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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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RELAÇÃO EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: Dimensões Filosófica, Sociocultural e Pedagógica
Educação e sociedade
A autora deste texto, Galvão, pontua que de acordo
com Silva (2001), a educação tem como finalidade formar o ser humano desejável para um determinado tipo
de sociedade. Dessa forma, ela visa promover mudanças
relativamente permanentes nos indivíduos, de modo a
favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade. Portanto, é fundamental que a educação atinja a
vida das pessoas e da coletividade em todos os âmbitos,
visando à expansão dos horizontes pessoais e, consequentemente, sociais. Além disso, ela pode favorecer o
desenvolvimento de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva dos grupos nas decisões dos assuntos que
lhes dizem respeito, se essa for a sua finalidade.
A concepção de educação está diretamente relacionada à concepção de sociedade. Assim, cada época irá
enunciar as suas finalidades, adotando determinada tendência pedagógica.
Na história da educação brasileira, podem-se identificar várias concepções, tendo em vista os ideais da formação do homem para a sociedade de cada época. Silva
(ibidem) afirma que as principais correntes pedagógicas
identificadas no Brasil são: a tradicional, a crítica e a pós-crítica.
A concepção tradicional enfatiza o ensino e a aprendizagem de conteúdos a partir de uma metodologia rigorosamente planejada, com foco na eficiência.
A concepção crítica aborda questões ideológicas, colocando em pauta temas relacionados ao poder, a relações e classes sociais, ao capitalismo, à participação etc.,
de forma a conscientizar o educando acerca das desigualdades e injustiças sociais.
A partir do desenvolvimento da consciência crítica e
participativa, o educando será capaz de emancipar-se,
libertar-se das opressões sociais e culturais e atuar no
desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária.
A concepção pós-crítica foca temas relacionados à
identidade, diferenças, alteridade, subjetividade, cultura,
gênero, raça, etnia, multiculturalismo, saber e poder, de
forma a acolher a diversidade do mundo contemporâneo, visando respeito, tolerância e convivência pacífica
entre as diferentes culturas. A ideia central é a de que
por meio da educação o indivíduo acolha e respeite as
diferenças, pois “sob a aparente diferença há uma mesma humanidade”
Assim, por meio de um conjunto de relações estabelecidas nas diferentes formas de se adquirir, transmitir e produzir conhecimentos busca-se a construção de
uma sociedade. Isso envolve questões filosóficas como
valores, questões histórico-sociais, questões econômicas,
teóricas e pedagógicas que estão na base do processo
educativo.

Vejamos como exemplo o Inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 1988 que, ao tratar de seus fundamentos essenciais, privilegia a educação, apontando-a
como uma das alternativas para a formação da dignidade
da pessoa humana. Outro texto jurídico que analisa as
finalidades da educação, no Brasil, é a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, mais conhecida como LDB. Em
seus primeiros artigos há a seguinte notação: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, de seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” (Lei nº 9.394/96).
Como vimos, qualquer que seja o ângulo pelo qual
observamos a educação, encontrar-se-ão fundamentos
para o desenvolvimento do ser humano, de acordo com
a concepção de vida e com a estrutura da sociedade.
As concepções atuais da educação apontam para o
desenvolvimento do ser humano como um todo, reafirmando seu papel nas transformações pelas quais vêm
passando as sociedades contemporâneas e assumindo
um compromisso cada vez maior com a formação para
a cidadania.
Torna-se imprescindível, portanto, que façamos uma
conexão entre educação e desenvolvimento, pensando
no desenvolvimento que educa e em educação que desenvolve, a fim de vislumbrarmos uma sociedade mais
democrática e justa. Uma educação que carrega, em seu
bojo, a utopia de construir essa sociedade como forma
de vida tem como tema constitutivo o desenvolvimento
integral do ser humano.
Pesquisa e Prática Profissional-Relação Escola-Comunidade
Conforme Berg, a comunidade é a forma de viver
junto, de modo íntimo, privado e exclusivo. É a forma
de se estabelecer relações de troca, necessárias para o
ser humano, de uma maneira mais íntima e marcada por
contatos primários. Sociedade é uma grande união de
grupos sociais marcadas pelas relações de troca, porém
de forma não pessoal, racional e com contatos sociais
secundários e impessoais.
As comunidades geralmente são grupos formados
por familiares, amigos e vizinhos que possuem um elevado grau de proximidade uns com os outros. Na sociedade esse contato não existe, prevalecendo os acordos
racionais de interesses. Uma diferenciação clara entre
comunidade e sociedade é quando uma pessoa negocia a venda de uma casa, por exemplo, com um familiar
(comunidade) e com um desconhecido (sociedade). Logicamente, as relações irão ser bastante distintas entre os
dois negócios: no negócio com um familiar irão prevalecer as relações emotivas e de exclusividade; enquanto
que na negociação com um desconhecido, que irá valer
é o uso da razão.
Nas comunidades, as normas de convivência e de
conduta de seus membros estão interligadas à tradição,
religião, consenso e respeito mútuo. Na sociedade, é totalmente diferente. Não há o estabelecimento de relações pessoais e na maioria das vezes, não há tamanha
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preocupação com o outro indivíduo, fato que marca a
comunidade. Por isso, é fundamental haver um aparato
de leis e normas para regular a conduta dos indivíduos
que vivem em sociedade, tendo no Estado, um forte aparato burocrático, decisivo e central nesse sentido. Comunidade e sociedade são as uniões de grupos sociais mais
comuns dentro da Sociologia. Sabemos que ninguém
consegue viver sozinho e que todas as pessoas precisam
umas das outras para viver. Essa convivência caracteriza
os grupos sociais, e dependendo do tipo de relações estabelecidas entre as pessoas, esses grupos poderão se
distinguir. Comunidade e Escola, a parceria entre escola e
comunidade é indispensável para uma Educação de qualidade e dependem de uma boa relação entre familiares,
gestores, professores, funcionários e estudantes.
Pensar em educação hoje de qualidade é preciso ter
em mente que a família esteja presente na vida escolar
de todos os alunos e em todos os sentidos. Ou seja, é
preciso uma interação entre escola e família. Nesse sentido, escola e família possuem uma grande tarefa, pois
nelas é que se formam os primeiros grupos sociais de
uma criança. Envolver os familiares na elaboração da proposta pedagógica pode ser meta da escola que pretende
ter um equilíbrio no que diz respeito à disciplina de seus
educandos. A sociedade moderna vive uma crise nos valores éticos e morais sem precedentes. Essa escola deve
utilizar todas as oportunidades de contatos com os pais,
para passar informações relevantes sobre seus objetivos,
recursos, problemas e também sobre as questões pedagógicas. Só assim a família irá se sentir comprometida
com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento escolar e com o desenvolvimento como ser humano do seu filho.
Quando se fala em vida escolar e sociedade, não há
como não falar em Paulo Freire (1999), quando diz que “
a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda.
Se opção é progressista, se não está a favor da vida e
não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito
e não do arbítrio, da convivência como diferente e não
de sua negação, não se tem outro caminho se não viver
a opção que se escolheu. “Encarná-la, diminuindo, assim,
a distância entre o que diz e o que faz.”
Essa visão certamente, contribui para que tenha uma
maior clareza do que se pode fazer no enfrentamento
das questões sócio educativas no conjunto do movimento social.
Nesse sentido importante que o projeto inicial se faça
levando em conta os grandes e sérios problemas sociais
tanto da escola como da família.
No parágrafo IV do Eca (BRASIL,1990), encontramos
que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições
das propostas educacionais, ou seja trazer as famílias
para o ambiente escolar.
Promover a família nas ações dos projetos pedagógicos significa enfatizar ações em seu favor e lutar para que
possa dar vida as leis.
Referência:
BERG, G. D. A. O Estudo dos Fundamentos da Educação e sua Influência na Relação entre Comunidade e
Escola.

GALVÃO, A. S. C. Fundamentos da Educação. In: Concepções da Educação no Mundo Contemporâneo. Cap.
I, 2010.
Concepções de escola
Em suas obras, Dermeval Saviani apresenta a escola
como o local que deve servir aos interesses populares
garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos
que se reflitam na vida dos alunos preparando-os para
a vida adulta. Em sua obra Escola e Democracia (1987),
o autor trata das teorias da educação e seus problemas,
explanando que a marginalização da criança pela escola
se dá porque ela não tem acesso a esta, enquanto que
a marginalidade é a condição da criança excluída. Saviani avalia esses processos, explicando que ambos são
prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade, trazendo
inúmeros problemas, muitas vezes de difícil solução, e
conclui que a harmonia e a integração entre os envolvidos na educação – esferas política, social e administração
da escola podem evitar a marginalidade, intensificando
os esforços educativos em prol da melhoria de vida no
âmbito individual e coletivo.
Através da interação do professor e da participação
ativa do aluno a escola deve possibilitar a aquisição de
conteúdos – trabalhar a realidade do aluno em sala de
aula, para que ele tenha discernimento e poder de analisar sua realidade de uma maneira crítica -, e a socialização do educando para que tenha uma participação
organizada na democratização da sociedade, mas Saviani
alerta para a responsabilidade do poder público, representante da política na localidade, que é a responsável
pela criação e avaliação de projetos no âmbito das escolas do estado e município, uma vez que este é o responsável pelas políticas públicas para melhoria do ensino,
visando a integração entre o aluno e a escola. A escola
é valorizada como instrumento de apropriação do saber
e pode contribuir para eliminar a seletividade e exclusão
social, e é este fator que deve ser levado em consideração, a fim de erradicar as gritantes disparidades de níveis
escolares, evasão escolar e marginalização.
De fato, a escola é o local que prepara a criança, futuro cidadão, para a vida, e deve transmitir valores éticos e
morais aos estudantes, e para que cumpra com seu papel
deve acolher os alunos com empenho para, verdadeiramente transformar suas vidas.
CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO
Concepção Tradicionalista da Educação
l. ORIGEM HISTÓRICA - Desde o poder aristocrático
antigo e feudal. Buscou inspiração nas tradições
pedagógicas antigas e cristãs. Predominou até fins
do século XIX. Foi elitista, pois apenas o clero e a
nobreza tinham acesso aos estudos.
2. CONCEITO DE HOMEM - O homem é um ser originalmente corrompido (pecado original). O homem
deve submeter-se aos valores e aos dogmas universais e eternos. As regras de vida para o homem
já foram estabelecidas definitivamente (num mundo “superior”, externo ao homem).

Concepção Liberalista Da Educação

1. ORIGEM HISTÓRICA - A concepção liberalista da
Educação foi se constituindo ao longo da História em reação à concepção Tradicionalista, seus
primeiros indícios podem se reportar ao Renascimento( séc. XV - XVI); prosseguindo com a instalação do poder burguês liberalista (séc. XVIII) e
culminando com a emergência da chamada Ëscola
Nova”(início do séc. XX) e com a divulgação dos
pressupostos da Psicologia Humanista (1950).
2. PRESSUPOSTO BÁSICO. da concepção liberalista
da Educação. Referências para vida do homem
não podem ser os valores pré-dados por fontes
supra-humanas, exteriores ao homem. A Educação (como toda a vida social) deve se basear nos
próprios homens, como eles são concretamente. O
homem pode buscar em si próprio o sentido da
sua vida e as normas para a sua vida.
3. CONCEPÇÃO DE HOMEM - O homem é naturalmente bom, mas ele pode ser corrompido na vida
social. O homem é um ser livre, capaz de decidir,
escolher com responsabilidade e buscar seu crescimento pessoal.

4. CONCEITO DE INFÂNCIA - A criança é inocente. A
criança está mais perto da verdadeira humanidade.
É preciso protegê-la, isolá-la, do contato com a
sociedade adulta e não ter pressa de transformar
a criança em adulto. O importante não é preparar
para a vida futura apenas, mas vivenciar intensamente a infância.
5. IDEAL DE HOMEM. É a pessoa livre, espontânea, de
iniciativa, criativa, auto-determinada e responsável.
Enfim, auto-realizada.
6. A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO - A função da Educação
é possibilitar condições para a atualização e uso
pleno das potencialidades pessoais em direção ao
auto-conhecimento e auto-realização pessoal. A
Educação não deve destruir o homem concreto, e
sim apoiar-se neste ser concreto. Não deve ir contra o homem para formar o homem. A Educação
deve realizar-se a partir da própria vida e experiência do educando, apoiar-se nas necessidades
e interesses naturais, expectativas do educando, e
contribuir para seu desenvolvimento pessoal. Os
três princípios básicos da Educação liberalista: liberdade, subjetividade, atividade.
7. EDUCADOR - Deve abster-se de intervir no processo do desenvolvimento do educando. Deve ser
elemento facilitador desse desenvolvimento. Essa
concepção enfatiza as atividades do mestre: compreensão, empatia (perceber o ponto de referência interno do outro), carinho, atenção, aceitação, permissividade, autenticidade, confiança
no ser humano.
8. DISCIPLINA - As regras disciplinares são discutidas
por todos os educandos e assumidas por eles com
liberdade e responsabilidade. Essas regras são o
limite real para o clima de permissividade. O trabalho ativo e interessado substitui a disciplina rígida.
9. RELACIONAMENTO INTER-PESSOAL - A relação
privilegiada é do grupo de educandos que cooperam, decidem, se expressam. Enfatiza as relações inter-pessoais, busca dar espaço para as
emoções, sentimentos, afetos, fatos imprevistos
emergentes no aqui-agora do encontro grupal.
Permite o pensamento divergente, a pluralidade de opções, respostas mais personalizadas. É
centrada no estudante.
10. ESCOLA - É um meio fechado, se possível especialmente distanciado da vida social para proteger o educando. A escola torna-se uma mini-sociedade ideal onde o educando pode agir com
liberdade, espontaneidade, alegria.
11. CONTEÚDO - As crianças podem ordenar o conhecimento conforme os seus interesses. Evita-se
mostrar o mundo “mau”aos educandos. O mundo
é apresentado de modo idealizado, bonito, “colorido”.
12. PROCEDIMENTO Pedagógico - Enfatiza a técnica
de descoberta, o método indutivo (do particular ao geral). Defende técnicas globalizantes que
garantam o sentido, a compreensão, a inter-relação e sequenciação do conteúdo. Utiliza técnicas
variadas: música, dança, expressão corporal,
dramatização, pesquisa, solução de probleas,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

3. IDEAL DE HOMEM - É o homem sábio (= instruído,
que detém o saber, o conhecimento geral, apresenta correção no falar e escrever, e fluência na
oratória) e o homem virtuoso (= disciplinado). A
Educação Tradicionalista supervaloriza a formação
intelectual, a organização lógica do pensamento e
a formação moral.
4. EDUCAÇÃO - Tem como função: corrigir a natureza
corrompida do homem, exigindo dele o esforço,
disciplina rigorosa, através de vigilância constante.
A Educação deve ligar o homem ao “mundo superior”que é o seu destino final, e destruir o que
prende o homem à sua existência terrestre.
5. DISCIPLINA - Significa domínio de si mesmo, controle emocional e corporal. Predominam os incentivos extrínsecos: prêmios e castigos. A Escola é
um meio fechado que prepara o educando.
6. EDUCADOR - É aquele que já se disciplinou, conseguiu corrigir sua natureza corrompida e já detém o
saber. Tem seu saber reconhecido e sua autoridade
garantida. Ele é o centro da decisão do processo
educativo.
7. RELACIONAMENTO INTER-PESSOAL. - A disposição na sala de aula, um atrás do outro, reduz ao
mínimo as possibilidades de comunicação direta
entre as pessoas. É cada um só com o mestre. A relação professor-aluno é de obediência ao mestre.
Incentiva a competição. É preciso ser o melhor. O
outro é um concorrente.
8. O CONTEÚDO - Ênfase no passado, ao já feito, aos
conteúdos prontos, ao saber já instituído. O futuro
é reprodução do passado. O saber é enciclopédico
e é preciso conhecer e praticar as leis morais.
9. PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS - O conteúdo é
apresentado de forma acabada, há ênfase na quantidade de informação dada e memorizada. O aluno
ouve informações gerais nas situações particulares.
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discussões grupais, dinâmica grupais, trabalho
prático. Muito som, luz, cor e movimento, supõe
a aprendizagem como processo intrínseco que
requer elaboração interna do aprendiz. Aprender
a aprender é mais fundamental do que acumular grandes quantidades de conteúdos, permite
a variedade e manipulação efetiva de materiais
didáticos pelos educandos. Ênfase no jogo, descontração, prazer. Enfatiza avaliação qualitativa,
a auto-avaliação, a discussão de critérios e avaliação com os educandos.
13. RELAÇÃO EDUCACÃO-SOCIEDADE - A concepção
liberalista de Educação é coerente com o moderno
capitalismo que propõe a livre iniciativa individual,
adaptação dos trabalhadores a situações mutáveis,
concepção de Educação é conivente com o sistema capitalista de sociedade porque:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.Contribui com a manutenção da estrutura de classes sociais, quando realiza a elitização do saber, de
dois modos:
a) organizando o ensino de modo a desfavorecer o
prosseguimento da escolarização dos mais pobres: o mundo da escola é o mundo burguês no
visual, na linguagem, nos meios, nos fins. A escola
vai selecionando os mais “capazes”. Os outros vão
sutilmente se mantendo nas baixas camadas de escolaridade. A pirâmide escolar também contribui,
portanto, com a reprodução contínua da pirâmide
social.
b) 2. Inculca a concepção burguesa de mundo, de
modo predominante, divulgando sua ideologia
através do discurso explícito e implícito (na fala
das autoridades, nos textos de leitura, nas atitudes manifestas). Veicula conteúdos idealizadores
da realidade, omitindo questionamentos críticos
desveladores do social real.
3. Seu projeto de mudança social é reformista e
acredita na mudança social sem conflito, não levando em consideração as contradições reais
geradas pelo poder burguês. Quando fala em
mudança social, acredita que esta se processa das
partes para o todo: mudam as pessoas - as instituições - a sociedade.
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14. CONTRADIÇÃO BÁSICA - da concepção liberalista de Educação: Ao contestar o autoritarismo, a
opressão e ressaltar a livre expressão e os direitos
do ser humano, a Educação Liberalista abre espaço
para que seja possível inclusive a ultrapassagem de
si própria em sua nova pedagogia que rejeita os
seus pressupostos ideológicos e construa outros
pressupostos com nova concepção de mundo, de
sociedade, de homem. O liberalismo pedagógico
torna possível esta ultrapassagem, mas não a realiza.
Concepção Técnico-Burocrática Da Educação
1. ORIGEM HISTORICA - Esta concepção é também
conhecida como concepção TECNICISTA. Penetrou
nos meios educacionais a partir dos meados do

séc. XX (1950) com o avanço dos modelos de organização EMPRESARIAL. Representa a introdução
do modelo capitalista empresarial na escola.
2. CONCEPÇÃO DE HOMEM - É um ser condicionado
pelo meio físico-social.
3. IDEAL DE HOMEM - É o homem produtivo e adaptado à sociedade.
4. FUNÇÃO DA EDUCACÃO - É modeladora, modificadora do comportamento humano previsto. Educação é adaptação do indivíduo à sociedade.
5. ESCOLA - Deve ser uma comunidade harmoniosa.
Todo problema deve ser resolvido administrativamente. O administrativo e o pedagógico são departamentos separados.
6. EDUCADOR - É um especialista, já possui o saber.
Quem possui saber são os cientistas, os especialistas. Esses produzem a cultura. Esses é que deverão
comandar os demais homens. Eles produziram a
teoria e é esta que vai dirigir a prática. Os especialistas é que devem planejar, decidir e levar os
demais a cumprirem as ordens, e executar o fazer
pedagógico. A equipe de comando técnico deve
fiscalizar o cumprimento das ordens.
7. RELAÇÃO INTER-PESSOAL - Valoriza a hierarquia,
ordem, a impessoalidade, as normas fixas e precisas, o pensamento convergente, a uniformidade, a harmonia.
8. CONTEÚDO - Supervaloriza o conhecimento técnico-profissional, enfatiza o saber pronto provindo das fontes culturais estrangeiros, super
desenvolvidas.
9. PROCEDIMENTO Pedagógico - Enfatiza a técnica,
o saber-fazer sem discutir a questão dos valores
envolvidos. Privilegia o saber técnico, os métodos
individualizantes na obtenção do conhecimento. Enfatiza a objetividade, mensuração rigorosa
dos resultados, a eficiência dos meios para alcançar o resultado final previsto. Tudo é previsto, organizado, controlado pela equipe de comando.
10. DISCIPLINA - A indisciplina deve ser corrigida
utilizando reforçamentos de preferência positivos
(recompensas, prêmios, promoções profissionais).
11. RELAÇÃO EDUCAÇÃO-SOCIEDADE - Nesta concepção de Educação predomina a função reprodutiva do modelo social. As relações capitalistas
se manifestam no trabalho pedagógico de modos
diversos e complementares:
a) pela expropriação do saber do professor pelos
“planejadores” ou pelo programas e máquinas
importadas.
b) pela crescente proletarização do professor arrocho
salarial para manutenção dos lucros.
c) pela contenção de despesas e de investimento na
qualidade de ensino e na formação do educador,
buscando mínimos gastos e máximos lucros para
os proprietários da instituição.
d) pela preocupação exclusiva com a formação técnico-profissional necessária à preparação da mão-de-obra coerente com as exigências do mercado
de trabalho.
e) pelo uso da tecnologia à serviço do capital : redução da mão-de-obra remunerada.

