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APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

TEMA DE ESTUDO: 

A utilização da Metodologia Histórico-Crítica no desenvolvimento dos 

conteúdos da disciplina de Prática de Formação, da 1ª série do Curso de Formação 

de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na 

Modalidade Normal, em Nível Médio, do turno matutino, ofertado no Instituto 

Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha – Ensino Fundamental, Médio 

e Normal, em Paranaguá. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A busca de metodologias para desenvolver os conteúdos de ensino que 

proporcionem a articulação dos conhecimentos da prática social com os 

conhecimentos científicos no processo de ensino e aprendizagem, é um desafio 

enfrentado constantemente nos ambientes escolares. 

 O Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, estruturado com a organização curricular integrada, apresenta 

em sua Proposta Pedagógica Curricular, a ementa para a disciplina de Prática de 

Formação ordenada em 04 (quatro) eixos pedagógicos articulados entre si. 

Na 1ª série a temática incide sobre ações intensas elaboradas e projetadas 

para os “sentidos e significados do trabalho do professor/educador”, em 

diferentes modalidades e dimensões. 

O eixo de estudo sugere que todas as atividades deverão ser concentradas 

em questões que envolvam o trabalho docente, contendo as questões necessárias 

para o desenvolvimento de sua prática profissional em formação. 

Sugere-se que os professores do curso, em conjunto, reúnam-se 

periodicamente para organização dos encaminhamentos das atividades, elaborar 

roteiros de observações com indicações de leituras prévias e obrigatórias, para 

estimular o contato dos alunos e alunas com as instituições de ensino a serem 

visitadas e avaliar o desempenho dos mesmos. 

É por esse motivo que o professor da disciplina de Prática de Formação 

deverá ter conhecimento teórico da Proposta Pedagógica Curricular do Curso de 

Formação de Docentes e nesse caso, aprofundar seus estudos sobre as temáticas 

da 1ª série de modo a selecionar os materiais que os docentes em formação possam 



conhecer detalhes das concepções pedagógicas, propor soluções para as possíveis 

situações-problemas, revisitar fenômenos educacionais entre outros. 

Como a Metodologia Histórico-Crítica pode contribuir para a formação inicial 

do educador em formação? A Proposta Pedagógica Curricular do Curso de 

Formação de Docentes evidencia a Pedagogia Histórico-Crítica em sua organização 

ao possibilitar o preparo do educador em formação. 

Nesse sentido, as práticas pedagógicas devem ser direcionadas por 

metodologias fundamentadas nessa concepção pedagógica. 

O educador em formação está sendo preparado para trabalhar com crianças 

da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Embora essa formação esteja sendo realizada em nível médio, o seu 

compromisso com o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças deverá 

ser de muita responsabilidade. É por esse motivo que o professor do Curso de 

Formação de Docentes deve conhecer e entender a Proposta Pedagógica Curricular 

do Curso. 

Dessa forma, sente-se a necessidade de pesquisar materiais de suporte 

pedagógico para aprofundar os estudos que permitam ao aluno do Curso de 

Formação de Docentes, perceber detalhes sobre a prática pedagógica do 

professor/educador e discuti-las durante as aulas da disciplina de Prática de 

Formação. 

A presente Produção Didático-Pedagógica faz parte do Projeto de Intervenção 

Pedagógica que será aplicada no ano de 2014. 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do Curso de Formação de Docentes, na modalidade 

integrada, da 1ª série, do turno matutino. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Investigar o processo pedagógico de apropriação do conhecimento na 

formação do professor realizada no Curso de Formação de Docentes, em nível 

médio na disciplina de Prática de Formação, tendo como relevância os princípios 

pedagógicos na Metodologia Histórico-Crítica. 



Objetivos Específicos: 

 Levantar o acervo bibliográfico disponível na Biblioteca Escolar da instituição 

de ensino para execução do projeto; 

 Produzir textos de referência/unidades temáticas utilizando a Metodologia 

Histórico-Crítica; 

 Analisar materiais pedagógicos como textos, artigos científicos, filmes, 

periódicos para a realização de atividades específicas na metodologia. 

 

PROCEDIMENTOS: 

A forma de escolha e ordenação das leituras para verificação dos conteúdos 

da disciplina de Prática de Formação e sua aplicabilidade na Metodologia Histórico-

Crítica, será realizada de acordo com a temática definida na Proposta Pedagógica 

Curricular do Curso de Formação de Docentes, com as concepções e teorias da 

educação expostas nos textos oficiais da SEED/PR e nos referenciais teóricos e 

bibliográficos sugeridos decorrentes das próprias concepções. 

O processo a ser estudado pelos alunos obedecerá aos critérios de cada 

unidade temática: Professor/Educador e Metodologia Histórico-Crítica na Formação 

Docente. 

É fundamental esclarecer alguns critérios para a escolha e ordenação das 

leituras. Serão utilizados os referenciais teóricos da Biblioteca Escolar do Instituto 

Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha – Ensino Fundamental, Médio 

e Normal, que é a escola de implementação. Outra possibilidade de espaço 

pedagógico é o Laboratório de Informática para pesquisas em sites educacionais, 

acadêmicos e o próprio Portal Educacional do Paraná. 

Essa Produção Didático-Pedagógica será implementada em 2014, numa 

turma de 1ª série, no turno matutino, após a organização do Caderno Pedagógico a 

partir das Unidades Didáticas constituídas, sendo elas: Unidade Temática I – 

Professor/Educador, seguida da Unidade Temática II – Metodologia Histórico-Crítica 

na Formação Docente. Ao término das Unidades Temáticas, os alunos realizarão o 

Relatório Final das atividades seguido da aplicação da Avaliação do Projeto 

destacando a importância do mesmo para a disciplina de Prática de Formação. Será 

organizado um portfólio das atividades realizadas para exposição e apresentação 

em evento educacional promovido na escola de implementação. 

 



 

 

 

 

 

Carta aos alunos 

 

Prezados alunos: 

O presente Caderno Pedagógico para a disciplina de Prática de Formação 

tem por objetivos contribuir, sugerir e orientar o seu processo de aprendizagem no 

Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, integrado, do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da 

Rocha – Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Paranaguá – 

Paraná.  

A temática dessa Produção Didático-Pedagógica será a utilização da 

Metodologia Histórico-Crítica como possibilidade na Formação Docente, tendo como 

objeto de estudo o eixo estruturante da 1ª série: “sentidos e significados do trabalho 

do professor/educador em diferentes modalidades e dimensões”, de acordo com as 

orientações metodológicas e pedagógicas expressas na Proposta Pedagógica 

Curricular do Curso. 

Espera-se que as indicações pedagógicas contidas no presente material, as 

sugestões de leituras e as propostas de atividades possam subsidiar e contribuir 

com o seu processo de formação, futuro educador.  

 

 

 

 

 

Profª Ana Luiza dos Santos 

PDE – 2013 

 

 

 



 

UNIDADE TEMÁTICA I – PROFESSOR/EDUCADOR 

 

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR... 

UMA PERSPECTIVA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Proposta Pedagógica Curricular do Curso de Formação de 

Docentes, na disciplina de Prática de Formação, a ementa para a 1ª série refere-se 

ao eixo norteador “sentidos e significador do trabalho do professor/educador em 

diferentes modalidades e dimensões”. 

Para iniciarmos a nossa conversa é muito importante apresentarmos alguns 

conceitos, definições, opiniões, pensamentos, de pessoas comuns, de autores de 

pensadores, de estudiosos sobre o que é ser professor/ educador. 

 

Vamos ler os textos a seguir: 

 

 

  



 

Texto 1 

Dicionário 

 

O Dicionário on line Priberam da Língua Portuguesa (DPLP), registra a 

palavra EDUCADOR como “que ou o que educa”; e a palavra PROFESSOR 

como “1. aquele que ensina uma arte, uma atividade, uma ciência, uma língua, 

etc. 2. Pessoa que ensina em escola, universidade ou noutro estabelecimento 

de ensino = DOCENTE. [...] 5. Entendido, perito”.  

 

Disponível em: <www.priberam.pt/DPLP/> Acesso em 09. ago. 2013. 

 

 

 

 

 

Texto 2 

Pensador da Educação 

 

Para Dermeval Saviani (1996), 

[...] Ora, educador é aquele que educa, isto é, que pratica a educação. 

Portanto, para alguém ser educador é necessário saber educar. Assim, quem 

pretende ser educador precisa aprender, ou seja, precisa ser formado, precisa 

ser educado para ser educador. Em outros termos, ele precisa dominar os 

saberes implicados na ação de educar, isto é, ele precisa saber em que 

consiste a educação [...]. 

 

SAVIANI, Dermeval.  Os saberes implicados na formação do educador.  In: 

BICUDO, Maria Aparecida;  SILVA JUNIOR, Celestino Alves da (Org.).  

Formação do educador: dever do Estado, tarefa da universidade.  São Paulo. 

UNESP. 1996,  p.145. 

  

http://www.priberam.pt/DPLP/


 

 

Texto 3 

Opinião de Professor 

O Professor Instrutor e o Professor Educador 

 

Por Miguel Almir L. de Araujo 

 

“Na cotidianidade das práticas educativas, duas posturas modulares, 

podem ser encontradas, [...]. São bastante relevantes e demarcadoras as 

diferenças entre as duas posturas. Os que “vestem a camisa” de professores 

instrutores assumem os encargos do papel de treinadores que viabilizam a 

profissionalização dos indivíduos mediante conteúdos e técnicas estabelecidas 

de cunho funcional e pragmático. Desse modo, o que é prioritário é a instrução 

para os papéis sociais, para o domínio dos saberes técnicos e instrumentais 

que tendem a conformar e adaptar esses indivíduos aos padrões socialmente 

instituídos. Os que abraçam a tarefa de professores educadores nas práticas 

educativas as realizam como experiências de natureza teórico vivencial que se 

nutrem com os saberes instituídos mas procuram, cotidianamente, recriá-los, 

ressignificá-los contextualmente, buscando atingir os caminhos mais vastos da 

sabedoria. Desse modo, as práticas educativas vislumbram muito mais a mera 

instrução para os papéis e funções sociais, elas conduzem os indivíduos para a 

formação da inteireza do ser entrelaçando razão e intuição, corpo/emoção e 

mente/espírito [...].” 

 

Disponível em <www.infoescola.com/educacao/o-professor-instrutor-e-o-

professor-educador/> acesso em 09. ago. 2013. 

 

 

  

http://www.infoescola.com/educacao/o-professor-instrutor-e-o-professor-educador/
http://www.infoescola.com/educacao/o-professor-instrutor-e-o-professor-educador/


 

 

 

 

Texto 4 

Opinião de um Professor de Judô 

“Diferenças entre Professor e Educador” 

 

Casemiro de Abreu Neto 

 

“[...] existem diferenças gritantes entre a figura do professor e do 

educador. O professor tem a função de transmitir o seu conhecimento, 

enquanto o educador é comprometido com a formação integral do ser humano 

e com a sua interação com a família e a sociedade. O professor sai de casa 

para mais um dia de aula, enquanto o educador busca formas para promover a 

transformação do seu aluno. O professor vê no erro do aluno apenas um erro, 

enquanto o educador o vê como fase de transição no processo de 

aprendizagem. O professor impõe seus ideais como centro do conhecimento, 

enquanto o educador é um mediador da relação ensino-aprendizagem. Por fim, 

na transcendência da figura do professor para a figura do educador são 

necessários ingredientes como: humildade, discernimento, relacionamento, 

atitude e compromisso. Dessa forma, os educadores terão a formação 

necessária para o exercício não apenas de uma profissão, mas a realização de 

um ideal de vida”. 

 

Disponível em <www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp.?entrID=392> 

acesso em 09. ago. 2013. 

  

http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp.?entrID=392


 

 

 

 

 

Texto 5 

Educadora e Autora de Produções na Área da Educação 

 

“O educador lida com a arte de educar. O instrumento de sua arte é a 

pedagogia. Ciência da educação, do ensinar. É no seu ensinar que se dá o seu 

aprendizado de artista [...] É nesse sentido que nessa concepção de educação 

este educador faz arte, ciência e política. Faz política quando alicerça seu fazer 

pedagógico a favor ou contra uma classe social determinada. Faz ciência 

quando apoiado no método de investigação científica que estrutura sua ação 

pedagógica. Faz arte porque cotidianamente enfrenta-se com o processo de 

criação na sua prática educativa, onde no dia a dia lida com o imaginário e o 

inusitado [...] No exercício disciplinado de sua arte (mediado por seus 

instrumentos metodológicos), é que a paixão do educador é educada. Nessa 

concepção de educação, o educador é um leitor, escritor, pesquisador, que faz 

ciência da educação”. 

 

WEFFORT, Madalena Freire (Org.).  Observação, registro, reflexão – 

Instrumentos Metodológicos I.  2ª ed. São Paulo.  Espaço Pedagógico.  

1996,  p. 5. 

 

  



 

 

Texto 6 

Proposta Pedagógica Curricular  

do Curso de Formação de Docentes da SEED/PR 

 

“[...] O professor, como todo ser social, é portador de história, carrega 

uma gama de sentidos e significados sociais que configuram toda sua atividade 

de aprender e ensinar. Todo ser que trabalha necessita se reconhecer no que 

resulta do processo criador. É um intelectual que transforma atos e objetos no 

processo do trabalho de formar, ensinar, aprender e produzir conhecimentos 

[...]. O objeto e o trabalho do professor não são coisas, são pessoas (alunos), é 

o outro, é o semelhante, e não um objeto sobre o qual o professor plasma sua 

subjetividade, mas trata-se sobretudo de outro ser humano. [...] o meio de 

trabalho é o próprio professor e a relação social, num processo de trabalho 

complexo e diferente do processo de produção material, porque se inicia e se 

completa em uma relação estritamente social, permeada e carregada de 

história, afeto e contradições, características próprias das relações entre os 

seres humanos. O conhecimento escolar é o núcleo fundamental da práxis 

pedagógica do professor. É nesse contexto histórico e social que as 

possibilidades de exercer seu papel emancipador se explicitam, contribuindo 

para o processo de transformação social”. 

 

PARANÁ.  Proposta Pedagógica Curricular do Curso de Formação de 

Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal.  Curitiba.  

SEED/DET.  2006,  p. 24.  

 

 

  



 
 

Discutindo sobre a temática 

 

 

 

Atividade I 

1. Realize a leitura dos textos acima e assinale os momentos mais significativos 

que perceber. (atividade individual). 

 

2. Há semelhanças e/ou diferenças entre os textos? Quais são elas? Registre-

as para discussão no grupo. (atividade em grupos). 

 

3. Após as leituras e discussões realizadas conceitue o “sentido/significado” do 

que é ser “professor/educador”: (atividade individual). 

 

 

Atividade II 

1. “O que é ser um bom professor”? Assista ao vídeo: “Ser um bom professor” 

<www.youtube.com/watch?v=dz4IMxhVTEI> Acesso em 12. ago. 2013. 

Faça suas anotações. (atividade individual). Converse com seu colega 

(técnica do cochicho) sobre quais características são necessárias para ser um “bom 

professor”. (atividade em grupos). Apresente o resultado para discussão no grupo.  

 

Você deve ter percebido que em cada texto lido anteriormente, os autores 

expressam seus pensamentos de acordo com um conhecimento, uma ideia, uma 

concepção, um entendimento que direciona a sua prática pedagógica. 

 

 

Para refletir: 

O que significa a expressão 

“concepção pedagógica”? 

 

 

Atividade III 

http://www.youtube.com/watch?v=dz4IMxhVTEI


1. Pesquisa das expressões “concepções” e “ideias” na Biblioteca Escolar com o 

uso dos dicionários e no Laboratório de Informática em sites educacionais 

como: Portal CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), Biblioteca Eletrônica 

SciELO (www.scielo.org), Google Acadêmico (www.scholar.google.com.br ), 

Portal CNPQ (www.cnpq.br ). Atividade em grupos. Registre suas anotações 

(atividade individual). Acesso aos sites em 12. set. 2013. 

2. Apresentação das pesquisas (atividade individual). Análise dos pontos 

principais (atividade individual). Considerações finais (atividade em grupos). 

3. Leitura do texto abaixo e destaque dos pontos principais (atividade individual): 

“A expressão “concepções pedagógicas” é correlata de “ideias pedagógicas”. 

[...] entendidas, porém, não em si mesmas, mas na forma como se encarnam 

no movimento real da educação, [...] constituindo a própria substância da 

prática educativa. As concepções educacionais, de modo geral, envolvem três 

níveis: o nível da filosofia da educação que [...] busca explicitar as finalidades, 

os valores que expressam uma visão geral de homem, mundo e sociedade, 

com vistas a orientar a compreensão do fenômeno educativo; o nível da teoria 

da educação, que busca sistematizar os conhecimentos disponíveis sobre os 

vários aspectos envolvidos na questão educacional que permitam 

compreender o lugar e o papel da educação na sociedade. Quando a teoria 

da educação é identificada com a pedagogia, além de compreender o lugar e 

o papel da educação na sociedade, [...] se empenha em sistematizar [...] os 

métodos, processos e procedimentos, visando a dar intencionalidade ao ato 

educativo de modo que garanta sua eficácia; finalmente, o terceiro nível é o 

da prática pedagógica, isto é, o modo como é organizado e realizado o ato 

educativo. Portanto, [...] podemos entender a expressão “concepções 

pedagógicas” como as diferentes maneiras pelas quais a educação é 

compreendida, teorizada e praticada”. 

SAVIANI,  Dermeval.  A Pedagogia no Brasil: história e teoria.  2ª ed.  

Campinas.  São Paulo:  Autores Associados.  2012,  p. 142 a 143. 

4. Elaboração de uma síntese sobre ideias e concepções pedagógicas 

(atividade individual). 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/
http://www.scholar.google.com.br/
http://www.cnpq.br/


Após o esclarecimento dos conceitos sobre ideias e concepções, podemos 

compreender melhor a educação no Curso de Formação de Docentes. 

 

A Proposta Pedagógica Curricular do Curso de Formação de Docentes 

evidencia a Pedagogia Histórico-Crítica na sua organização. 

  

Vamos conhecer um pouco mais sobre a Pedagogia Histórico-Crítica? 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica faz parte do grupo das Pedagogias Contra-

Hegemônicas. 

 

 

Você sabe o que são Pedagogias Contra-Hegemônicas?  

 

 

 

 

CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS CONTRA-HEGEMÔNICAS 

“Denominam-se pedagogias contra-hegemônicas aquelas 

orientações que não apenas não conseguiram tornar-se 

dominantes, mas que buscam intencional e sistematicamente 

colocar a educação a serviço das forças que lutam para 

transformar a ordem vigente visando instaurar uma nova forma de 

sociedade. Situam-se nesse âmbito as pedagogias socialista*, 

libertária*, comunista*, libertadora*, histórico-crítica* e 

manifestações correlatas com as pedagogias da prática, da 

educação popular e crítico-social dos conteúdos.” 

 

SAVIANI, Dermeval.  A Pedagogia no Brasil: história e teoria.  

2ª ed. Campinas,  São Paulo:  Autores Associados,  2012.  p. 145. 

 

 



A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

O Portal da SEED/PR, 2013, registra que o marco teórico da Pedagogia 

Histórico-Crítica ocorreu em 1979. A manifestação dessa prática pedagógica propõe 

uma interação entre o conteúdo e a realidade concreta tendo em vista a 

transformação do sujeito e da sociedade num movimento de ação-compreensão-

ação. Essa prática tem como destaque o conteúdo como produção histórico-social 

de todos os seres humanos propõe a superação das visões não críticas e crítico 

reprodutivistas da educação. A Pedagogia Histórico-Crítica valoriza a escola como 

espaço social responsável pela apropriação do saber universal de forma crítica e 

histórica e a socialização do saber elaborado e do conhecimento enquanto 

instrumento de compreensão da realidade social e a atuação crítica e democrática 

para a transformação desta realidade às camadas populares e demais população. A 

relação entre o professor e os alunos deve ser bastante interativa, pois ambos são 

sujeitos históricos, concretos, ativos, sínteses de múltiplas determinações. A prática 

pedagógica tem que ser dialética. O professor é a autoridade competente que 

direciona todo o processo pedagógico detalhadamente, interferindo e criando as 

condições mínimas necessárias à apropriação do conhecimento, utilizando-se das 

técnicas de ensino como: leituras, discussões, debates, aulas expositivo-dialogadas, 

trabalhos individuais e trabalhos em grupos com a elaboração de sínteses 

integradores e tendo como método de ensino a prática social. 

 

Referência:<www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=360> Acesso em 1º. set. 2013. 

 

 

Segundo Dermeval Saviani: 

 

Pedagogia Histórico-Crítica 

 

“Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente na 

versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às suas 

bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de 

Vigotski. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e indiretamente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360


pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é 

entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social põe-se, 

portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí 

ocorre um método pedagógico que parte da prática social em que professor e aluno 

se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição 

para que travem uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da 

solução dos problemas postos pela prática social cabendo aos momentos 

intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social 

(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 

compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 

elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). [...]” 

 

SAVIANI, Dermeval.  A Pedagogia no Brasil: história e teoria.  2ª ed. Campinas,  

São Paulo:  Autores Associados,  2012.  p. 160. 

 

 

De acordo com Saviani (2003), o método da prática social pode ser 

organizado da seguinte forma: 

Prática social inicial: é fundamental para o aluno. Dela derivam os conteúdos 

a serem estudados de modo sistematizado. A primeira impressão para o aluno 

parece-lhe com pouca nitidez e precisão de informações importantes pois é tida 

como uma percepção sem sentidos e insignificante do senso comum. Para o 

professor, apresenta-se menos confusa, porque ainda não sabe de fato, que 

conhecimentos prévios o aluno possui de determinado assunto. Após anunciar aos 

alunos a temática do dia, o professor promove uma conversa com a turma para 

verificar que conhecimentos já sabem sobre o assunto e no que o assunto interfere 

em sua prática social diária. Ao registrar as questões, acaba demonstrando aos 

alunos o quanto eles já conhecem sobre o referido assunto, que o mesmo já faz 

parte da prática social dos alunos e desmistifica que poderá ser estudado em sala 

de aula. É bom lembrar que a prática social contextualiza os conteúdos e que os 

mesmos têm que partir do referencial dos alunos, de suas vivências e experiências, 

enfim de seu cotidiano. Os alunos precisam saber que já sabem na prática o 

conteúdo que a instituição de ensino deseja lhes ensinar. 



Problematização: é a identificação das principais situações, problemas, 

dificuldades e questões necessárias a serem elucidadas que foram apresentadas na 

prática social inicial. Para isso, é necessário conhecer os saberes científicos que são 

os conteúdos escolares. Após relacionar o(s) conteúdo(s) nas dimensões 

(conceitual, científica, social, histórica, econômica, religiosa, política, estética, entre 

outras), com a prática social inicial, delineiam-se as principais dúvidas, questões e 

perguntas que podem ser encaminhadas, desvendadas e esclarecidas e formulam-

se questões que se direcionam e conduzem a pesquisa e a apropriação do conteúdo 

tendo e vista as dimensões supracitadas. 

Instrumentalização: Baseia-se na compreensão dos materiais teóricos e 

práticos indispensáveis à solução dos problemas revelados na prática social É a 

promoção das condições de liberdade frente à exploração social. Nessa fase o 

professor ensina e o aluno inicia sua aprendizagem. De acordo com as dimensões 

propostas anteriormente, o professor propõe aos alunos ações para estabelecer 

comparações mentais com a vivência cotidiana do conhecimento a ser estudado, a 

fim de se apropriar do novo conteúdo. Dessa forma, o professor deverá utilizar os 

recursos necessários e disponíveis na instituição de ensino para a mediação 

pedagógica. Nesse instante afloram as percepções de que o estudo dos conteúdos 

apresentados está direcionado às necessidades e situações vivenciadas na prática 

social.  

Catarse: É a fase em que o aluno explicita, de acordo com a programação do 

professor, o que aprendeu em todo o processo percorrido. É a síntese de todo o 

método e do trabalho docente. O aluno demonstra seu crescimento intelectual para 

revelar que as informações iniciais, desconexas e inexatas de determinado 

conteúdo, agora apresentam-se mais claras, corrigidas, reformuladas, 

fundamentadas em teorias, mais elaboradas, sistematizadas. Nesse momento, o 

professor realiza a avaliação de todo o processo de crescimento do aluno, que 

deverá demonstrar como ele se apropriou do conteúdo, como procurou desvendar e 

solucionar as dúvidas, as soluções e as perguntas propostas e como reconstruiu sua 

maneira de compreender a realidade social. É o momento da avaliação da 

aprendizagem do conteúdo aprendido como meio de transformação social. 

Prática social final: É o ponto de chegada. E embora seja a mesma realidade 

já não é mais, porque foi transformada pela atividade pedagógica. Na prática social 

final, professor e alunos modificaram-se intelectual e qualitativamente em relação às 



suas compreensões sobre os conteúdos que reconstruíram. Nessa fase de 

conclusão, é pertinente organizar uma atividade direcionada uma vez que os 

conteúdos estudados reportam-se à prática social. É uma maneira de demonstrar a 

responsabilidade objetiva do aluno com sua realidade de uma forma particular ou 

coletivamente. A proposta de trabalho estimula uma ação com conhecimento e 

responsabilidade do aluno na realidade onde está inserido.  

A Metodologia Histórico-Crítica é uma forma de apropriação e de 

reconstrução do conhecimento sistematizado trabalhado na escola. 

É uma proposta de trabalho que estimula a ação pedagógica com 

conhecimento e responsabilidade do aluno na realidade em que vive e convive pois, 

ao planejar suas aulas, segundo os passos do Método acima exposto, o professor 

pode tornar o ensino mais reflexivo, crítico e transformador. 

 

Atividade IV – Realização de Entrevista 

Visita à escola campo de estudo para entrevistar um (a) Professor (a) da Educação 

Infantil (atividade individual): 

Instituição de Ensino:..................................................................................................... 

Nome do (a) Professor (a):............................................................................................. 

Qual a sua formação em nível médio?........................................................................... 

Qual a sua formação em nível superior?........................................................................ 

Possui curso de especialização lato-sensu? Em qual instituição de ensino? Qual foi 

seu tema de pesquisa?.................................................................................................. 

Possui curso de especialização strictu-sensu? Em qual instituição de ensino? Qual 

foi seu tema de pesquisa?.............................................................................................. 

Qual seu tempo de experiência em magistério/docência?............................................. 

Poderia relatar uma experiência marcante de sua docência?....................................... 

Poderia relatar uma experiência não tão positiva em sua docência?........................... 

Gostaria de deixar um recado para nós, estudantes do Curso de Formação de 

Docentes?...................................................................................................................... 

 

Observação: A forma de realização da entrevista obedecerá às determinações 

contidas na organização da escola de implementação e nas escolas campo de 

estudos.  

 



Atividade V 

Apresentação do resultado da entrevista para os colegas. Comentários sobre as 

questões mais polêmicas. Principais observações pontuadas (atividade individual). 

  

 

Atividade VI – Cine Fórum 

Filme: “Além da Sala de Aula” (no original: “Beyond the Blackboard”, do diretor Jeff 

Bleckner, de 2011). 

Tempo do Filme: 1h37min 

Atividade a ser realizada: Observar a postura da professora frente à questão: “O 

Profº/Educador e às dificuldades encontradas no espaço-escola”. 

Como a professora buscou alternativas para superar as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos? O ambiente escolar provocou motivos para desestimular 

a aquisição do conhecimento científico pelos alunos? Por quê? O que estimulou a 

professora a vencer os desafios postos pela situação? 

Faça suas anotações (atividade individual). Discuta com seus colegas (atividade em 

grupos). Elabore um texto síntese sobre as conclusões (atividade em grupos). 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ldu2-h3i3sg> Acesso em 03. out. 

2013. 

 

 

Atividade VII – Montagem do Portfólio 

Organização dos textos estudados. 

Elaboração do Relatório das atividades realizadas. 

Inclusão da pesquisa realizada junto aos professores. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ldu2-h3i3sg


UNIDADE TEMÁTICA II – A METODOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

De acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica, os conhecimentos científicos 

organizados historicamente pela sociedade devem ser compreendidos pelos alunos, 

mesmo os de pouca idade, como os da Educação Infantil. Os conteúdos e atividades 

na Educação Infantil devem ser pensados e elaborados sempre tendo e vista uma 

formação de qualidade, envolvendo a criança de forma participativa na construção 

do conhecimento.  Na Educação Infantil, as experiências dos alunos propiciam um 

conhecimento de mundo. Tal atitude incentiva uma postura investigativa necessária 

à sua aprendizagem. Desde que nasce, a criança estrutura-se como um ser histórico 

que participa de uma sociedade constituída de valores culturais. Em seu processo 

de desenvolvimento, os instrumentos sociais e culturais deverão ser apropriados 

pela criança num movimento dialético de relações e interações. Logo após seu 

nascimento, inicia-se o processo de aprendizagem junto à família (independente de 

sua formação), que é o primeiro núcleo de relações sociais. Nesse ambiente, a 

criança aprende as noções básicas de vivências e convivência social, hábitos de 

higiene, de alimentação saudável, valores, aquisição de linguagem, entre outros. 

E a escola?  

A escola é muito importante para o desenvolvimento da criança pois irá 

oportunizar os conhecimentos acumulados e construídos pela humanidade, de forma 

científica e formal. Dessa forma é importante analisar o processo educativo das 

crianças, considerando um exercício permanente de reflexão-ação-reflexão, num 

movimento dialético onde teoria e prática estão interligadas, fornecendo um 

instrumento metodológico de estudo com qualidade. O conhecimento científico 

evolui atualmente a passos largos, assim como as questões tecnológicas. 

Para Saviani (2008, p.15), “a escola existe, pois, para propiciar a aquisição 

dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como 

o próprio acesso aos rudimentos desse saber”. 

Nesse sentido, partindo desse saber sistematizado é que se organiza o 

currículo da escola.  

E a educação? 

Segundo Saviani (2008, p.18) “para existir a escola não basta a existência do 

saber sistematizado”. É importante criar condições para sua transmissão e 

assimilação de modo que seja dosado e sequenciado para que os alunos, nesse 



caso os pequenos estudantes da Educação Infantil possam dominá-lo 

gradativamente. Esse saber dosado e sequenciado, para efeitos de sua 

transmissão-assimilação na instituição de ensino/espaço escolar, ao longo de um 

determinado tempo, é conceituado pelos professores como “saber escolar”. 

 

 

 

Para recordar: 

Passos didáticos da Metodologia da Pedagogia Histórico-Crítica: 

* Prática Social Inicial: (primeiro contato com o tema a ser estudado, professor 

visão sintética, aluno visão sincrética); 

* Problematização: (ponte com a teoria, o aluno inicia a pesquisa); 

* Instrumentalização: (dar condições para que o aluno adquira o 

conhecimento);  

* Catarse: (quando o aluno apreende o conhecimento de fato); 

* Prática Social Final: (aluno visão sintética, de posse do conhecimento, tem 

entendimento e senso crítico para buscar seus objetivos de modo a transformar 

a sociedade como cidadão de forma responsável). 

 

 

 

 

Atividade I 

 

1. Realize a leitura dos textos acima e assinale os momentos mais significativos 

que perceber. (atividade individual). 

 

2. No texto 1 informa que é “na realidade escolar presente que se enraíza a 

proposta da Pedagogia Histórico-Crítica”. Essa proposta acontece na nossa 

escola? Procure conhecer a proposta pedagógica que acontece na nossa 

escola e traga a informação no próximo encontro. (atividade em duplas). 

 



3. Após as leituras e discussões realizadas elabore um texto sobre “A 

importância da metodologia na organização do trabalho pedagógico do 

professor.” (atividade individual). 

 

4. No texto 2 informa que “a Pedagogia Histórico-Crítica entende que a 

tendência a secundarizar a escola traduz o caráter contraditório que 

atravessa a educação, a partir da contradição da própria sociedade”. A função 

social da escola é a socialização do saber elaborado? De que forma isso 

acontece? A tendência a secundarizar a escola pode transformá-la 

simplesmente em uma possível agência de repasse dos programas sociais 

governamentais? Essa situação já acontece? Quais os programas já são 

repassados na escola que você conhece? Você participa de algum deles? 

(atividade em grupos). 

 

 

 

 

 

Texto 1 

 

“Num primeiro sentido, pode-se dizer que a relação entre a pedagogia 

histórico-crítica e a realidade escolar presente é muito íntima. Com efeito, como 

se mostrou, a referida concepção pedagógica surgiu em decorrência de 

necessidades postas pela prática dos educadores nas condições atuais. É, 

pois, na realidade escolar presente que se enraíza a proposta da pedagogia 

histórico-crítica”. 

 

SAVIANI, Dermeval.  Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.  

10ª Ed.  São Paulo:  Autores Associados.  2008,  p.93. 

 

 

 

  



Texto 2 

 

“A pedagogia histórico-crítica entende que a tendência a secundarizar a 

escola traduz o caráter contraditório que atravessa a educação, a partir da 

contradição da própria sociedade. Na medida em que estamos ainda em uma 

sociedade de classes com interesses opostos e que a instrução generalizada 

da população contraria os interesses de estratificação de classes, ocorre essa 

tentativa de desvalorização da escola, cujo objetivo é reduzir o seu impacto em 

relação às exigências de transformação da própria sociedade”. 

 

SAVIANI, Dermeval.  Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.  

10ª ed.  São Paulo:  Autores Associados.  2008,  p.98. 

 

 

5. Vamos refletir um pouco, sobre a prática educativa do professor na Educação 

Infantil? Como ela acontece? Assista ao vídeo, faça suas anotações e discuta 

com seus colegas. Elabore um relatório individual das observações 

registradas. http://www.youtube.com/watch?v=Ldu2-h3i3sg 

 

 

 

TRABALHO – EDUCAÇÃO – ALIENAÇÃO  

 

Segundo Aranha & Martins (1993, p.5) “o trabalho humano é ação dirigida por 

finalidades conscientes, a resposta aos desafios da natureza na luta pela 

sobrevivência”. Nesse sentido, quando a humanidade reproduz as técnicas que já 

foram utilizadas por outros homens, também desenvolve e inventa outras novas. 

Observa-se que a ação humana é uma fonte inesgotável de ideias, criações e 

experiências ilimitadas. 

Se pelo trabalho o homem transforma a natureza para adaptá-la às suas 

necessidades, essa atividade também modifica o próprio homem porque desenvolve 

suas potencialidades cognitivas, afetivas, sociais, comunicativas, enfim. 

O trabalho humano pode ser classificado em trabalho material (quando o 

esforço humano é conduzido no sentido da produção dos meios para a garantia da 

http://www.youtube.com/watch?v=Ldu2-h3i3sg


sua subsistência) e trabalho não material (quando o esforço humano é conduzido no 

sentido da produção de ideias, valores, conceitos, habilidades, entre outros). 

Segundo Saviani (2008, p.12) [...] a educação situa-se nessa categoria do trabalho 

não material”. 

Por quê? 

A educação é considerada trabalho não material porque é uma atividade na 

qual o seu produto, que é a aula, não se separa do ato de produção. Isso significa 

dizer que o produto do trabalho do professor, que é a aula, é produzida e consumida 

ao mesmo tempo pelo aluno. 

A educação (produto) depende do educador (produtor) para que o objetivo 

(produção) seja alcançado com sucesso e do aluno (consumidor) presente ou não 

mas que tenha uma participação ativa, que interaja com o processo e seus 

participantes. 

Segundo Aranha & Martins (1993, p.9) [...] pelo trabalho, o homem se 

autoproduz: desenvolve habilidades e imaginação; aprende a conhecer as forças da 

natureza e a desafiá-las; conhece as próprias forças e limitações; relaciona-se com 

os companheiros e vive os afetos de toda relação; impõe-se uma disciplina”. Se o 

trabalho humano é conduzido por ações e finalidades conscientes, ele é planejado 

antecipadamente e nesse sentido, o trabalho material e não material estão 

relacionados.  

No mundo capitalista, o homem deixa de ser o sujeito de seu trabalho e passa 

a ser objeto dele, perdendo o sentido humanizador. Inicia-se o processo de 

alienação. O trabalhador é separado do produto de seu trabalho, isto é, a alienação 

é determinada pela divisão social do trabalho. O trabalho fica empobrecido e não 

enriquece o desenvolvimento do ser humano. A divisão social do trabalho acabou 

colocando o homem como mercadoria, o que o homem produz representa o seu 

valor e o seu valor só pode ser considerado quando contribui para a acumulação do 

capital. 

Tendo em vista o processo de alienação, a questão da formação de 

professores deve considerar o seu processo de preparação pedagógica, a sua 

trajetória de vida, a sua personalidade, as suas experiências profissionais. 

A sociedade capitalista coloca a escola como organização possível para a 

adaptação das pessoas à sociedade onde vivem. Nessa sociedade, a escola deve 

manter o sistema por meio das ideias e interesses da classe dominante, 



esvaziamento dos conteúdos e métodos adequados e necessários à humanização e 

apropriação das humanidades social e historicamente construídas. 

A educação pertence a um sistema de instituições sociais que, considerando 

a sociedade a que pertencem, agem num movimento dialético. A sociedade está em 

constante modificação assim como as instituições sociais. 

É preciso refletir sobre a prática educativa do professor, considerar as 

condições para a realização de seu trabalho, nesse caso na Educação Infantil. 

O trabalho na Educação Infantil, além de exigir um compromisso pedagógico 

e ético, necessita de um compromisso político de educação. A prática pedagógica 

do professor deve valorizar as experiências dos alunos, permitir a reflexão crítica e 

transformadora. O professor tem que ter consciência profissional do seu poder de 

transformação no aluno através da prática pedagógica no ambiente escolar.  

O enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica é a educação escolar, com a 

valorização do acesso da classe trabalhadora ao saber sistematizado. 

Fundamentada no materialismo histórico, busca compreender a história [...] a partir 

do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da 

existência humana”. (SAVIANI, 2008, p. 88). 

Para Saviani, a educação escolar tem foco específico na sociedade, o papel 

do professor é fundamental no ensino é o currículo deve ser organizado com 

referência nos conteúdos clássicos e a transmissão do conhecimento é fundamental. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica a divisão dos passos para a sua realização é 

apenas pedagógica. Essa reflexão busca apenas propor novos caminhos para que a 

crítica não se esvazie pela falta de soluções e de organização metodológica do 

pensamento. 

O saber das crianças, suas experiências do cotidiano, do senso comum, são 

fundamentais no início da ação pedagógica, são conhecimentos “em si”. A escola 

deve transformá-los e desenvolvê-los em conhecimentos “para si”.  

No livro Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações, lançado em 

1991, Dermeval Saviani reuniu textos publicados anteriormente em revistas 

científicas em forma de capítulos e abordou vários temas sobre a Pedagogia 

Histórico-Crítica. Nessa obra, a natureza do trabalho educativo incide sobre ideias, 

valores, princípios, conceitos,... sua especificidade é [...] consequentemente, o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 



singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”. (SAVIANI, 2008, p. 13). 

Segundo Gasparin (2003, p. 151), “os autores que tratam da pedagogia 

histórico-crítica se referem com muita propriedade a fundamentos, implicações 

sociais mais amplas, e estabelecem conexão entre educação e sociedade”. Porém, 

há uma grande dificuldade em encontrar junto a esses autores [...] ações didáticas 

necessárias para que esses professores possam aplicar essa proposta teórico-

metodológica nos diversos campos de conhecimento”. (GASPARIN, 2003, p. 151). 

 

 

Atividade II 

 

1. Realize a leitura dos textos abaixo, discuta com os colegas e responda às 

questões de acordo com as orientações. 

 

 

 

Texto 1 

 

Escola: espaço de reprodução ou espaço de transformação na sociedade? 

Dependendo do nível de participação dos envolvidos (pais, alunos, 

professores) têm-se acesso às seguintes informações: 

Os conteúdos são selecionados? Como? São relevantes? Têm caráter 

humanizador? São discutidos? São apresentados e inseridos no planejamento 

da escola, do professor? Como são ensinados? Qual o grau de importância? 

Quem a peça chave na organização e sistematização do conhecimento? É o 

professor? Por quê? (atividade em grupos). 

 

 

 

  



 

Texto 2 

 

A escola está passando por uma série de problemas. Em reunião, os 

professores apontaram uma relação de situações encontradas no cotidiano 

escolar que, na visão dos professores, são as responsáveis pelos problemas 

da escola. 

São elas: salas de aula lotadas (capacidade para 35 alunos, frequentam 

48 alunos regularmente), salários baixos, alunos barulhentos, alunos não 

faltam às aulas, famílias ausentes, tem merenda todos os dias, a escola tem 

biblioteca modelo na cidade, o laboratório de informática é o maior e o melhor 

da cidade, todos os professores são formado e faltam pouco, a escola não tem 

problemas na estrutura física. 

Problema: Os alunos têm baixo rendimento escolar. Que fazer? 

 

 

 

 

 

Texto 3 

 

O trabalho na Educação Infantil exige um compromisso pedagógico, 

ético e político com a educação. O professor tem que ter consciência 

profissional do seu poder de transformação no aluno através da prática 

pedagógica no ambiente escola. 

Como você analisa a formação de professores ofertada na sua escola? 

Você conhece a Matriz Curricular? Qual o perfil de formação do curso? Está 

gostando do curso? Conhece alguém que está nas outras séries do curso? 

(atividade individual). 

 

 

  



 

 

Texto 4 

 

“[...] sem dúvida alguma, a experiência de vida cotidiana da criança deve 

ser levada em conta no processo de ensino-aprendizagem, no entanto o 

professor deve agir na reestruturação qualitativa deste conhecimento 

espontâneo, levando o aluno a superá-lo por meio da apropriação do 

conhecimento científico-teórico. Na relação dialética entre conceito espontâneo 

e conceito científico, percebe-se o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores”. (FACCI, 2004, p. 235). 

Como o professor pode direcionar as experiências das crianças de modo 

a incentivá-las a participar do processo de ensino-aprendizagem ativamente? 

(atividade em grupos). 

 

 

 

 

2. Após as leituras e discussões realizadas elabore um texto sobre “A 

importância da metodologia na organização do trabalho pedagógico do 

professor.” (atividade individual). 

 

3. Pesquise reportagens sobre as dificuldades que as escolas estão passando 

para melhor atender seus alunos, seja nas questões administrativas, 

financeiras, estruturais, educacionais. Você pode utilizar o Laboratório de 

Informática da escola.  (atividade individual). 

 

 

 

  



 

 

 

Para refletir! 

 

O professor geralmente tem uma prática pedagógica fundamentada numa 

teoria. 

Para realizar a transposição didática, isto é, para passar de sua prática 

educativa cotidiana para a prática educativa da Pedagogia Histórico-Crítica é 

uma dificuldade considerável.  

 

 

 

 

 

 

Por quê? 

 

 

 

 

Segundo Gasparin (2003, p. 152) os professores tem “dificuldades em 

entender a teoria e seus fundamentos histórico-materialistas e [...] como passar 

dessa teoria a um projeto de ensino-aprendizagem específico de um determinado 

conteúdo escolar”.  

É importante que os professores aprendam como os conteúdos escolares são 

descritos na metodologia histórico-crítica na prática, conforme o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

Por exemplo: Numa sala de aula na Educação Infantil. 



As alunas do Curso de Formação de Docentes observam a metodologia do 

professor e descrevem uma aula. 

Em seguida, procede-se à leitura da aula e discussão com vistas a situá-la em 

determinada teoria educacional e contexto escolar e social. 

Até aqui, aula e tendência teórica constituem um todo confuso e um tanto 

difuso. Parece que é uma visão pedagógica única, uma junção de todas as 

tendências pedagógicas numa aula única, um genérico, uma mistura pedagógica. 

Após toda essa discussão, onde aparecem as contradições de opiniões, de 

senso comum, de falta de fundamentos claros e precisos para uma ação pedagógica 

coerente e consequente, inicia-se o estudo de fato teórico da Pedagogia Histórico-

Crítica e seus fundamentos teórico-metodológicos bem como da Teoria Histórico-

Cultural. 

Sugere-se o estudo dos alunos em grupos para iniciar o planejamento do 

trabalho. Cada grupo de alunos realiza a organização do planejamento de uma 

unidade de trabalho. 

É bom lembrar que o planejamento é muito importante porque organiza o 

trabalho do professor. Não é uma perda de tempo, é um ganho de conhecimento e 

de organização. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica, recomenda-se que o planejamento deve ser 

iniciado e realizado tendo como base os problemas e realidades sociais decorrentes 

na própria comunidade na qual a escola está inserida, porém muitas vezes isso não 

é possível de acontecer devido à localização da própria escola. 

Sabemos que os conteúdos e programas escolares já vêm definidos para a 

escola e muitas vezes não podem ser alterados pelos professores. Nesse caso o 

planejamento deixa de iniciar pelos problemas sociais e passa a iniciar pelos 

conteúdos já listados, definem-se os objetivos a serem alcançados e conclui-se o 

planejamento seguindo a Metodologia Histórico-Crítica. 

Podemos ter vários miniprojetos de trabalho nas disciplinas que juntos, 

constituirão a formação do aluno na metodologia. 

Tendo como referência os conteúdos escolares, o professor poderá identificar 

a existência do mesmo na vida do estudante e da sociedade; definir as dimensões 

nas quais será abordado e estudado; buscar formas possíveis de trabalhá-lo 

antecipando possível síntese que o aluno fará na conclusão do processo e como irá 



aplicar o conhecimento novo em sua vida, na sociedade, na transformação do seu 

entorno social.   

 

 

 

Atividade III – Construindo um Projeto de Trabalho Docente e Discente na 

Perspectiva Histórico-Crítica 

 

 

De posse de um Currículo de Educação Infantil organize um Projeto de 

Trabalho Docente na Metodologia Histórico-Crítica e aplique em sua sala de aula 

como treinamento. 

 

Depois, anote as observações pontuadas pelos seus colegas e pelo 

professor. 

 

 

Instituição:...................................................................................................................... 

 

Professor (a):................................................................................................................. 

 

Série:........ Turma:.........  Bimestre:...... . H/A:... .... Ano Letivo:........ 

 

Objetivos:............................................................................................  

 

Aprender: O quê? – Conteúdos (conceituais, procedimentais, atitudinais), 

habilidades e competências. 

 

Para quê? – Finalidade social do aprendido – prática social 

 

 

. 

 

  



PRÁTICA 

Nível de 

desenvolvimento 

atual 

TEORIA 

Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 

Nível de 

desenvolvimento 

atual 

Prática Social 

Inicial do 

Conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse Prática Social 

Final do 

Conteúdo 

 

1)Linguagem do 

conteúdo: 

unidade e tópicos. 

 

 

1)Identificação e 

discussão sobre 

os principais 

problemas postos 

pela prática 

social e pelo 

conteúdo. 

 

1)Ações docentes e 

discentes para 

construção do 

conhecimento. 

Relação aluno X 

objeto do 

conhecimento 

através da 

mediação docente 

 

1)Elaboração 

teórica da 

síntese, da nova 

postura mental. 

Construção da 

nova totalidade 

concreta. 

 

1)Intenções do 

aluno. 

Manifestação da 

nova postura 

prática, da nova 

atitude sobre o 

conteúdo e da 

nova forma de 

agir. 

 

2)Vivência 

cotidiana do 

conteúdo: a) o 

que o aluno já 

sabe: visão da 

totalidade 

empírica. 

Mobilização. 

b)Desafio: o que 

gostaria de saber 

a mais? 

2)Dimensões do 

conteúdo a 

serem 

trabalhadas. 

 

2)Recursos 

humanos e 

materiais 

2)Expressão da 

síntese. 

Avaliação: deve 

atender às 

dimensões 

trabalhadas e 

aos objetivos. 

2)Ações do aluno. 

Nova prática 

social do 

conteúdo ou das 

habilidades e 

competências. 

 

Fonte: Gasparin (2003, p. 163). 

 

 Atividade IV – Realização de Entrevista 

Visita à escola campo de estudos para entrevistar um (a) Professor da Educação 

Infantil (atividade individual). 

Instituição de Ensino:................................................................................................... 

Nome do (a) Professor (a):........................................................................................... 

A instituição de ensino optou por utilizar apostilas?...................................................... 



A instituição de ensino tem um profissional que orienta a programação das aulas? 

Você planeja suas aulas?............................................................................................... 

Ao planejar as aulas o profissional da escola orienta o planejamento?......................... 

A escola tem uma concepção pedagógica que fundamenta a prática educativa?........ 

Qual a metodologia utilizada na escola?....................................................................... 

Conhece alguma metodologia mais detalhadamente? Poderia explicar?..................... 

Que materiais pedagógicos prefere utilizar com mais frequência? Por quê?................ 

Que leituras você realiza? Tem alguma preferência? Cite os últimos livros que leu 

recentemente:................................................................................................................. 

Você costuma participar de cursos de formação continuada? Qual foi o último que 

participou?...................................................................................................................... 

Poderia recomendar alguma literatura para as alunas do Curso de Formação de 

Docentes?..................................................................................................................... 

Observação: A forma de realização da entrevista obedecerá às determinações 

contidas na organização da escola de implementação e nas escolas campo de 

estudos. Após e/ou antes da realização da entrevista, será solicitada permissão para 

observação da prática pedagógica do professor no tocante à aplicação da 

metodologia diária em sala de aula sem influenciar a rotina escolar e o atendimento 

à entrevista. Essa observação servirá de base para a atividade a ser desenvolvida 

em sala com a organização do projeto de trabalho discente e docente na 

Metodologia Histórico-Crítica. 

 

 

Atividade V – Concluindo o Portfólio 

Organização dos textos estudados. 

Elaboração dos Relatórios das atividades realizadas. 

Inclusão da pesquisa realizada junto aos Professores. 

Ordenação dos Projetos de Trabalho na Metodologia Histórico-Crítica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mensagem aos Alunos 

 

Espera-se que a presente Produção Didático-Pedagógica tenha contribuído 

para o seu processo de aprendizagem. 

Sabemos que o Curso de Formação de Docentes é a etapa inicial do 

processo de formação de profissionais da educação para atuar no desenvolvimento 

das crianças de nossas famílias a partir da Educação Infantil ao final da primeira 

fase do Ensino Fundamental de 9 anos.  

Segundo Saviani (1985), o processo de assimilação da cultura começa na 

escola. O seu Curso de Formação de Docentes está sendo realizado na escola 

pública. Ainda, segundo ele, a grande importância da escola pública para as 

camadas populares é que seus estudantes, que são os filhos das classes 

trabalhadoras, normalmente têm na escola, a única via de ingresso ao conhecimento 

elaborado, ao saber sistematizado, à cultura erudita, à cultura letrada. 

O Curso de Formação de Docentes, sendo uma etapa inicial, procura dar os 

primeiros passos na construção do seu perfil profissional de educador, que deverá 

prosseguir seus estudos em nível Superior para aprimorá-los cada vez mais. 

Lembre-se que a Formação Continuada é uma questão primordial para a sua 

atualização profissional. 

Sucesso em sua caminhada profissional de longos estudos. 

 

Foi um prazer poder estudar com vocês. 

 

 

 

 

Profª Ana Luiza dos Santos 

PDE 2013 

 

 

 



APÊNDICE A 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1. A produção Didático-Pedagógica apresentou formato visual que incentivou a 

aprendizagem? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

2. As leituras indicadas foram de fácil entendimento? 

(  )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

3. Os vídeos foram atrativos e colaboraram para o entendimento dos conteúdos? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

4. O material foi importante para seus estudos? 

(   )muito pouco   (   )pouco (   )bem   (   )muito bem 

5. As sugestões de atividades favoreceram o trabalho em grupos? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito em 

6. As entrevistas possibilitaram conhecer a importância do Curso em questão? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (  )muito bem 

7. O material atendeu às expectativas de utilização como recurso de aprendizagem? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (  )bem   (   )muito bem 

8. O estudo dos textos incentivou a pesquisa a novos textos? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

9. O material possibilitou compreender detalhes sobre as temáticas: 

“Professor/Educador”, “metodologia Histórico-Crítica na Formação Docente”? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

10. A Produção Didático-Pedagógica auxiliou a compreensão dos conceitos na 

disciplina de Prática de Formação? 

(   )muito pouco   (   )pouco   (   )bem   (   )muito bem 

Observações: ................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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