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A DIDÁTICA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍ CIA 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS: comparativo entre a s tendências 
pedagógicas liberais e progressistas 
 
RESUMO 
 
Desde os mais remotos tempos a humanidade tenta achar uma forma de resolver os 
problemas educacionais da população seja de forma empírica ou através de bases 
fundamentadas na pesquisa científica. Este trabalho traz um levantamento do que fora 
disponibilizado ao ensino desde a Grécia Antiga até os dias atuais como maneira de 
entender a evolução da didática. Para embasamento da pesquisa foi analisada a matriz 
curricular do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins – 
CFO-PMTO, identificando as disciplinas que perpassam as tendências pedagógicas 
Liberais e Progressistas. Com a finalidade de pesquisar o Projeto Político Pedagógico - 
PPP do CFO e verificar as linhas adotadas pela Instituição, verificando a relação entre a 
tendência adotada e o tipo de egresso que se deseja formar, a pesquisa teve cunho 
bibliográfico tendo também a análise do currículo do curso em que fora identificada uma 
disparidade entre a aplicação da tendência Liberal em detrimento da Progressista. Desta 
feita a aplicação das Tendências Liberais formaria profissionais com grande habilidade 
para adequar-se às formalidades e normas, enquanto que, com a Aplicação das 
Tendências Progressistas, formariam-se profissionais com grande repertório de 
produtividade e argumentação com ampla capacidade crítico-social, bem como, 
habilidade técnica para a resolução de problemas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A didática, as metodologias e as estratégias de ensino são temas 

recorrentes desde os mais remotos tempos, que levam filósofos, cientistas, psicólogos, 

pedagogos e vários outros profissionais a pesquisarem e debaterem sobre o assunto no 

sentido de entender como acontece o processo de ensino e aprendizagem. 

No período Clássico, Sócrates e Platão acreditavam que o aprender 

acontecia através da Maiêutica e dos diálogos, para Aristóteles, no silogismo. Santo 

Agostinho dizia que o ensino só seria possível através da exteriorização do que ele 

chamava de “verdade interior”. Ainda na Idade Média, Comênio, propunha através de sua 

Didática Magna o que ele considerava como a melhor maneira já desenvolvida de 

ensinar, até a época. Passando para o século XVIII, o enfoque da aprendizagem foi o 

amor, proposta feita por Pestalozzi. A partir da Revolução Francesa, e inspirada nesta, 

começou a se falar em tendências pedagógicas. Piaget e Vygotsky representam a 

tendência Liberal voltada para linha renovada não diretiva. O movimento da escola nova, 

de tendência renovada progressivista, inspira no Brasil, em 1932, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação nova, em que vários autores brasileiros defendem uma educação 

mais inovadora ou que era chamado de “escola nova”. Em 1961, surge a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação para direcionar a educação brasileira, ainda tímida quanto aos 

aspectos inovadores, mas passando, em 1971, a promover alterações na estrutura 

organizacional da educação nacional. 

As tendências pedagógicas que se consolidaram em Liberal (Tradicional, 

Renovada Progressivista, Renovada não diretiva e Tecnicista) e Progressista 

(Libertadora, Libertária e Crítico-social dos Conteúdos) serão aqui analisadas de acordo 

com a Matriz Curricular do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do 

Tocantins para que sejam identificadas as disciplinas que perpassam cada uma das sete 

tendências pedagógicas, bem como comparação das disciplinas com a teoria e prática, 

para que sejam definidas quais disciplinas são trabalhadas em cada corrente pedagógica, 

estabelecendo assim as conexões necessárias entre as ambíguas correntes. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conceito de Didática 

 

Segundo Gomez (2013), o ensino, como toda prática social contingente a 

circunstâncias históricas e espaciais determinadas, encontra-se perpassado por opções 

de valor e, portanto, é preciso identificar sua qualidade nos valores intrínsecos que se 

desenvolvem na própria atividade, na configuração que adquire a própria prática.  
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A expressão “didática” deriva do termo grego techné didaktiké, 

simplesmente traduzido como “artifício” ou “métodos de instruir”. A Didática é um ramo da 

Pedagogia que se detém dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em 

prática as diretrizes da teoria pedagógica. A Didática analisa os distintos processos de 

ensino e aprendizagem. Pois bem, didática é uma divisão da ciência pedagógica que traz 

no seu escopo a finalidade de ensinar métodos e técnicas aos professores ou instrutores 

a fim de aparelhá-los para que essas ferramentas permitam a aprendizagem do educando 

de maneira ativa. 

Trata-se de uma disciplina meramente prática, embora tenha sua base 

assessorada por teorias pedagógicas que avaliam os procedimentos mais adequados a 

serem inseridos. Ademais, a Didática tem a função de materializar os métodos e criar 

circunstâncias favoráveis à realização do processo ensino-aprendizagem.  

Instrumento utilizado no processo em que incide o ensino-aprendizagem, 

a Didática oportuniza ao educador organizar, de maneira ordenada, toda a sua tarefa, 

buscando proporcionar composições que leve o educando a perceber suas necessidades 

e criar seus mecanismos a fim de agregar novas informações sem eliminar os 

antecedentes.  

O elemento buscado pela Didática é o ensino-aprendizagem, sendo assim, 

concretizado através da execução de uma metodologia que carece da articulação sólida 

das dimensões humanas, técnica e político-social, que perfaz multidimensionalidade do 

processo.     

De um modo geral a importância que tem a Didática no processo 

ensino-aprendizagem não tem sido ponderada da forma que realmente deveria ser, haja 

vista seu papel vital, e isso tem sido ignorado pelas instituições educacionais.  

O grande desafio é qualificar os educadores, fazendo com que adotem 

uma nova postura, que inclua de forma incisiva a mentalidade de que somente ser um 

professor do mais elevado nível de formação com total domínio do conteúdo e da matéria 

a ser ensinada não é suficiente, uma vez que a Didática tem que superar sua atual forma 

experimental para ser tornar efetivamente algo fundamental, já que a Pedagogia é uma 

ciência. 

2.2 Histórico da Didática 

 

A inquietação acerca da Didática, Metodologia e Estratégias de Ensino 

são suscitadas desde os mais remotos tempos, assim de Sócrates aos Pensadores da 

educação de hoje, são feitas análise e estudos empíricos e científicos relacionados ao 

tema.  
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Sócrates, Platão e Aristóteles 
 

Entre os anos 470 a 399 a.C. Sócrates já ensinava aos seus jovens 
discípulos pelo método da maiêutica1. Esta maneira de ensinar parte do princípio de que o 
conhecimento é algo inato e que quando alguém se conscientiza de algo, ela 
simplesmente está trazendo para fora algo que ela possuía internamente. 

Para que os discípulos de Sócrates aprendessem algo, este começava 
fazendo perguntas como se nada soubesse e durante o processo iam surgindo respostas 
que contradiziam os próprios conceitos e ao final o interlocutor era capaz de discernir se 
suas ideias estavam ou não corretas. 

Os pensamentos de Sócrates foram escritos por Platão (427 - 347 a.C.) 
que tem, na maioria de suas obras, aquele filósofo como principal personagem. Assim 
não se sabe ao certo até que ponto Platão foi fiel aos pensamentos de Sócrates ou se o 
que ele remetia ao seu mestre eram suas ideias. 

Platão é considerado por muitos o primeiro pedagogo e defendia uma 
educação moral para o homem para viver em uma cidade virtuosa, de forma que:  

Na história das idéias2 (sic), o grego Platão (427-347 a.C.) foi o primeiro 
pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo 
mas, principalmente, por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. 
O objetivo final da educação, para o filósofo, era a formação do homem moral, 
vivendo em um Estado justo. (FERRARI, 2014) 

Platão foi mestre de Aristóteles (384 - 322 a.C.) e este foi aluno da 
Academia de Platão durante vinte anos, mas achava que seu mestre, por estar sempre 
mergulhado no mundo das ideias não percebia que tudo flui, e se opunha a algumas 
teorias do primeiro principalmente no que diz respeito a esses arquétipos,3 assim: 

Aristóteles nos chama a atenção para o fato de que não existe nada na 
consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão 
poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes no 
mundo das idéias. (sic) Aristóteles achava que, desta forma, Platão estava 
duplicando o número de coisas. (GAARDER, 1999, p. 319) 

Para completar a tríade dos mais conhecidos filósofos gregos, Aristóteles 
(384 – 322 a. C), também contribuiu no campo da Didática, mas teve seu destaque na 
educação. Para ele: 

A educação visa à virtude, ou excelência moral, que corresponderia à ideia de 
uma razão relativa às questões da conduta. Tal disposição supõe a precedência 
de uma escolha dos atos a serem praticados e de um hábito construído e firmado 
pela repetição, daí, a importância da educação. (ARISTÓTELES, 2014) 

                                            
1 Dizem que a mãe de Sócrates era parteira, e o próprio Sócrates costumava comparar a atividade que exercia com a de 
uma parteira. Não é a parteira que dá a luz ao bebê, ela só fica por perto para ajudar durante o parto. (GAARDER, 1999, 
pg. 80) 

2 Termo modificado pelo Decreto Nº 6.583, de 29 de Setembro de 2008 que promulgou o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. 

3 O mundo das ideias perfeitas. 
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Apesar de não ter contribuído de maneira indireta na educação, 

Aristóteles ficou muito conhecido por seu famoso método, o silogismo, que se baseia em 

dispor premissas lógicas, que levavam a uma premissa maior resultado da análise e 

correspondência das anteriores ou a uma síntese das anteriores.  

Vamos ver um exemplo: se constato primeiramente que “todas as criaturas vivas 

são mortais” (primeira premissa), e depois constato que “Hermes é uma criatura 

viva” (segunda premissa), então posso tirar a elegante conclusão de que “Hermes 

é mortal”. (GAARDER, 1999, p. 128) 

Ainda para Gardner (1999), Aristóteles ensinava que se deve adaptar o 

método à realidade do aluno sem deixar de abordá-lo de maneira científica, fato este que 

o leva a afirmar que é impossível a prova matemática na retórica. 

Santo Agostinho 
 

Outro grande filósofo que contribuiu com pensamentos didáticos foi Santo 

Agostinho (354 - 430). “Não aprendemos pelas palavras que se repercutem 

exteriormente, mas pela verdade que se ensina interiormente”, (AGOSTINHO, 2005, 

p. 400) com essas palavras esse filósofo queria ressaltar que não se ensina aquilo que 

não se sabe ou aquilo que não se acredita, mas há que se ter verdades intrínsecas para 

que possa passá-las adiante, caso contrário, em algum momento, o eu verdadeiro acaba 

por surgir e o descrédito é algo natural. 

Em seu livro, Confissões, Santo Agostinho tece um longo diálogo com 

Adeodato sobre a maneira de aprender e arte de ensinar com várias nuances. Em um 

desses momentos o protagonista revela uma de suas maneiras de ensinar através do 

exemplo seguinte: 

Ora, daqueles objetos que servem para cobrir a cabeça e dos quais apenas 

ouvimos o nome (coifas), só podemos adquirir a noção depois de vê-los; portanto, 

nem sequer o seu nome conhecemos completamente, não antes de conhecermos 

os próprios objetos. (AGOSTINHO, 2005, p. 400) 

 

Com isso Agostinho afirma que “a força das palavras não consegue mostrar 

nem sequer o pensamento de quem fala” (AGOSTINHO, 2005, p. 405), remetendo-nos, 

portanto, a constatações de que há que se trabalhar naquele que ensina o gosto, o prazer 

pelo ofício, pois de nada adianta a emissão de palavras se não se gosta do que faz, não 

conhece bem aquilo que ensina, não ama seus alunos, não os ouve, não respeita suas 

opiniões, dentre outros comportamentos. Desta feita o aluno não lhe dará ouvido às 

palavras, entretanto, reproduzirá aquilo que é sentido e manifestado pelo docente. 
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Comênio 4 

Como já se sabe, a formação humana é algo intrigante, Comênio (1592 - 

1670) quis descobrir o método mais eficiente de aprendizagem em que os alunos 

aprendessem mais e os professores ensinassem cada vez menos, de maneira menos 

barulhenta e menos enfadonha, havendo mais assimilação e mais progresso.  

Durante toda a sua obra Didacta Magna (1621 - 1657), esse autor tenta 

colocar a melhor maneira de se fazer o aluno aprender e critica aqueles instrutores que 

ditam coisas e mandam decorar afirmando que também erram aqueles que não sabem 

bem como fazer o aluno entender as nuances do aprendizado, comparando-os a uma 

bengala ou a um bate-estacas que ao invés de cortarem suavemente provocam apenas 

feridas contundentes. 

Para o bispo Comênio, ainda no século XVI, apesar de ter sido o 

precursor nos estudos da maneira atual de se lecionar, contestava métodos que ainda 

são recorrentes. Para ele: 

“Os homens devem ser ensinados, não a ir buscar a ciência aos livros, mas ao 

céu, à terra nos carvalhos e às faias; isto é, a conhecer e a perscrutar as próprias 

coisas e não apenas as observações e os testemunhos alheios acerca das 

coisas.” (COMENIUS, 2001, p. 273)  

Por ter vivido em um período dominado pelos dogmas da Igreja, Comênio 

consegue ser bastante inovador, apesar de sua doutrina estar toda voltada aos 

ensinamentos cristãos.   

Nós ousamos prometer uma Didática Magna, isto é, um método universal de 

ensinar tudo a todos. E de ensinar com tal certeza, que seja impossível não 

conseguir bons resultados. E de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum 

enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores, mas 

antes com sumo prazer para uns e para outros. E de ensinar solidamente, não 

superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos para uma 

verdadeira instrução, para os bons costumes e para a piedade sincera. 

(COMENIUS, 2001, p. 13) 

Em toda a sua obra, Comênio descreve as maneiras de ensinar, o que se 

deve ser ensinado, a disposição e quantidade de alunos por professor, materiais e 

inclusive como deveria estar organizado os arredores escolares. Seus requisitos, 

fundamentos e métodos se destinavam a satisfazer pais, professores, alunos, escola, 

Estado, comunidade, Igreja e até os céus através dos ensinamentos voltados para a 

doutrina cristã.  

                                            
4 Jan Amos Komenský, em latim Comenius e em português, Comênio. 
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Pestalozzi  

Johann Heinrich Pestalozzi (1776 - 1827) valorizava o afeto na 

aprendizagem fazendo com que o indivíduo travasse seu próprio conhecimento, ou seja, 

esse pensador da educação, ainda no século XIX, já afirmava que se o professor 

ensinasse com amor o aprendizado seria algo natural.  

Segundo Borges (2014, p. 06), o amor a que se refere Pestalozzi é 

absoluto, que não leva em consideração o mérito do estudante, mas também não é 

permissivo. Para ele esse amor é iluminado e reflexivo, que instiga as aptidões 

comportamentais com o objetivo de alcançar o desenvolvimento máximo das 

potencialidades do aluno. Para ele esse sentimento era: 

“Justamente o que há de comum e eterno nos homens, e que pode ser buscado, 

cutucado e acendido, sempre da mesma forma por intermédio do amor que vai 

servir de base para a auto-construção (sic) do  ser particular, inclusive do ponto de 

vista intelectual (INCONTRI, 1997) 

Por seus ensinamentos é que esse pensador é: 

Considerado o pai da pedagogia moderna, Pestalozzi inspirou Froebel e Herbart, e 

seu nome vincula-se a todos os movimentos de reforma da educação no século 

XIX. Precursor do método intuitivo de ensino, que assume uma perspectiva 

indutiva, partindo do particular para o geral, do concreto para o abstrato. 

(PESTALOZZI, 2014). 

Essa admiração por Pestalozzi pode ter sido fruto de atitudes altruístas, já 

que segundo Borges, 2014, p. 02, ele abrigava e alimentava mendigos ao ponto de ir viver 

com eles pra entender-lhes melhor, mas seu trabalho não tinha caráter assistencialista, 

preocupava-se também com a educação, chegando a afirmar que o mestre era aquele 

que garantia o crescimento e o desenvolvimento harmonioso do aluno. 

Piaget  

Para Coll (1992), apud Regina (2014), Jean Piaget (1896 - 1980) não 

tinha a intenção de desenvolver uma teoria da aprendizagem, suas pesquisas como 

psicólogo tinham cunho de desenvolver uma teoria genética, e como as bases eram 

pautadas no desenvolvimento humano, sua teoria no campo da aprendizagem é aplicada 

no mundo inteiro.  

Durante suas pesquisas, Piaget observava como as crianças se 

comportavam e a partir daí chegava a conclusões. Estas estão todas catalogadas e 

publicadas em seus livros que norteiam o pensamento educacional progressista atual. 
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Para Regina, nos experimentos de Piaget: 

Está implícito nessa ótica de Piaget que o homem é possuidor de uma estrutura 
biológica que o possibilita desenvolver o mental, no entanto, esse fato por si não 
assegura o desencadeamento de fatores que propiciarão o seu desenvolvimento, 
haja vista que este só acontecerá a partir da interação do sujeito com o objeto a 
conhecer. Por sua vez, a relação com o objeto, embora essencial, da mesma 
forma também não é uma condição suficiente ao desenvolvimento cognitivo 
humano, uma vez que para tanto é preciso, ainda, o exercício do raciocínio. Por 
assim dizer, a elaboração do pensamento lógico demanda um processo interno de 
reflexão. Tais aspectos deixam à mostra que, ao tentar descrever a origem da 
constituição do pensamento lógico, Piaget focaliza o processo interno dessa 
construção. 
Simplificando ao máximo, o desenvolvimento humano, no modelo piagetiano, é 
explicado segundo o pressuposto de que existe uma conjuntura de relações 
interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Esses fatores 
que são complementares envolvem mecanismos bastante complexos e intrincados 
que englobam o entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como: o 
processo de maturação do organismo, a experiência com objetos, a vivência social 
e, sobretudo, a equilibração do organismo ao meio. (REGINA, 2014). 

 
Para entender bem essa teoria piagetiana, o próprio autor leva em 

consideração dois elementos, os fatores invariantes e os fatores variantes, onde os 
primeiros, segundo Regina, 2010, o indivíduo recebe ao nascer, características genéticas 
que estão relacionadas à organização e à adaptação que irão dar base ao indivíduo para 
que ele desenvolva determinadas estruturas mentais com as experiências  vivenciadas. 
A respeito dos fatores variantes, a ideia é que o sujeito se adapta ao meio que o circunda 
por um processo interativo, ratificando a teoria psicogenética de Piaget de que a 
inteligência não é inata, mas construída. 

Para tanto, esse psicólogo quer dizer que há sim características 
psicológicas que são herdadas geneticamente, mas elas apenas servirão como estrutura 
para a assimilação do que o sujeito irá adquirir durante sua vivência, não sendo possível 
alguém que tenha tido a oportunidade de interação com o meio físico, principalmente o 
social, desenvolver as características congênitas. 

Vygotsky 
 
Para Vygotsky (1896 - 1934), a maneira de pensar do psicólogo varia de 

acordo com a cultura. Ele afirmava que pessoas de diferentes lugares possuíam 
diferentes comportamentos e perfis psicológicos. 

Esse psicólogo desenvolveu a teoria sobre a formação de conceitos que 
consiste em os conceitos espontâneos ou do cotidiano, também chamados de senso 
comum, são aqueles que não passaram pelo crivo da ciência. Os conceitos científicos são 
formais, organizados, sistematizados, testados pelos meios científicos, que em geral são 
transmitidos pela escola e que aos poucos vão sendo incorporados ao senso comum. 
Trabalha com a ideia de zonas de desenvolvimento:  
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Zona de desenvolvimento próximo representa a diferença entre a capacidade da 

criança de resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com 

ajuda de alguém. Em outras palavras, teríamos uma "zona de desenvolvimento 

auto-suficiente" (sic) que abrange todas as funções e atividades que a criança 

consegue desempenhar por seus próprios meios, sem ajuda externa. Zona de 

desenvolvimento próximo, por sua vez, abrange todas as funções e atividades que 

a criança ou o aluno consegue desempenhar apenas se houver ajuda de alguém. 

Esta pessoa que intervém para orientar a criança pode ser tanto um adulto (pais, 

professor, responsável, instrutor de língua estrangeira) quanto um colega que já 

tenha desenvolvido a habilidade requerida. (VYGOTSKY, 2001, p. 20) 

Para ele todos os indivíduos possuem uma zona de desenvolvimento real, 

composta por conceitos que dominam, mas se coloca uma escala de zero a dez, nunca 

se está no topo, mas em torno sempre do três, pois se a pessoa chega ao nível mais 

elevado, sua zona de desenvolvimento proximal estará sempre ampliando por estar 

sempre adquirindo novos conhecimentos. 

Uma outra teoria desse autor é que pessoas de diferentes culturas têm 

diferentes perfis psicológicos e as funções psicológicas desenvolvidas ao longo do tempo 

de acordo com seu contexto social. Para ele a linguagem representa a cultura e depende 

da convivência com outras pessoas que se comunicam com o mesmo vernáculo e assim 

construindo conceitos fazendo com que o cérebro humano evolua de maneira não linear e 

diferente para cada indivíduo:  

Estabelece três estágios na aquisição desses conceitos. O 1º é o dos Conceitos 

Sincréticos, ainda psicológicos evolui em fases e a escrita acompanha. Uma 

criança de, aproximadamente, três anos de idade escreve o nome da mãe ou do 

pai, praticando a Escrita Indecifrável, ou seja, se o pai é alto, ela faz um risco 

grande, se a mãe é baixa, ela risca algo pequeno. Aproximadamente aos 4 anos 

de idade, a criança entra numa nova fase, a Escrita Pré-silábica, que pode ser 

Unigráfica: semelhante ao desenho anterior, mas mais bem elaborado; Letras 

Inventadas: não é possível ser entendido, porque não pertence a nenhum sistema 

de signo; Letras Convencionais: jogadas aleatoriamente sem obedecer a nenhuma 

seqüência (sic) lógica de escrita. 

No desenvolvimento, aos 4 ou 5 anos, a criança entra na fase da Escrita Silábica, 

quando as letras convencionais representam sílabas, não separa vogais e 

consoantes, faz uma mistura e às vezes só maiúsculas ou só minúsculas. 

Com aproximadamente 5 anos, a criança entra em outra fase, a Escrita Silábica 

Alfabética. Neste momento a escrita é caótica, faltam letras, mas apresenta 

evolução em relação à fase anterior. 

Com mais ou menos 6 anos de idade, a criança entra na fase da Escrita 

Alfabética: já conhece o valor sonoro das letras, mas ainda erra. Somente com o 

hábito de ler e escrever que esses erros vão sendo corrigidos. Ferreiro aconselha 

não corrigir a escrita da criança durante as primeiras fases. No início, ela não tem 

estrutura e depois vai adquirindo aos poucos. Nesse instante o erro deve ser 

trabalhado, porque a criança está adquirindo as estruturas necessárias. 

(GONÇALVES, 2014) 
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Sobre a educação de adultos, considera que as fases iniciais já foram 

eliminadas, porque mesmo sendo analfabeta, a pessoa conhece números e letras. 

As teorias de Vygotsky são aproximadas das de Piaget, tal como se vê, a 

zona desenvolvimento autossuficiente e proximal parecem complementar as teorias do 

segundo quando fala dos fatores variantes e invariantes se diferenciando apenas que um não 

menciona a figura do interventor enquanto que o outro, Vygotsky, faz menção a esta figura. 

O Manifesto  dos Pioneiros da Educação Nova 5 
 

Sobre o método didático aqui apresentado, os autores do Manifesto dos 

Pioneiros (1932) relatam que: 

Mas, se a escola deve ser uma comunidade em miniatura, e se em toda a 

comunidade as atividades manuais, motoras ou construtoras "constituem as 

funções predominantes da vida", é natural que ela inicie os alunos nessas 

atividades, pondo-os em contato com o ambiente e com a vida ativa que os rodeia, 

para que eles possam, desta forma, possuí-la, apreciá-la e senti-la de acordo com 

as aptidões e possibilidades. (Manifesto dos Pioneiros, 1932, p. 09) 

Como existe uma grande anomalia na educação que é arraigada por 

todas as esferas que compõem a educação, há uma carência de substância no que se 

ensina ou aprende de forma que as aulas que mais prendem a atenção dos alunos estão 

relacionadas àquelas áreas em que o professor poderia contextualizar o conteúdo com a 

vivência dos alunos, momento em que estes participavam com experiências vividas ou de 

pessoas próximas a eles, ou mesmo fazem relação com o contexto social, ao passo que 

nas aulas pouco contextualizadas, os alunos permanecem dispersos.  

O que distingue da escola tradicional 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 estímulo c onstante ao educando  

(criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu alcance, 

"graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas". 

(grifo nosso) (Manifesto dos Pioneiros, p. 09) 

O manifesto dos pioneiros é enfático nesse sentido e: 

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

exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a 

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

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

(Manifesto dos Pioneiros, p. 09) 

                                            
5 Datado de 1932, esse manifesto foi assinado por: Fernando de Azevedo, Afranio Peixoto A. de Sampaio Doria, Anisio 
Spinola Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquette Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul 
Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de 
Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, Francisco Venancio Filho, Paulo Maranhão, Cecilia 
Meirelles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega da Cunha, Paschoal 
Lemme e Raul Gomes. 
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Os autores do Manifesto criticam a realidade educacional da época 

defendendo uma nova escola, pois mesmo havendo amplas possibilidades de 

contextualização, os professores não fazem uso de tais técnicas, o que limita a 

capacidade de prender a atenção dos alunos e consequentemente limita o aprendizado. 

É importante que se ressalte que o aprendizado não é reflexo apenas da 

sala de aula, mas de toda a vivência do aluno, ou seja, o indivíduo reproduz o 

comportamento familiar, dos amigos, dos vizinhos, dos integrantes da Igreja, enfim de 

todos que o rodeiam e aqueles exemplos que mais lhe encantam, sejam bons ou ruins, 

preponderarão em sua forma de ser e de se comportar. Para isso é necessário que o 

professor seja exemplo ético e profissional, pois o professor é peça fundamental na 

formação dos seres sociais como é relatado em O Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932) “O físico e o químico não terão necessidade de saber o que está e se passa 

além da janela do seu laboratório. Mas o educador, como o sociólogo, tem necessidade 

de uma cultura múltipla e bem diversa”.  

Paulo Freire 

Paulo Freire (1921 - 1997) ganhou destaque em todo o mundo com suas 

ideias e práticas pedagógicas, sem sombra de duvidas um dos maiores escritores do 

século XX, ganhou popularidade com seus escritos acerca de teoria e prática da 

educação crítica, posicionamento que nos dias de hoje ainda é tema de acaloradas 

discussões no campo da educação moderna.  

Ficou conhecido internacionalmente como educador de adultos. Através 

dos programas preparados para desenvolver suas teorias, nasceu a ideia de uma 

“educação crítica” que perpassou o campo da educação de adultos para chegar até aos 

anseios dos oprimidos, ou seja, aqueles que estavam à margem da sociedade sem 

perspectivas de se mostrarem ou de serem alcançados pelos olhares da minoria 

dominante. 

Com uma personalidade humilde e uma forte atitude ética, Paulo Freire 

impressiona com sua capacidade intelectual e sua coerência. Freire ligou os movimentos 

sociais à educação de adultos, desenvolvendo assim, métodos influentes na problemática 

do analfabetismo, bem como em outros programas voltados para a alfabetização em 

vários países. 

A ideia que Freire tanto disseminou em toda sua trajetória como educador 

e que ficou patenteada como uma chave que abre as portas para mostrar seu grande 

legado à educação mundial diz respeito ser a educação sempre um ato político, haja vista 

que para se desenvolver a educação passa indubitavelmente pelo campo das relações 

sociais que por sua vez se ancora nas escolhas políticas: 
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Na medida em que eu me torne mais claro sobre minhas escolhas e sonhos, que 
são substantivamente políticos e concernentes à pedagogia, e na medida em que 
reconheço que, embora eu seja um educador, também sou um agente político, 
posso entender melhor por que tenho medo de perceber quão longe ainda temos 
de ir para aprimorar nossa democracia. Eu também entendo que à medida que 
pomos em prática uma educação que provoca criticamente a consciência dos 
alunos, estamos trabalhando necessariamente contra mitos que nos deformam. 
À medida que confrontamos esses mitos, também enfrentamos o poder 
dominante, porque esses mitos não são mais do que a expressão desse poder, de 
sua ideologia. (FREIRE, 1988) 

Outra grande ideia desenvolvida por Freire em “A pedagogia do Oprimido” 
é a ideia de que a pedagogia precisa ser desenhada com a participação das partes 
envolvidas e não simplesmente colocada de tal forma que oprime a capacidade criadora 
de uma das partes que por sua vez precisa refletir para enfim, buscar sua libertação. 

Nesse diapasão, Freire desenvolveu uma metodologia que priorizou em 
primeiro lugar a cultura, o conhecimento e as condições dos desprotegidos, os excluídos 
e os oprimidos. Essa forma de pensar e fazer educação não ficaram somente restritos à 
sala de aula, mas saiu à fora transformando-se em uma educação verdadeiramente 
emancipatória, pois não se limita a tão somente à transmissão do conhecimento. Dessa 
forma a ideia de alfabetização de Freire vai além da perspectiva de simplesmente ler e 
escrever palavras, mas de perceber o mundo e tudo que está relacionado. 

Na perspectiva de uma pedagogia emancipatória coaduna-se a ideia de 
que o ser humano é um ser inacabado e precisa se completar, ser unido uns aos outros 
com base no diálogo crítico e troca de experiências, sendo o papel do professor de 
grande relevância, pois, estes são trabalhadores culturais críticos responsáveis pelas 
reflexões que levam à transformação. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
 
Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

4024 de 20 de Dezembro de 1961, estabeleceu um currículo básico para todo o território 
nacional e manteve a estrutura tradicional de ensino das legislações anteriores. 

A LDB não fez grandes mudanças no currículo da escola brasileira, mas 
fixou um currículo rígido para todo o território nacional, em cada nível e ramo do ensino, 
possibilitando aos estados se adequarem com os materiais e humanos de que dispunham 
e também escolherem disciplinas.  

Diferente da Lei de 1961: 

A Lei 5692/71 além de promover alterações na estrutura organizacional da 
educação nacional, ela é bastante clara quanto à determinação e ordenação dos 
períodos, séries, faixas ou etapas a serem vencidas pelos alunos para completar 
seus estudos, em todos os graus de ensino.  
Segundo o texto da Lei, o currículo tem como pressuposto proporcionar ao aluno a 
formação necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade como elemento 
de auto-realização, (sic) qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 
consciente da cidadania. (CORREA, s/d) 
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A referida Lei, além de causar alterações na estrutura organizacional da 
educação nacional, é bastante clara quanto à determinação e ordenação dos períodos, 
séries, faixas ou etapas a serem vencidas pelos alunos para completar seus estudos, em 
todos os graus de ensino.  

Ademais, para Correa, esta Lei utiliza a teoria psicogenética de Jean 
Piaget para delimitar as sequências que o ensino deveria seguir, tendo uma sequência 
para as séries iniciais e finais. Para tanto, são classificados as fases do desenvolvimento 
mental em dois períodos, sendo: operações concretas e operações formais. Na exposição 
desses dois períodos como critério para classificação metodológica dos alunos em séries 
iniciais e finais em decorrência das categorias curriculares, compreendemos que ela deixa 
de expressar a teoria psicogenética de Piaget. 

Sequencialmente, no ano de 1982, houve uma reafirmação da 
possibilidade de organização de classes que reunisse alunos de diferentes séries e 
desenvolvimento intelectual, para o ensino de línguas estrangeiras e outras disciplinas, 
áreas de estudo e atividades, quebrando, assim, o rigor da seriação habitual.  

De acordo com os artigos 23, 24 e 25 da Lei 9.394/96, a forma de educação 
básica fica bem clara, trazendo o entendimento de que a educação básica poderá organizar-
se em séries anuais, períodos bimestrais, ciclos, alternância regular de períodos estudados, 
grupos não seriados, com base na idade, competência e em outros critérios, ou por forma 
diversa que seja concebível sempre que o interesse do processo exigir. 

Perante as determinações propostas por essas diretrizes, a instituição 
escolar ou sistema que a contém tem livre-arbítrio para decidir sobre a forma da 
organização escolar, porém, não se exime da necessidade de vez ou outra recorrer a uma 
ordenação com base na idade, na competência e em outros critérios, sempre que o 
processo de aprendizagem aconselhar. 

A estrutura educacional brasileira tem sido construída com bases idealistas 
de mundo na organização da estruturação de seus conhecimentos. A visão que se traz 
nessa perspectiva é inadmissibilidade da contradição como se o conhecimento veiculado 
tivesse em seu interior uma verdade incontestável, como se os seres envolvidos na relação 
ensino-aprendizagem não fosse fruto de relações de diversos fatores sociais e históricos. 

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 
José Carlos Libaneo (1945) é um dos mais conhecidos autores 

pedagógicos brasileiros. Em sua obra Democratização da Escola Pública é enfático em 
defender a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. 

A obra divide as tendências pedagógicas em liberais e progressistas. 
A primeira acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para 
desempenhar papéis sociais, baseadas nas aptidões individuais, e a segunda tem como 
objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. Para Oliveira na 
tendência liberal: 
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O indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, 

desenvolvendo sua cultura individual. Com isso as diferenças entre as classes 
sociais não são consideradas, já que, a escola não leva em consideração as 

desigualdades sociais. Existem quatro tendências pedagógicas liberais: 

Tradicional: Os conteúdos escolares são separados da realidade social e da 

capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdade absoluta em que 

apenas o professor tem razão. Sua metodologia é baseada na memorização, o 
que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva.  

Renovada: a educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e 

construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. 

Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de 
raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem como característica os 

experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor e 

assume o papel de elaborar situações desafiadoras da aprendizagem. 

A aprendizagem é construída através de planejamentos e testes. O professor 

passa a respeitar e a atender as necessidades individuais dos alunos. 
Renovada não diretiva:  há uma maior preocupação com o desenvolvimento da 

personalidade do aluno, com o autoconhecimento e com a realização pessoal. 

Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo de encontro aos 

interesses e motivação do aluno. São incluídas atividades de sensibilidade, 
expressão e comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos 

trabalhos em grupos. Aprender torna-se um ato interno e intransferível. A relação 

professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. 

Tecnicista: enfatiza a profissionalização e modela o individuo para integrá-lo ao 

modelo social vigente, tecnicista. Os conteúdos que ganham destaque são os 
objetivos e neutros. O professor administra os procedimentos didáticos, enquanto 

o aluno recebe as informações. O educador tem uma relação profissional e 

interpessoal com o aluno. (OLIVEIRA, 2014) 

Por outro lado Oliveira, 2014, faz referência às tendências pedagógicas 
progressistas e estas são críticas às realidades sociais, cuja educação possibilita a 
compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como construtor 
de si mesmo e se divide em: 

Libertadora: o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade e 
os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos 

pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural. A metodologia é 

caracterizada pela problematização da experiência social em grupos de discussão. 

A relação do professor com o aluno é tida como horizontal em que ambos passam 

a fazer parte do ato de educar. 
Libertaria: a escola propicia praticas democráticas, pois acredita que a consciência 

política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, 

cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se um 

orientador do grupo sem impor suas idéias (sic) e convicções. 
Crítico-social dos conteúdos: a escola tem a tarefa de garantir a apropriação critica 

do conhecimento cientifico e universal, tornando-se uma arma de luta importante. 

A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Adota o método dialético, esse 

que é visto como o responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o 

conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o 
professor com sua visão da realidade. (OLIVEIRA, 2014). 
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Com o enfoque de verificar a similitude ou divergência existente entre a 

tendência adotada pela PMTO e o perfil do Oficial formado, foi feito comparativo entre as 

disciplinas ofertadas e as ementas disponibilizadas para cada uma respectivamente, 

através do Projeto Político Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais Bacharelado 

em Segurança Pública e os Planos de Curso do CFO, já que a finalidade do curso é 

formar policiais militares, com competências e habilidades para intervirem nas 

problemáticas sociais, utilizando-se dos conhecimentos conceituais e atitudinais 

concebidos através de pesquisas e experiências vivenciadas no decorrer do curso com o 

objetivo de assegurar principalmente a proteção aos direitos humanos e demais garantias 

legais. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa está pautada em pesquisa bibliográfica, com uma 

abordagem qualitativa. Na perspectiva bibliográfica, esta pesquisa foi desenvolvida a 

partir de leituras e análises sobre a didática, sua importância, peculiaridades e 

características e sua aplicação. Traz como fontes de pesquisa livros, artigos de revistas, 

pesquisas em ambiente eletrônico, trabalhos de conclusão de curso em nível de 
graduação e pós-graduação stricto e lato sensu, visando, cientificamente, ampliar o 

conhecimento e dar suporte à análise e argumentação final do estudo. 

Para Cervo e Bervian, 2007, p. 55, “A pesquisa bibliográfica é feita 

através de referenciais teóricos publicados em documentos em que se busca conhecer e 

identificar contribuições científicas que existem para determinado tema ou problema”. 

A técnica de pesquisa bibliográfica, natureza qualitativa foi baseada nos 

estudos e análises do currículo do CFO que, segundo Santos, 2000, e Ludke e André, 

1986, a partir dela é possível complementar as informações existentes sobre o tema 

selecionado ou, até mesmo, desvendar novos aspectos. 

A abordagem que delineou este trabalho é de natureza qualitativa, que 

leva em conta a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados. Segundo 

Minayo (2002, p. 49), “a pesquisa qualitativa responde a questões peculiares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada.” 

Segundo Demo (1994, p. 37) esse tipo de pesquisa possibilita 

argumentações mais concretas em face ao referencial teórico produzido e, por sua vez, 

facilitam uma melhor visualização da prática no exercício da atividade estudada. 

O universo pesquisado foi o Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar do Tocantins, através de sua matriz curricular Currículo e Plano Político 

Pedagógico que demonstram as tendências pedagógicas utilizadas na formação de 

militares apontando as disciplinas que convergem a metodologia de tendências liberais ou 

das progressistas. 
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Como técnica utilizada para análise, considerou-se, Análise de Conteúdo 

(LAKATOS E MARCONI, 1991), com a confrontação da Revisão de Literatura com a 

matriz curricular do CFO. No capítulo denominado Resultados e Discussões, optou-se por 

analisar os objetivos da Instituição quanto ao tipo de egressos que deseja formar e sua 

adequação à tendência pedagógica respectiva.  

As informações coletadas são da base de dados da Academia de Polícia 

Militar Tiradentes – APMT, bem como da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da 

Polícia Militar do Estado do Tocantins – DEIP, que serve como suporte para os cursos 

fornecidos por esta instituição no intuito de formar Oficiais até o nível intermediário. 

Os documentos analisados foram o Projeto Político Pedagógico do Curso 

de Formação de Oficiais Bacharelado em Segurança Pública; o Plano de Curso CFO 1; 

Plano de Curso CFO 2; e Plano de Curso CFO 3, conforme anexo. 

Os documentos selecionados são as bases para a formação dos oficiais 

combatentes da Polícia Militar do Estado do Tocantins e como tal material se propõe a 

formar um profissional com características Progressistas. Assim, a intenção foi comparar 

a grade curricular à ementa de cada disciplina para que se verificasse se a PMTO 

realmente segue a tendência que pretende formar seu egresso. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como proposta inicial deste trabalho, pesquisa e comparação da grade 

curricular do Curso de Formação de Oficiais. O curso denominado Bacharelado em 

Segurança Pública, na modalidade presencial, com turnos de funcionamento integral 

(matutino e vespertino) e tem um período mínimo de integralização curricular de 3 (três) 

anos não podendo ultrapassar os 5 (cinco) anos. 

O CFO é dividido em três períodos de seriado anual: CFO I, CFO II e CFO III 

com grade curricular composta por 37 (trinta e sete) disciplinas no 1º ano, 33 (trinta e três) 

no 2º ano e 31 (trinta e uma) no 3º ano, com respectivamente 1.700 (um mil e 

setecentas), 1.500 (um mil e quinhentas) e 1.400 (um mil e quatrocentas) horas/aulas 

totalizando 4.600 (quatro mil e seiscentas) horas/aulas no curso. 

A dimensão das turmas é de no máximo 40 (quarenta)6 alunos, sendo 

idealizado a formação e entrada anual de 1 (uma) turma de alunos.  

Analisando os dados verificou-se que dentre as duas tendências, Liberal e 

Progressista, a que mais se destacou foi a primeira (Gráfico 01). 

                                            
6 Podendo ser menor nos casos de desistência ou maiores em caso de alunos que se matriculem por força judicial ou 
outra superveniência. 
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Gráfico 01 - Tendências pedagógicas 
 

Liberal

86%

Progressista

14%

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 
O Projeto Político Pedagógico do CFO pretende:  

Formar oficiais da Polícia Militar crítico-reflexivos e dotados de consciência 

ético-política, aptos a intervirem nas mais diversas circunstâncias atinentes à 

Segurança Pública e a exercerem, de forma devida e coerente, o comando de 

tropas e as atividades administrativas da Corporação bem como, utilizando-se do 

conhecimento técnico-científico, cultural e do processo de “leitura de mundo”, 

gerenciarem conflitos, resguardando a ordem pública e os direitos inerentes ao ser 

humano e, ainda assim – por meio da pesquisa e do desenvolvimento de projetos 

sociais – posicionar-se de forma tenaz e consistente no cenário político-social de 

nosso Estado. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2010) 

 

Porém, o que se verifica pelos resultados obtidos da comparação das 

disciplinas com a ementa, bem como com a maneira como as aulas são ministradas, é 

que quase 90% (noventa por cento) das disciplinas seguem a tendência Liberal, fato 

controverso já que, para Libaneo, 1984, tal pedagogia afirma que a escola tem por função 

preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões 

individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas 

vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual, não 

levando em conta as diferenças entre as classes sociais nem a desigualdade de 

condições.    

Do universo onde 86% das tendências são liberais, a tradicional é a que 

mais se destaca perfazendo um total de 35% das tendências liberais (Gráfico 02).  
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Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Como afirma Libaneo (1984), na pedagogia tradicional o ensino 

humanístico, de cultura geral, é predominante. De acordo com essa escola tradicional, o 

aluno é educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço e toda a 

prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno.  

A tendência Renovada Progressivista aparece com 25% e as tendências 

Renovada Diretiva e a Tecnicista aparecem empatadas com 20% cada uma delas. 

Se for levado em consideração que a maneira tradicional é a mais 

utilizada no currículo do CFO, é controverso afirmar que o egresso está sendo preparado 

para ter uma consciência crítico-reflexiva, já que a tendência em questão prioriza os 

conteúdos organizados pelo professor, com ênfase na prática e na repetição. 

Quando se pesquisa as tendências Progressistas, que correspondem a 

apenas 14% do total geral de disciplinas do CFO (Gráfico 01), verifica-se que apenas a 

Libertadora, aquela em que um dos seus maiores representantes é Paulo Freire, ainda 

possui algum significado, não sendo portanto, significativo os resultados para as outras 

duas tendências Libertária e Crítico-social dos Conteúdos. 

 

  
Fonte: Pesquisa de campo. 
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As tendências progressistas são, de acordo com Libaneo (1984), parte de 

uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação. Desta feita, e baseado nos resultados da pesquisa, a PMTO 

não está formando Oficiais de acordo com suas pretensões, já que para se ter um 

profissional crítico-reflexivo e com consciência ético-política, pronto a intervir nas diversas 

circunstâncias atinentes à Segurança Pública, os gráficos anteriores teriam que se portar 

de maneira inversa ao que se coloca nos resultados desta pesquisa. 

 

5. CONCLUSÕES 

É importante ressaltar, conforme estudos de Piaget, que o sujeito 

alfabetizado em uma metodologia das tendências liberais, terá excelente produção escrita 

a nível de adequação às formalidades ortográficas, em contrapartida, com pouco 

repertório de produtividade e argumentação. Já outro sujeito que passar pelo processo de 

alfabetização nas linhas progressistas, terá várias restrições a nível de irregularidades 

ortográficas, ao passo que apresenta excelente repertório, criatividade para uma 

produção, bem como o nível de criticidade deste segundo sujeito é substancialmente 

elevado.  

Cada instituição, ao definir que tendência quer adotar, deve definir que  

tipo de egresso quer se formar e como o oficial que se deseja formar deve ter capacidade 

crítico-reflexiva, consciência ético-política, e capacidade para intervir nas mais diversas 

circunstâncias do cotidiano de trabalho policial militar a escolha das disciplinas 

determinam o perfil desse sujeito. 

A pesquisa constatou que quase 86% (oitenta e seis por cento) das 

disciplinas são pautadas nas Tendências Liberais, o que contraria a proposta de egresso 

desejado pela Instituição. Para a linha Liberal tradicional, que foi a predominante entre as 

disciplinas, o índice foi de 31% (trinta e um por cento) do total geral, seguido da linha 

Liberal Renovada Progressivista com 21% (vinte e um por cento) e das linhas Liberais 

Renovada não Diretiva e Tecnicista que estão com mesmo percentual, 17% (dezessete 

por cento). Já as linhas Progressistas, que deveriam ser predominantes no CFO, 

perfazem um total geral de apenas 14% (quatorze por cento), em que a Libertadora fica 

com 10% (dez por cento) e a Libertária juntamente com a Crítico-social dos Conteúdos, 

cada uma fica com apenas 2% (dois por cento) do total geral.  

Por mais que haja predominância de uma ou outra tendência, todas as 

disciplinas por mais que sejam tecnicistas precisam ter momentos com a estratégia 

crítico-social dos conteúdos. Assim, deve-se considerar o perfil profissional do docente, sua 

formação técnica e pedagógica, a fundamentação teórica, o dinamismo na prática e 

principalmente a sua competência de planejar aulas com estratégias que perpassem, em 

diferentes períodos ambas as tendências e possa aproveitar o que cada uma tem de melhor. 
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