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FRASES SIGNIFICATIVAS:

• “Meu sonho e poder calar a boca de todas aquelas pessoas que um dia me 

criticou que me julgou pela minha cor e pela falta de dinheiro que me fez chorar 

tanto quanto minha mãe.”

• “Eu penso que a minha sociedade e. Hiproquito so pensa em dinheiro você vale 

oque se tem”

• “A sociedade de: hoje tem que ser muito educado para termo um pais melhor 

tira os jovem das drogas para que eles comsiga ser Alguem na vida”



“MEU SONHO E PODER CALAR A BOCA DE TODAS 
AQUELAS PESSOAS QUE UM DIA ME CRITICOU QUE ME 
JULGOU PELA MINHA COR E PELA FALTA DE DINHEIRO 
QUE ME FEZ CHORAR TANTO QUANTO MINHA MÃE.”  

•Visão dos educandos: Tem pessoas que pensam que 

pobres e negros não são ninguém na vida. Isto traz um 

sentimento de humilhação pela cor e pela situação de 

pobreza. Diante da situação de humilhação e de revolta 

o sonho é vencer na vida pra mostrar a elas que estão 

muito enganadas. 



“MEU SONHO E PODER CALAR A BOCA DE TODAS 
AQUELAS PESSOAS QUE UM DIA ME CRITICOU QUE ME 
JULGOU PELA MINHA COR E PELA FALTA DE DINHEIRO 
QUE ME FEZ CHORAR TANTO QUANTO MINHA MÃE.”  

Visão dos educadores: A sociedade é organizada de forma estratificada, em 

que a maioria absoluta das pessoas é explorada economicamente, excluída do 

uso social da produção do trabalho e ainda submetida a situações de 

preconceito racial, herança cultural do povo brasileiro. Convivemos com o mito de 

que o branco é melhor que o negro e o rico melhor que o pobre, além do lema 

de que na sociedade deve ser cada um pra si (individualismo). A igualdade não 

pode existir somente a nível formal. É preciso que se constitua em uma bandeira 

de luta coletiva, pois ninguém é melhor que ninguém e todos devem ter os 

mesmos direitos e serem respeitados da mesma maneira. A melhoria não deve 

ser apenas para alguns indivíduos. Deve se estender à coletividade (projeto de 

uma nova sociedade).



O que é ter sonho? 

De que depende a realização dos sonhos das pessoas? 

O que significa calar a boca das pessoas?

Temos o direito de cercear alguém do uso da palavra?

Como perceber e como lidar com a intencionalidade da palavra?

A cor ou a falta de dinheiro torna alguém inferior?

Somos todos iguais perante a lei. A igualdade é só formal ou é real?

O que é preconceito e como lidar com ele?

Como contribuir para o fim do preconceito?

É possível ter uma sociedade melhor mantendo as desigualdades?

Como lutar contra a desigualdades?

PROBLEMATIZAÇÃO



 PROJETO DE VIDA

 O USO DA PALAVRA

 PERSUASÃO NA LINGUAGEM

 DESIGUALDADE

 PRECONCEITO

 SOCIEDADE DE CLASSES

 ASCENÇÃO SOCIAL

 CULTURA GERAL \ CULTURA DA 

REPRODUÇÃO

MODO DE PRODUÇÃO

Tópicos

 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

 QUALIDADE DE VIDA

 SAÚDE\ALIMENTAÇÃO\HABITAÇÃO\SANEAMEN

TO\LAZER

 EMPREGO\DESEMPREGO\SUBEMPREGO

 CONDIÇÕES DE TRABALHO E EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHADOR

 PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE

 PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

 PRÁXIS SOCIAL



“EU PENSO QUE A MINHA SOCIEDADE E. HIPROQUITO 
SO PENSA EM DINHEIRO VOCÊ VALE OQUE SE TEM”

•Visão dos educandos: A gente não é nada para esta 

sociedade. Ela valoriza o que a gente tem.



“EU PENSO QUE A MINHA SOCIEDADE E. HIPROQUITO 
SO PENSA EM DINHEIRO VOCÊ VALE OQUE SE TEM”

•Visão dos educadores: Vivemos em uma sociedade capitalista, 

onde são feitos apelos constantes ao consumismo e se vende a 

imagem (falsa ideia) de que a felicidade está diretamente 

relacionada à aquisição de bens, muitas vezes supérfluos e 

desnecessários. Enquanto as pessoas são levadas ao desejo 

de consumirem cada vez mais, as desigualdades sociais são 

reforçadas.



Para ser, é preciso ter? (sociedade consumista) 

Queremos ter para ser o quê? 

O que pretendemos ter? Bens materiais, conhecimento, cultura, qualidade de vida, ...

O que pretendemos ser?

Nós também pensamos assim? (visões de mundo)

O que é ser alguém na vida? 

É importante o que pensam de mim? E o que eu penso de mim?

A aquisição de bens materiais garantem felicidade permanente?

Por que sentimos a necessidade de comprar até mesmo o que de fato não precisamos?

Por que somos impelidos a consumir o tempo todo?

Como isto é feito?

Quem se beneficia com isso?

O que de fato poderia nos fazer mais realizados: o consumo ou uma melhor distribuição de 

renda?

O consumo por impulso pode trazer o endividamento?

Como evitar o endividamento?

O que é consumo consciente?

PROBLEMATIZAÇÃO



 PROJETO DE VIDA

 EXCLUSÃO SOCIAL

 DESIGUALDADE

 PRECONCEITO

 AUTOESTIMA

 SOCIEDADE DE CLASSES

 MODO DE PRODUÇÃO

 EXPLORAÇÃO DO TRABALHADOR

Tópicos

 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

 CULTURA GERAL\CULTURA DA REPRODUÇÃO

 QUALIDADE DE VIDA

 SAÚDE\ALIMENTAÇÃO

 MEIO AMBIENTE\SUSTENTABILIDADE

 PERSUASÃO NA LINGUAGEM

 CONSUMO

 ENDIVIDAMENTO

 PRÁXIS SOCIAL



“A SOCIEDADE DE: HOJE TEM QUE SER MUITO EDUCADO 
PARA TERMO UM PAIS MELHOR TIRA OS JOVEM DAS 
DROGAS PARA QUE ELES COMSIGA SER ALGUEM NA 
VIDA”  

•Visão dos educandos: Se as pessoas tiverem mais 

estudo podem ficar fora das drogas, ser alguém na 

vida e ter um país melhor.



“A SOCIEDADE DE: HOJE TEM QUE SER MUITO EDUCADO 
PARA TERMO UM PAIS MELHOR TIRA OS JOVEM DAS 
DROGAS PARA QUE ELES COMSIGA SER ALGUEM NA 
VIDA”  

• Visão dos educadores: A educação não garante a ascensão social. Ela pode 

contribuir para a transformação da realidade dos educandos na medida em 

que os torna conscientes da situação de dominação à qual estão submetidos, 

da origem desta dominação e da possibilidade de organização e luta em prol 

da coletividade, mais precisamente dos trabalhadores. A elevação da 

escolaridade pode contribuir para uma maior conscientização e, em 

consequência, para uma melhor inserção na sociedade, o que pode levar à 

redução da drogadição e de outras situações de degradação do ser humano.



O que é ser alguém na vida? 

Então, porque não estudou, nunca foi alguém até hoje?

É importante o que pensam de mim? E o que eu penso de mim? (auto-estima)

A escola é uma ponte de acesso a uma melhor posição social?

Ela pode garantir emprego, status ou ascensão social? 

Qual o meu interesse: ascender socialmente e trabalhar para a manutenção 

da sociedade de classes ou me posicionar a favor da redução das 

desigualdades? 

O que é viver numa sociedade de classes?

Ter estudo garante o que?

Qual o significado da função da escola numa sociedade de classes?

Qual o papel da educação nos projetos de melhoria individuais e coletivos? 

Apenas a escolarização soluciona os problemas dos cidadãos? 

PROBLEMATIZAÇÃO



 PROJETO DE VIDA

 EXCLUSÃO SOCIAL

 DESIGUALDADE

 PRECONCEITO

 AUTOESTIMA

 SOCIEDADE DE CLASSES

 ASCENÇÃO SOCIAL

Tópicos

 EMPREGO\DESEMPREGO\SUBEMPREGO

 EDUCAÇÃO

 QUALIFICAÇÃO 

 CONHECIMENTO

 USO DA PALAVRA

 POLÍTICAS PÚBLICAS

 PRÁXIS SOCIAL





TEMA: Enquanto os ricos têm o respeito da sociedade, os 

pobres e negros não são ninguém. Para ter um país melhor as 

pessoas precisam estudar.

CONTRATEMA: Visão crítica da estrutura socioeconômica
excludente - O conhecimento e a superação da visão
determinista da história-socioeconômica-cultural, possibilita
aos alunos se perceberem sujeitos da história, contribuindo
para a sua organização política e para a reestruturação de
seus projetos de vida.

EIXO TEMÁTICO











Como fazer, porém, no caso em que não se possa dispor dos recursos para esta 

prévia investigação temática, nos termos analisados?

Com um mínimo de conhecimento da realidade, podem os educadores escolher 

alguns temas básicos que funcionariam como “codificações de investigação”. 

Começariam assim o plano com temas introdutórios ao mesmo tempo em que 

iniciariam a investigação temática para o desdobramento do programa, a partir 

destes temas.

Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo se não penso. Mas, 

não penso autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não 

posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. A 

investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, 

como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando 

o seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no 

ato de consumir ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na 

comunicação.


