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O sentido de educar 

• Educar é favorecer a expansão das potencialidades do outro 

para que ele possa integrar-se de forma ativa à sociedade em 

que vive. 



O papel da escola 

• A escola deve ser um laboratório da vida em sociedade. 

• Deve valorizar o coletivo, o público, a civilidade e a democracia. 

• A escola é o “útero da sociedade”. 



Cooperar - colaborar 
com outras pessoas 
para o alcance de 
resultados comuns 

Cooperativismo - União 
de esforços de uma 
comunidade ou de um 
segmento na busca de 
benefícios impossíveis 
de serem alcançados 
individualmente. 



Os 4 princípios da   
Pedagogia da Cooperação 



Os 4 princípios da   
Pedagogia da Cooperação 



 A prática da 

Pedagogia da 

Colaboração 



Fundamentos 
filosóficos do 

Cooperativismo 

HUMANISMO 

Valorização do 
homem pelo 

que ele é. 

LIBERDADE 

Autodeterminação 
do ser, inclusive 
para cooperar 

DEMOCRACIA 

Cada pessoa um 
voto e decisão 
pela maioria. 

PARTICIPAÇÃO 

Atuação efetiva 
no processo 

RESPONSABILIDADE 

Cada um 
responde por 
suas decisões. 

SOLIDARIEDADE 

Um por todos e 
todos por um 

JUSTIÇA 

A cada um 
conforme sua 
participação 





Ser cidadão é ter consciência de que é um sujeito de 
direitos. Direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. 
Entretanto, cidadania pressupõe também deveres. O 

cidadão tem que ser consciente das suas 
responsabilidades enquanto parte integrante de um 

grande e complexo organismo que é a coletividade e, 
para que alcancemos o bom funcionamento, todos têm 
que dar sua parcela de contribuição. Somente assim se 

chega ao objetivo final, coletivo: a justiça em seu 
sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. 



DIREITOS DEVERES 
Saúde, educação, moradia, trabalho, 

previdência social, proteção à maternidade e à 

infância.  

Votar para escolher nossos governantes. 

assistência aos desamparados, segurança, 

lazer, vestuário, alimentação e transporte 

Cumprir as leis. 

 

Não ser submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 

Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. 

A livre manifestação do pensamento. Educar e proteger nossos semelhantes. 

A liberdade de consciência e de crença é 

inviolável, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos 

Proteger a natureza. 

 

Igualdade de direitos entre homens e mulheres. Proteger o patrimônio público e social do País. 

Alguns direitos e deveres do cidadão. 



A escola somos nós. 

Escola e sociedade: 

influência recíproca 

A escola sozinha não 
fará a mudança, não 
resolverá a questão 

da cidadania. 

É preciso toda uma 
aldeia para educar uma 

criança. 



A função social da escola 

• O que a escola anda ensinando, está fazendo a 
diferença a favor da cooperação e da cidadania? 

• Como construir um currículo para a cidadania? 



A educação para a cidadania só é 
possível com a democratização 
mais ampla e mais eficaz do acesso 
aos saberes e competências. 



Educar para a cooperação e para a 
cidadania exige coerência! 
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O brasileiro é racista? 
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Você é racista? 



Buscamos uma educação que seja capaz 

de preparar as pessoas não apenas para 

irem bem na vida escolar ou em suas 

profissões, mas também para serem 

cidadãos responsáveis, solidários e éticos 
em suas atitudes e crenças. 



As competências gerais da BNCC 
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As competências gerais da BNCC 





Mudança do papel da escola 

Mudança no conceito de conhecimento e aprendizagem 

Construção interna Sentido + significado 

Integração das dimensões do ser humano 

Razão + emoção Material + espiritual 

Quebra da cultura de cisão 

“ou”              “e” Integração 



Princípios 

morais 

Não 
enganar as 

pessoas 

Ser fiel 

Ser justo 

Pagar 
dívidas 
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Desenvolvemos valores através da vivência de 
conflitos que nos proporcionam experiências 

emocionais capazes de transformar                   
um princípio moral em valor.  



Cuidado com as regras!! 





Cuidado com a educação 

do “só por hoje”! 





VALORES são princípios revestidos de afetividade. 

A personalidade se forma através de 
experiências conflituosas. 



Educação está para a família e 

escola, assim como contenção está 

para prisão. 



Valores morais e valores não morais 



Qual a essência da educação para 
cooperação e cidadania? 

• Coragem para viver. 

• Generosidade para conviver. 

• Prudência para sobreviver. 
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