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1.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 
1.1 Professor (a) PDE: Isolda Regina Pereira Rodrigues  
1.2 Área PDE: Pedagogia 
1.3 NRE: Maringá 
1.4 Professor (a) Orientadora IES: Regina Taam 
1.5 IES vinculada: UEM  
1.6 Escola de Implementação: Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa  –  
EFM e Profissionalizante  
1.7 Públicos objeto de intervenção: Professores de Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa e professores pedagogos da Educação Básica 
 
 
2. TEMA DE ESTUDO DA INTERVENÇÃO 

  
CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS E PRÁTICAS NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LEITURA 

 
3. TÍTULO 

 
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: SUA CONTRIBUIÇÃO NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

 
 
4. JUSTIFICATIVA 

         A preocupação atual de problemas ligados a educação é um assunto 

bastante discutido por pesquisadores e profissionais da educação. Sabemos 

que nesse contexto a educação brasileira vem passando por constantes 

transformações, a escola pública atende a um número crescente das classes 

populares. Nessa trajetória a escola justifica sua existência, historicamente 

construída, uma vez que professores e alunos “sobrevivem” a uma realidade 

bastante complexa. Dessa forma, o professor ao trabalhar os conteúdos deve 

levar em conta que cada cultura é única específica e dotada de um “estilo” 

próprio e que se manifestam por meio de gestos, atitudes e comportamentos 

variados. 

          Para tanto, faz-se necessário discussões constantes sobre o papel do 

ensino que se deseja ofertar e que tipo de formação propiciar aos alunos e 

professores, lembrando das contribuições para se propor mudanças na 

sociedade. 



 

          A proposta das Diretrizes Curriculares para a Rede Pública Estadual de 

Ensino do Paraná fundamenta-se nas teorias críticas da educação, buscando 

diferentes formas de ensinar, aprender e avaliar, considerando que os fatores 

externos são relevantes para se fazer a seleção do conhecimento, permeados 

e sistematizados em relação aos conhecimentos do cotidiano, Diretriz 

Curricular Estadual (DCE, 1996, p.21). A escola compromete-se com o ensino-

aprendizagem e envolve os vários sujeitos dessa prática como um todo 

juntamente com seus parceiros; professores e a comunidade escolar inserida 

nesse contexto. 

         Evidentemente, essa nova forma pedagógica de agir exige que se 

privilegiem a contradição, a dúvida o questionamento; que se valorizem a 

diversidade cultural e a divergência; que se interroguem as certezas e as 

incertezas, despojando os conteúdos de sua forma naturalizada, pronta e 

acabada. Se cada conteúdo deve ser analisado, compreendido e apreendido 

dentro de sua totalidade dinâmica, é preciso instituir uma metodologia com 

características desafiadoras que dê conta desse novo desafio na escola.  

         Neste projeto, o ponto de partida será a leitura crítica da realidade social 

em que o educando está inserido, tornando possível apontar um novo agir 

pedagógico. Deste enfoque defende-se a caminhada de seu cotidiano como 

um todo para a especificidade teórica da sala de aula e desta para a totalidade 

social novamente, tornando possível desenvolver o processo dialético de 

trabalho pedagógico.  

         Para o desenvolvimento desta proposta pedagógica, torna-se como 

marco referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento tanto para 

fundamentar a concepção metodológica, quanto para o planejamento de 

ensino-aprendizagem, como ação docente/discente (GASPARIN, 2003, pp.03-

04). 

         A nova metodologia de ensino aprendizagem pela totalidade do processo 

pedagógico é vista como centro da construção e reconstrução do 

conhecimento. Ela dá unidade a todos os elementos que compõem o processo 

escolar em seu conjunto, essa metodologia de ensino-aprendizagem apresenta 

três características desafiadoras. Segundo Gasparin (2003): 

 

a) Maneira de planejar as atividades docentes/ discentes.  



 

b) Novo processo de estudo por parte do professor, pois todo 

conteúdo a ser trabalhado deve ser visto de uma perspectiva do 

tradicional.  

c) Novo método de trabalho docente-discente que tem por base o 

processo dialético prática, teoria, prática (GASPARIN, 2003, p.10). 

 

        Para que as propostas se efetivem na sala de aula, é imprescindível a 

participação pró ativa do professor, respeitando os diferentes níveis de 

aprendizagem, promovendo uma ação pedagógica de qualidade, visando 

construir relações sociais mais generosas e mais abrangentes. 

        Percebe-se ainda, que as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

contemplam a leitura como um ato que envolve demandas sociais, históricas, 

políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinados momentos.  

Ao ler, o indivíduo busca os seus conhecimentos prévios, a sua formação 

familiar, cultural, enfim, as várias vozes que o constituem. 

         Ao elaborar este projeto pretende-se aplicar uma metodologia baseada no 

processo do conhecimento de acordo com as propostas metodológicas de 

Gasparin com enfoque na leitura, sabe-se que ela deve estar adequada à série 

ou ao nível de conhecimento do aluno e conforme a intencionalidade, o 

professor deverá oportunizar ao aluno experiências com novos gêneros e 

novas formas de expressão, fazendo que com essa atitude o aluno tenha 

condições de se expressar com atitudes críticas e responsáveis. 

         Busca-se também, elementos teóricos e práticos que possam colaborar 

com outras formas de trabalho do professor, visto que diante da velocidade em 

que as inovações tecnológicas adentram o espaço escolar, torna-se viável a 

inclusão e uso dos recursos e ferramentas tecnológicas de trabalho para 

facilitar as práticas e influenciar as alterações comportamentais positivas que 

poderão ser observadas nas atitudes dos alunos.  Essa prática poderá facilitar 

o encaminhamento metodológico do professor e a execução de atividades com 

gêneros textuais que serão propostas neste projeto. Pois, sabemos que 

quando existem espaços inovadores, principalmente os tecnológicos nos 

ambiente internos ou externos os resultados tendem a ser mais positivos.  

          Referente ao exposto acredita-se na viabilidade desta pesquisa, uma vez 

que a necessidade de um engajamento mais atuante e prazeroso entre 



 

professor, aluno e objeto de estudo são perfeitamente possíveis privilegiando a 

realidade que os cerca, mediante ações metodológicas inovadoras propiciadas 

aos professores. 

          Diante disto, a intenção do projeto é reforçar duas situações: a primeira 

por ser uma experiência vivenciada no âmbito escolar, no/sobre o cotidiano do 

aluno. A segunda com sua especificidade e originalidade próprias, pois se 

acredita que no momento da intervenção surgirão questões, debates e 

reflexões do público alvo que poderão ser redimensionados, tornando a busca 

pela transformação social mais concreta.   

 

5. PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA 

Os professores de escolas públicas ou privadas têm vivenciado 

situações conflitantes no âmbito escolar por parte dos alunos que se 

manifestam com atitudes negativas em relação à aprendizagem, demonstrando 

desinteresse e consequentemente, desvalorizando cada vez mais os 

ambientes escolares. 

 A depender das políticas públicas em vigor, o papel da escola define-

se de formas muito diferenciadas da perspectiva das teorias críticas da 

educação, estabelecidas pela Diretriz Curricular Nacional (DCN), as primeiras 

questões que se apresentam são: Quem são os sujeitos da escola pública? De 

onde vêm? Que referências sociais e culturais trazem para a escola? 

Sabemos que o sujeito é fruto de seu tempo histórico e das relações 

sociais em que está inserido. Desta forma, atua no mundo a partir do modo 

como o compreende e como dele lhe é possível participar. 

A proposta pedagógica derivada da teoria dialética do conhecimento 

vem ao encontro dessas afirmações reforçando a ideia de resgate do método 

dialético com o objetivo de envolver o educando na aprendizagem significativa 

dos conteúdos com base na sugestão do plano de aula que serão utilizados 

neste projeto e com as indagações feitas da seguinte forma: O que os alunos e 

o professor já sabem? O que os alunos gostariam de saber a mais? “O que 

pretendem fazer a partir do que aprenderam mediados pelo professor?” (Grifo 

meu). 



 

Entendemos que o encontro dessas duas propostas, tanto a Diretriz 

Curricular Estadual (DCE), quanto à proposta dialética do conhecimento se 

complementam e contribuem para uma metodologia e/ou ações didática 

pedagógicas redimensionando o ensino, pois ambas consideram o cotidiano do 

aluno, bem como dão relevância ao conhecimento científico, como fruto de 

ampla discussão coletiva, cada uma respeitando o ponto de partida teórico 

metodológico da outra. 

 A partir da proposta pedagógica curricular o professor elaborará seu 

plano de trabalho docente, vinculado à realidade e necessidades das turmas, 

explicitará os conteúdos a serem trabalhados, fará as especificações 

metodológicas que fundamentam a relação ensino a aprendizagem, bem como, 

poderá aplicar com os alunos as atividades, explicando, transmitindo 

conhecimentos, fazendo perguntas, corrigindo e permitindo-lhes dar sua 

explicação. De acordo com os passos descritos na proposta. 

Este novo fazer pedagógico é uma forma que perpassa todo o trabalho 

docente/discente, estruturando o processo de construção do conhecimento 

escolar, tanto na forma do professor estudar, quanto na forma de conduzir o 

processo e nas ações dos alunos. 

 Assim, passamos a nos questionar: Será que o uso de uma 

metodologia adequada, que geralmente contempla as mais variadas formas de 

encaminhamentos não seria viável e suficiente para amenizar as atitudes 

negativas manifestadas pelos alunos no ensino aprendizagem? 

Como só a pratica viva pode indicar os caminhos de uma mudança. 

Intenciona-se com este projeto apresentar a concepção dialética do 

conhecimento aos professores do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa, 

dando enfoque especial ao encaminhamento metodológico, tendo a prática de 

leitura como forma de desenvolver um ensino mais contextualizado e menos 

fragmentado nesta proposta de intervenção. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral 



 

 Oportunizar aos professores momentos de reflexão sobre a metodologia 

baseada na dialética do conhecimento, relacionando teoria x prática aos 

conteúdos aplicados.  

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Refletir com os professores a apropriação da dialética do conhecimento 

como forma de encaminhamento metodológico;  

 Contribuir com o trabalho dos professores, viabilizando discussões sobre 

a relevância da prática de leitura e a forma de preparar planos de aulas 

na perspectiva histórico crítica. 

 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA /REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

7.1 A PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA  

A educação brasileira na década de 1980 mediante a controvérsia 

existente entre as pedagogias percebeu a necessidade de se traçar um diálogo 

com a Pedagogia crítico social dos conteúdos e a Pedagogia Histórico Crítica 

que buscavam orientar a prática educativa, fundamentadas em pressupostos 

do materialismo histórico.  

As escolas, a partir do final da década de 1990 receberam do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

para serem aplicados na Educação Básica. Documentos estes, que ao serem 

trabalhados visam assegurar uma base nacional comum, conforme 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Tais 

documentos são apresentados não como obrigatoriedade, mas como sugestão 

para o aprimoramento das ações curriculares, contemplando diferentes 

instâncias da sociedade civil, acadêmico e governamental. Mas, tendo recebido 

diversas críticas de pesquisadores da área educacional (SILVA JR. 2002; 

FREITAS, 2002; CURY, 2002). Essas críticas consistem na procedência dos 



 

Parâmetros Curriculares quando se evidenciava as práticas do neoliberalismo, 

cuja educação pautava-se no mercado de trabalho causando desigualdades 

entre as esferas sociais.  

À vista do exposto, os autores que tratam a Pedagogia histórico crítica 

estabelecem uma conexão entre educação e sociedade, buscando na teoria 

psicológica histórico-cultural as bases para o conceito científico na escola, pois, 

resume-se que essa teoria  agrega aos três passos da teoria dialética do 

conhecimento: prática-teoria-prática, teoria histórico-cultural e pedagogia 

histórico crítica na realidade da sala de aula. 

 “Uma teoria crítica (que não seja reprodutivista) só poderá ser 

reformulada do ponto de vista dos interesses dos dominados” (SAVIANI, 2001, 

p.30). Desta forma Saviani destaca que “uma pedagogia articulada com os 

interesses populares valorizará, pois, a escola e (...) estará interessada em 

métodos de ensino eficazes” (SAVIANI, 2001, p.69).  

Em 1984, Saviani assume definitivamente a nomenclatura pedagogia 

histórico crítica, para diferenciá-la de outras interpretações para o termo 

“pedagogia dialética”. A palavra dialético como sinônimo de diálogo, à troca de 

ideias, à contraposição de opiniões, e não propriamente como teoria do 

movimento da realidade.  

O que a pedagogia histórica crítica vem fazendo é destacar que a 

natureza do trabalho educativo é um trabalho não material, produtor de ideias, 

valores, princípios, símbolos, conceitos. “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, 2003, p.13), 

cita como a especificidade do trabalho educativo. 

O alicerce teórico da pedagogia histórico critica é mencionado por 

Saviani (2007 a, p.420), e a fundamentação teórica está pautada nos aspectos 

filosóficos, econômicos e políticos sociais, pressupondo a elaboração de uma 

concepção pedagógica em consonância com a de mundo e de homem, própria 

do materialismo histórico. 

Portanto, sabendo que a educação é ato intencional e que se faz 

necessário uma prática de ensino mais dinâmica, para dar respostas aos 

anseios educacionais, sugere-se um método que tenha como ponto de partida 

e chegada a prática social, onde o indivíduo procurará entender o meio, e se 



 

necessário for, intervir no mesmo, superando o senso comum e despertando o 

senso crítico. Segundo Saviani: 

 

"Daí decorre um método pedagógico que parte da pratica social onde 

professor e alunos se encontram igualmente inseridos, ocupando, 

porém, posições distintas para que se travem uma relação fecunda 

na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas 

postos pela pratica social, cabendo aos momentos intermediários do 

método identificar as questões suscitadas pela prática social 

(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para 

sua compreensão e solução (instrumentalização), viabilizar sua 

incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos 

(catarse). (SAVIANE, 2008, p. 185) 

 

De acordo com exposto, faz-se necessário repensar a nova prática, 

pensar em um ensino diferente, significativo e nos perguntarmos 

constantemente: qual é o ensino ideal e qual o real em nosso âmbito escolar? 

Por conseguinte o método não se trata de algo que possa ser tratado 

como um “pacote pedagógico” é uma teoria pedagógica que possui alicerces 

claros de sustentação. Portanto, para compreender a teoria e fazer uso dela faz 

se necessário observar os resultados extraídos de ações docentes, dando uma 

consistência entre a teoria e a prática pedagógica. 

 

 

7.2 A IMPORTÂNCIA EXPERIMENTAL DA LEITURA NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

A leitura não é um suporte que faz parte apenas da disciplina de Língua 

Portuguesa, ela está sempre presente e precisa ser dominada por todos os 

educadores de diversas áreas do conhecimento. Hoje, a busca por informação 

e aprendizado tem sido um processo constante, seja pela consciência de que 

sem ela o indivíduo é excluído socialmente ou pelo desejo de aprender. É por 

meio do conhecimento que o indivíduo tem possibilidade de romper o estado 

de ignorância, especialmente quando se leva em consideração o atual contexto 

marcado visivelmente pela informação e pela comunicação. Ademais, o 



 

conhecimento adquirido via leitura possibilita a formação de uma sociedade 

consciente de direitos e deveres. 

Nessa concepção, o leitor é parte integrante do processo de leitura, 

uma vez que assume significado em sua recepção. Vale lembrar, que a maioria 

das escolas enfrenta hoje o desafio didático metodológico para se trabalhar a 

leitura. Outros fatores externos assumem também um papel preponderante no 

ensino aprendizagem, esses, somados aos primeiros reforçam 

consideravelmente a intensidade do desafio de promover a identificação de 

diversos gêneros textuais, de forma que os alunos sejam motivados a ler, 

assim como investigar, entender e discutir os textos lidos, despertando com 

isso o gosto pela leitura. 

Para começar o trabalho de formação de leitores, necessita-se de 

materiais concretos, portanto é indispensável um espaço que ofereça um 

acervo variado e de qualidade, considerando que é por meio da leitura que se 

processa a ampliação do conhecimento, permitindo ao leitor compreender o 

presente e seu papel como sujeito histórico. Segundo Bordini & Aguiar:                                                 

 

O acesso aos mais variados textos, informativos, literários, proporciona, 

assim, a tessitura de um universo de informações sobre a humanidade e o 

mundo que gera vínculos entre o leitor e os outros homens. A socialização 

do indivíduo se faz, para além dos contatos pessoais, também através da 

leitura, quando ele se defronta com produções significantes provenientes de 

outros indivíduos, por meio do código comum da linguagem escrita. No 

diálogo que então se estabelece o sujeito obriga-se a descobrir sentidos e 

tomar posições o que o abre para o outro (BORDINI; AGUIAR, 1993, p.10). 

 

Portanto, um projeto que contemple a leitura, que vise à formação do 

leitor competente, deve ser desenvolvido na escola pública, pois é nesse 

espaço que o aluno terá a oportunidade de vivenciar essa experiência.  A esse 

respeito, CATTANE & AGUIAR (1993, p.24) reconhecem que “cabe à escola a 

formação e o desenvolvimento do hábito de leitura e seu papel é tão amplo 

quanto mais restrito foi o da família, condicionada a problemas 

socioeconômicos”. 



 

O texto, independentemente do gênero, é uma obra em potencial, que 

se realiza através da ação do leitor e dos efeitos que nele provoca. Iser (1999) 

mostra que os sentidos do texto não são fixos e intocados, mas gerados a 

partir dos elementos originados na interpretação do leitor. Assim, pessoas lerão 

o texto de maneiras distintas, e um mesmo leitor pode atribuir vários sentidos 

ao texto. 

No entanto, a leitura não se limita à decifração de signos e sinais 

escritos, mas é um ato de comunicação entre o autor e o leitor. Mais do que 

isso, a leitura é uma ação criativa e construtiva.  

Desse modo, ao mesmo tempo em que o leitor interfere no texto, 

colaborando na construção de seus sentidos, o texto influencia o mesmo, 

abrindo a possibilidade de uma reflexão filosófica e de uma re-elaboração de 

suas próprias significações. No momento em que o leitor assume sua tarefa de 

co-criador, o próprio conteúdo do seu texto sofre importantes modificações, que 

são únicas para cada um. Simultaneamente, pode-se dizer que o texto tem o 

potencial de causar transformações marcantes, ao preencher os “espaços 

vazios” de seu ser. 

Segundo Iser (1999), a característica da obra que permite que essa 

relação interativa entre o leitor e o texto se estabeleça é sua estrutura 

comunicativa ou apelativa, que consiste em um convite para que o leitor 

participe de seu processo de concretização. Esses elementos de 

indeterminação consistem na presença de espaços abertos ou vazios, 

impulsionadores da potencialidade do texto. “Os espaços vazios não podem 

ser descritos como pausa do texto [...] não são nada, mas sem dúvida deste 

nada brotam um importante impulso da atividade constitutiva do leitor” (ISER, 

1999, p. 280).  

A presença dessas lacunas provoca uma ativação nas experiências e 

nos conhecimentos prévios do leitor, que passa então a compor parte do texto 

através de suas representações mentais, essenciais para a comunicação.  

Quando se pensa no trabalho de leitura dentro da escola, a interação 

se destaca como parte essencial do processo. Não há, portanto, como 

conceber o desenvolvimento das aprendizagens desejadas sem garantir 

espaços com esse propósito.  



 

Cabe aqui ressaltar a importância de socializar aquilo que se lê, pois 

compartilhar as leituras enobrece quem transmite e enriquece o conhecimento 

de quem recebe a informação, abrindo um leque de questionamentos e 

discussões sobre aquilo que se leu.  

O ato de ler está diretamente ligado à escrita, porém, vai além da 

decodificação das letras e a decifração de palavras ou frases, pois a leitura 

promove uma relação efetiva entre o leitor e o objeto em uma conjugação de: 

fatores pessoais, momento, lugar e circunstâncias.  

É necessário que se continue reservando um tempo para a leitura, 

geralmente na matéria de “linguagem”, pois à medida que se avança na 

escolaridade, aumenta a exigência de uma leitura independente por parte dos 

alunos.  

Por desfecho, a leitura em muito ultrapassa aquilo que os olhos podem 

ver e a mente pode identificar e compreender. Ela pressupõe um conhecimento 

prévio das palavras e seus sentidos, exigindo do leitor as habilidades para 

relacionar, interpretar, conhecer, sentir o que está lendo. Ou seja, para que a 

leitura aconteça não basta haver a visualização da palavra, objeto, figura e/ou 

situação, o leitor acima de tudo, terá de saber o que está vendo, identificando e 

decodificando. A sua mente aqui precisa “fazer a leitura” do que os olhos 

contemplaram. 

 

 

8. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Com base no exposto acima e visando a uma educação progressista 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação (DCEs) de Língua 

Portuguesa contempla o gênero do discurso de forma prática e interacionista, 

objetivando uma proposta moderna, inovadora e dinâmica, a qual prima por 

uma nova concepção de linguagem que não se fecha “na sua condição de 

sistema de formas (...) mas abre-se para a sua condição de atividade e 

acontecimento social, tendo em vista que todos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 1994). 

Considerando que ser usuário competente da língua é uma das 

condições para a efetiva participação social, acreditamos que a finalidade da 

Língua Portuguesa deve visar, prioritariamente, ao desenvolvimento da 



 

capacidade de produzir e interpretar textos orais ou escritos, à medida que 

estes auxiliem o educando a ler o mundo em que vive, a analisar o que dele se 

diz e se pensa e a expressar uma visão fundamentada e coerente dessa leitura 

e dessa interpretação. Para que isso ocorra é necessário que o aluno conheça 

e valorize a norma culta, haja vista que esta é um instrumento indispensável 

para a socialização, podendo desta forma usufruir de seus verdadeiros direitos 

de cidadão/a. 

Trata-se de uma pesquisa-ação qualitativa oferecendo um curso de 

extensão de 32 horas com direito a certificação pela UEM (desde que o 

docente obtenha 75% de frequência e nota superior a 7.0) para professores/as 

do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa Ensino Fundamental Médio e 

Profissionalizante.   

O anseio de uma metodologia, nos incentiva propor uma prática que 

relacione o saber científico com o cotidiano entre educandos/educadores, 

surgindo a partir daí situações problematizadoras que vão do aspecto 

disciplinar ao interdisciplinar, enquanto o saber pedagógico constrói-se 

historicamente. 

O acesso a esta forma de conhecimento, implica em uma nova relação 

professor/aluno, ambos com seus papeis definidos, como afirma Libâneo: 

 

 “(...) situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no aluno em 

extremos opostos são negar o pedagógico, por que não há um aluno 

aprendendo sozinho, nem um professor ensinando para ninguém (...)”. 

(LIBÂNEO, 1986, p.37). 

 

Ao trazer a metodologia pautada na teoria dialética de conhecimento, 

estabelece-se um caminho, uma aprendizagem significativa, que, além de uma 

didática diferenciada, propõe também uma concepção metodológica, na qual 

se vê a educação como mediação vinculada ao conhecimento e a prática 

social. 

De acordo com Gasparin (2005), reforça-se o constante pensar e o 

repensar do processo de construção de conhecimento em sala de aula. Com 

isso, buscamos apresentar uma proposta baseada na Pedagogia Histórica 

Crítica, permeada pela apropriação dos conteúdos escolares, pelas formas de 



 

transmiti-los, pelas reflexões dos métodos que a ampara, culminando em 

transformação social. Todavia, é na realidade escolar, que se enraíza esta 

proposta de grande relevância. 

Esse método de ensino almeja estimular as iniciativas do professor, 

favorecendo o diálogo entre alunos e professor, bem como, valorizar a cultura 

acumulada, considerando os interesses dos alunos, os ritmos de 

aprendizagem, o desenvolvimento psicológico, e a sistematização dos saberes 

aprendidos. 

A proposta de planejamento, dentro desta perspectiva, deve ser 

iniciada e realizada com base em problemas sociais ou listagem de conteúdos, 

para cada etapa a ser estudada, na qual se devem fazer presentes os objetivos 

a serem alcançados. Cada unidade de trabalho é um miniprojeto, que junto ao 

de outras unidades, deve ser integrado ao todo.  

A didática através da operacionalização colabora com a metodologia de 

ensino, desenvolvida por Gasparin (2005) onde sugere que o educador tenha 

uma postura diferenciada na exposição dos conteúdos, manifestações de 

forma contextualizada, deixando claro que cada momento é único nas relações 

sociais do trabalho produzido pelo homem.  

As três fases do método dialético de construção do conhecimento 

escolar, ou seja, (prática - teoria - prática), partindo do nível de 

desenvolvimento dos alunos e trabalhado na zona imediata, chega-se a um 

novo nível de desenvolvimento atual, conforme a teoria Histórico/Cultural, de 

Vigotski, no qual se desdobra na pedagogia Histórico-Crítica, proposta por 

Saviani, constituído de métodos e procedimentos da ação docente/discente e 

pautadas nos cinco passos estruturados por (Gasparin, 2005) como se vê 

adiante: 

 

1º Passo: Pratica social inicial - nível de desenvolvimento atual do aluno: se 

expressa pela prática social, inicial dos conteúdos. Tem seu ponto de partida, 

no conhecimento do professor e do aluno em níveis diferenciados desenvolvido 

em dois momentos, sendo o primeiro anunciar aos alunos os conteúdos que 

serão estudados e seus respectivos objetivos e segundo conhecer o educando, 

através de diálogo, percebendo qual a vivência cotidiana destes conteúdos 



 

antes que lhe seja ensinado em sala de aula, desafiando-os para que 

manifestem sua curiosidade, dizendo que gostariam de saber a mais sobre 

esse conteúdo. 

 

2º Passo: Problematização - consiste na explicação dos principais problemas 

postos pela prática social que estão relacionados aos conteúdos estudados e 

desenvolvendo suas relações com o conteúdo científico, razões pelas quais 

estes tais conteúdos devem ser aprendidos, transformando-os em questões 

problematizadoras. 

 

3º Passo: Instrumentalização - essa se expressa no trabalho do professor e 

educando na aprendizagem, sendo que o professor apresenta aos alunos 

ações docentes adequadas ao conhecimento científico, que por sua vez os 

alunos, estabelecerão uma comparação mental com a vivência cotidiana, 

apropriando-se do novo saber. Nesse passo intensifica-se a mediação 

pedagógica. 

 

4º Passo: Catarse - expressão elaborada de uma nova prática social e teórica, 

por meio de uma síntese mental a que o educando se apropriou, manifestando-

se a nova postura mental, unindo o cotidiano e o científico em uma nova 

totalidade. Se expressa através da avaliação, verificando-se o quanto o aluno 

apropriou-se das questões levantadas, considerando-se as dimensões 

trabalhadas. 

 

5º Passo: Prática Social Final - novo nível de desenvolvimento atual do 

educando em assumir uma nova proposta a partir do conteúdo aprendido pela 

nova postura prática, novas disposições levando à prática para fora da sala de 

aula, com novos conhecimentos adquiridos. Efetiva-se pelo compromisso e 

pelas ações que o educando dispõe-se ao executar em seu cotidiano o 

conteúdo científico adquirido  através do exercício social. 



 

 

Considerações finais: todos os conteúdos que serão trabalhados terão como 

foco os passos metodológicos da teoria dialética do conhecimento, já citados 

anteriormente, finalizando com a análise experimental em curso prático 

extensivo aos professores da rede estadual, visando uma solução didática 

futura.  

 

9. CRONOGRAMA 

Previsão de realização Anos 2014-2015 

ATIVIDADES 

1º 
semestre 

      2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

  
2015 

      

2014 2014 2015 

Aula Inaugural  X       

I Seminário Integrador  X       

Formação Tecnológica 
Informática Básica e SACIR 
Presencial e a Distância 

X       

 
I Encontro de Área X       

I Seminário Temático X  X     

Encontros de Orientação X  X  X       X  

 Curso I – Fundamentos da 
Educação l Metodologia da 
Pesquisa l 

x       

         

Curso II – Conteúdo Específico I X       

Metodologia de Ensino I 

Elaboração do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na 
Escola 

X        

Atividades de Inserção 
Acadêmica 

X X     

Curso III – Fundamentos da 
Educação II Metodologia da 
Pesquisa ll 

   X     

        

Curso IV – Conteúdo Específico 
II Elaboração da Produção 
Didático-Pedagógica 

  X      



 

         

Formação Tecnológica a 
Distância: Tutoria Presencial e a 
Distância 

  X      

         

II Encontro de Área    X     

II Seminário Integrador   X      

Formação Tecnológica: Tutoria   X      

 Presencial e a Distância         

III Seminário Integrador   X      

Elaboração da Produção 
Didático-Pedagógica 

  x      

Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR 

          X    

Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na 
Escola     

             
X   

Seminário de Encerramento            X  

Elaboração do Artigo Final - PDE            X  
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