquer tarefas intelectuais requerem o conjunto das habilidades acima 
discriminadas, assim como a leitura e a elaboração de textos.
Ressaltamos a relevância que deve ser dada a essa problemática do desenvolvimento da 
atitude  critica,  ou  seja,  do  desenvolvimento  do  pensamento  cientifico,  assentada  na 
prática do estudante como atividade principal,  que pode ser desenvolvida em oficinas, 
estudo  em  laboratórios,  pesquisa  didática,  seminários  –  organizados  pelos  próprios 
estudantes – elaboração de artigos, resumos, resenhas, estudos monográficos, debates 
científicos entre outros. 
O seguinte Plano de Estudo Especifico da Disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica II, 
articulado com o  Estágio  e  o  PIBIC,  que são componentes  curriculares  do  Curso  de 
Licenciatura em Educação do Campo da UFBA, com distribuição no tempo pedagógico 
disponível e com indicação dos responsáveis, é uma experiência piloto. Serão realizadas 
sucessivas  aproximações  aos  conteúdos,  através  da  metodologia  do  ensino  critico 
superadora (Coletivo de Autores; 1992), que pressupõe – diagnóstico, posição de classe 
e, perspectiva teleológica no trabalho pedagógico. Serão desenvolvidos dois semestres 
de  observações  e  dois  semestres  de  experimentações  de  hipóteses  inovadoras  na 
organização do trabalho pedagógico.



Através de inventários da escola e seu entorno, acesso a dados nas escolas, nos bancos 
de dados, na Internet, em periódicos, dissertações e teses, leituras dirigidas e orientações 
para  elaboração  de  texto  escrito,  planejamentos  de  ensino,  a  serem  expostos 
verbalmente, em forma de sínteses, para posterior implementação, estaremos tratando do 
desenvolvimento  das  funções  psíquicas  superiores  e  do  sistema  de  valores  em 
construção imprescindíveis para professores militantes culturais, da educação do campo. 
O Plano especifico de estudos prevê, portanto : 

ROTEIRO DO PLANO DE ESTUDO: Nível de Implementação: Professores, monitores e 
estudantes da Disciplina Pesquisa e Pratica Pedagógica II, Estágio e PIBID: 

• Estudar a concepção de educação e matriz formativa expressa nos projetos em 
disputa para a educação nas séries finais do ensino fundamental (6º a 9º série) e 
no  Ensino  Médio  a  partir  das  teorias  explicativas  de  autores  que investigam o 
ensino fundamental e médio. Trabalho a ser realizado pelo coletivo: Leitura, análise 
e interpretação, a ser exposta verbalmente e na forma de síntese escrita, do livro – 
Texto 01 - de KUENZER; Acácia. O Ensino Médio. Construindo Uma proposta para 
os que vivem do trabalho. São Paulo: Cortez 2000. (Dia 26 de junho. Das 08 as 12 
e das 14 às 18 horas). FRIGOTTO, G. CIAVATTA; M. RAMOS, Marise. “Ensino 
Médio Integrado: Concepções e contradições”, São Paulo, Cortez, 2005. Texto 2. 
FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS. Apresentação. (P. 7-20). Texto 3. FRIGOTTO; 
G. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e no ensino médio (p. 57 a 82). 
Texto  3.  RAMOS,  M.  Possibilidades  e  desafio  na  organização  do  currículo 
integrado.  (p. 106-127). Responsável: Celi Taffarel.

• Estudar o que prevê a legislação no Brasil como “Diretrizes curriculares Nacionais” 
da Educação Básica. “Parâmetros Curriculares Nacionais” de 6º a 9º séries e para 
o  Ensino  Médio.  “Diretrizes  Operacionais  para  a  Educação  do  Campo”. 
Sistematizar e ordenar as informações e dados obtidos nos textos dos seguintes 
sítios:   http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12937.pdf. 
http://www.cedes.unicamp.br/ .  http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a04.pdf . 
http://www.diaadia.pr.gov.br/dedi/cec/arquivos/File/diretrizescurricularesestaduaisd
aeducacaodocampo.pdf . estudar o que prevê a Lei sobre Estágio – Lei 11.788 de 
25 de setembro de 2008.15. Texto a ser lido FREITAS, Helena C.L. de O trabalho 
como princípio articulador na prática de ensino e nos estágios. Campinas: Papirus, 
1996. Dia 28 de junho. Das 08 às 12 horas. Responsável: Coletivo Escolar. 

• Inventário do meio – escola pública de 6º a 9º série e Escola de Ensino Médio 
através de observações.  Conduzir, valendo-se de instrumentos para observação, 
um inventário do meio educativo – escola de 6º a 9º e Escola de Ensino Médio, 
tendo em vista o currículo proposto, as disciplinas ou áreas envolvidas, a forma de 
gestão da escola e, os educandos. Expor os resultados em um texto sintético, em 
forma de relatório de estágio de observação. Trabalho a ser realizado: Observação 
em escola de ensino fundamental 6º a 9º e ensino médio. Dia 16 de julho das 08 às 
12 horas. Leitura do texto : FREITAS,  Helena C.L. de O trabalho como princípio 
articulador  na  prática de  ensino e  nos  estágios.  Campinas:  Papirus,  1996. 
Responsáveis: Celi Taffarel, Edílson Fortuna de Moradillo e,  Roberto Colavolpe.

• Estudar os objetivos instrucionais e formativos, os êxitos esperados e, os aspectos 
teóricos  das disciplinas,  ou  áreas  de  conhecimento,  trabalhadas nos  currículos 
escolares do ensino fundamental, séries finais (6º a 9º) e, no currículo do ensino 
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médio,  propondo  metodologias  especificas  para  o  trato  com os  conhecimentos 
elegidos. Trabalho a ser realizado. Propor a organização do trabalho pedagógico 
para uma metodologia  critico superadora,  para  uma pedagogia  histórico critica. 
Elaborar, após leitura de textos de conteúdos específicos, a análise e interpretação 
critica de uma metodologia do ensino de conteúdos específicos, a ser expressa 
verbalmente e por escrito, em forma de síntese propositiva, inovação pedagógica, 
considerando os conteúdos específicos contidos nos livros estudados. Estudar o 
educando, suas características e necessidades – Quem são nossos educandos 
com os quais vamos trabalhar pedagogicamente - crianças e jovens das 6º a 9º 
série e,  jovens do ensino médio e propor inovação pedagógica. Trabalho a ser 
realizado: Observação e descrição densa de dados sobre os estudantes da escola, 
com  complementação  de  informações  da  literatura,  sistematizada  em  resumos 
analíticos,  sobre  o  tema  aprendizagem  e  desenvolvimento.  Participação  das 
atividades de lançamento do Pólo de Referência sobre Educação do Campo da 
UFBA e da capacitação dos professores que orientarão os demais professores das 
classes  multisseriadas  da  Bahia.  Ler  texto  de  Alfonso  Mancuso  de  Mesquita. 
“Princípios  para  a  organização do ensino:  alunos-conteúdo-recursos-condições”, 
com o objetivo de “Apresentar um modelo de análise da prática pedagógica que 
orienta a organização do ensino com base na teoria histórico-cultural norteando o 
planejamento  e  a  realização  da  atividade  docente  nas  situações  concretas”. 
Sistematizar  síntese  do  texto  “Relações  entre  desenvolvimento  infantil  e 
planejamento de ensino” da professora: Ana Carolina Galvão Marsiglia. Objetivo : 
Retomar conceitos acerca do desenvolvimento humano, reiterar a importância do 
planejamento de ensino e orientar sua elaboração segundo os pressupostos da 
pedagogia histórico-crítica.  Leitura complementar sugerida: ABRANTES; Ângelo e 
MARTINS; Ligia. Relação entre conteúdos de ensino e processo de pensamento. 
V.  1,  Nº  1,  p..  62-74.  HOLLIDAY,  Oscar.  Para  sistematizar  experiências.  João 
Pessoa: UFPB, 1996 e ainda, MOLINA: Mônica. Educação do Campo e Pesquisa: 
questões  para  reflexão.  Brasília,  MEC,  2005.  http://www.nead.org.br/index.php?
acao=biblioteca&publicacaoID=322. Dia 12 e 13 de julho de 2010. Das 08 as 12 e 
das 14 às 18 horas. Responsáveis. Celi Taffarel. Edílson Furtuna de Moradillo e 
Roberto Colavolpe.

• Elencar  e  articular,  verbalmente,  na  avaliação  final,  conceitos  explicativos  e 
procedimentos  investigativos  de  coleta  e  análise  dos  dados,  sobre  trabalho 
pedagógico,  estabelecendo  as  relações  entre:  a)  o  inventário  sobre  o  meio 
educativo da escola;  b)  o que prevê a legislação e;  c)  as proposições teóricas 
superadoras para o ensino fundamental (6º a 9º séries) e ensino médio. Dia 24 de 
julho de 2010 das 08 às 12 horas. Responsáveis: Celi Taffarel, Edílson Fortuna de 
Moradillo e Roberto Colavolpe.

• Examinar, coletivamente e expressar verbalmente a compreensão sobre o trabalho 
como  principio  educativo,  a  auto-organização  dos  estudantes  e  o  sistema  de 
complexo,  em  especial,  o  complexo  “Homem  –  Terra  -  Trabalho  –  Cultura  - 
Educação” de forma a elencar os conceitos e as atividades necessárias para sua 
compreensão,  a serem desenvolvidas em disciplinas ou áreas de conhecimento 
específicos  e,  estabelecer  responsabilidades  e  novos  compromissos  com  os 
estudos e o trabalho pedagógico dos educadores e dos educandos, para ampliar 
as referencias e avançar no pensamento teórico sobre o trabalho pedagógico nas 
serões finais do ensino fundamental e ensino médio. Texto: FREITAS, Luiz Carlos. 
A  Luta  por  uma pedagogia  do  meio:  Revisitando Conceitos.  In:  PISTRAK ;  M. 
(Org.)  A  escola-Comuna.  São  Paulo,  Expressão  popular.  2010.  PISTRAK;  M. 
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Fundamentos da escola do Trabalho. São Paulo, Expressão Popular, 2000. Dia 24 
de julho de 2010, das 14 às 16 horas. Responsáveis: Celi Taffarel, Edílson Fortuna 
Moradillo e Roberto Colavolpe.

• Realizar  o  balanço  coletivo  para  verificar  os  êxitos  planejados  e  obtidos  pelos 
educandos e seu redirecionamento se necessário. Dia 24 de Julho, Das 16 às 18 
horas.  Responsáveis:  Celi  Taffarel.,  Edílson  Fortuna  Moradillo  e  Roberto 
Colavolpe.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS DO COLETIVO ESCOLAR.

ABRANTES; Ângelo e MARTINS; Ligia. Relação entre conteúdos de ensino e processo 
de pensamento. V. 1, Nº 1, p.. 62-74.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo, Cortez, 
1992.
FREITAS; Luiz Carlos. Critica da Organização do Trabalho pedagógico e da Didática. São 
Paulo, Papirus, 1995
FREITAS, Luiz Carlos. A Luta por uma pedagogia do meio: Revisitando Conceitos. In: 
PISTRAK ; M. (Org.) A escola-Comuna. São Paulo, Expressão popular. 2010.
FREITAS, Helena C.L. de O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos 
estágios. Campinas: Papirus, 1996. 
FRIGOTTO, G. CIAVATTA; M. RAMOS, Marise. “Ensino Médio Integrado: Concepções e 
contradições”, São Paulo, Cortez, 2005.
HOLLIDAY, Oscar. Para sistematizar experiências. João Pessoa: UFPB, 1996.
MOLINA:  Mônica.  Educação  do  Campo e  Pesquisa:  questões  para  reflexão.  Brasília, 
MEC, 2005. 
MESZAROS. I. A Educação para Além do Capital. São Paulo, Boitempo, 2005.
http://www.nead.org.br/index.php?acao=biblioteca&publicacaoID=322
KUENZER; Acácia. O Ensino Médio. Construindo Uma proposta para os que vivem do 
trabalho. São Paulo: Cortez 2000.
PISTRAK; M. Fundamentos da escola do Trabalho. São Paulo, Expressão Popular, 2000.
PISTRAK ; M. (Org.) A escola-Comuna. São Paulo, Expressão popular. 2010.
SHARDAKOV, M. N. Desarrollo del pensamiento en el escolar. La Habana. Editorial de 
Libros para la Educación.1978.
TROTSKY,  L.  O  Programa  de  Transição.  In:  MARX,  K;  ENGELS;  F.  LENINE;  I.  ; 
TROTSKY, L. O Programa da revolução. Brasília, Nova palavra, 2009.

SITIOS
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12937.pdf.  http://www.cedes.unicamp.br/ . 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a04.pdf . 
http://www.diaadia.pr.gov.br/dedi/cec/arquivos/File/diretrizescurricularesestaduaisdaeduca
caodocampo.pdf

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA O COLETIVO ESCOLAR
 
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos e outros textos escolhidos. 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978.  
GNECCO, L. P. Materialismo dialético e histórico. 2. ed. S/C: S/E, S/A. 
ENGELS, F. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Editora Moraes, S/
A. 

http://www.diaadia.pr.gov.br/dedi/cec/arquivos/File/diretrizescurricularesestaduaisdaeducacaodocampo.pdf
http://www.diaadia.pr.gov.br/dedi/cec/arquivos/File/diretrizescurricularesestaduaisdaeducacaodocampo.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a04.pdf
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12937.pdf
http://www.nead.org.br/index.php?acao=biblioteca&publicacaoID=322


WILLARD, C. [et al.]. A Comuna de Paris de 1871: história e atualidade. São Paulo: Ícone, 
2002. 
MARX, K; ENGELS, F. A Comuna de Paris. Belo Horizonte: Aldeia Global, 1979. 
GONZÁLEZ, H. A Comuna de Paris: os assaltantes do céu. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
MARX, K. Crítica do Programa de Gotha. 2. e.d. Coimbra: Centelha, 1975. 
ENGELS,  F.  A  situação  da  classe  trabalhadora  na  Inglaterra. São  Paulo:  Boitempo, 
2008. 
PONCE, A. Educação e luta de classes. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2000.   
SNYDERS, G. Escola, classe e luta de classes. Lisboa: Moraes Editores, 1977. 
MACHADO, L. R. de S. Politecnia, escola unitária e trabalho. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1989. 
FRIGOTTO,  G.;  CIAVATTA,  M.  (orgs.).  Teoria  e  educação  no  labirinto  do  capital. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
GOMES, C. M. [et al.]. Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2004.  
MACHADO, L. R. de S. [et al.]. Trabalho e educação. Campinas, SP: Papirus: Cedes; São 
Paulo: Ande: Anped, 1992. 
KUENZER,  A.  Z.  Pedagogia  da  fábrica: as  relações  de  produção  e  a  educação  do 
trabalhador. 3. ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989. 
KUENZER, A.  Z.  Ensino de 2º Grau: o trabalho como princípio educativo. 4.  ed.  São 
Paulo: Cortez, 2001. 
CIAVATTA, M.; FRIGOTTO, G. (orgs.). Ensino médio: ciência, cultura e trabalho. Brasília: 
MEC, SEMTEC, 2004. 
S/A. Carta Fundamental, São Paulo, S/V, n. 19, jun/jul., 2010. 
S/A. Educação profissional, São Paulo, S/V, S/N, S/A. 
S/A. Carta na escola, São Paulo, S/V, n. 42, dez/2009/jan2010. 
S/A. Nova Escola, S/L, S/V, ano XXV, n. 233, jun/jul, 2010.


