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A presente Proposta de Intervenção Pedagógica está direcionada a ser

efetivada no Colégio Estadual Jardim Boa Vista – Ensino Fundamental e Médio,

no  município  de  Campo  Magro  –  Paraná,  sendo  direcionada  a  equipe

pedagógica  e  aos  professores  do  Ensino  Fundamental, intervindo  na  práxis

pedagógica  do  professor,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  Plano  de

Trabalho  Docente  (PTD),  tendo  como  principal  pressuposto  a  abordagem

histórico-crítica. 

Este trabalho parte do princípio que o Planejamento e Plano de Trabalho

Docente se fazem essenciais na organização

do trabalho educativo para que haja qualidade

no processo de ensino-aprendizagem.

Para  tanto  o  corpo  docente  e  demais

funcionários  precisam  ter  conhecimento  e

clareza  dos  conceitos  pedagógicos  adotados

pela escola, desde a concepção teórica até os

mais  simples  conceitos  propostos,

relacionados no Projeto Político Pedagógico e

na Proposta Curricular. 

O  estudo  tem  por  objetivo  refletir  sobre  o  trabalho  pedagógico  do

professor, numa perspectiva teórica da Pedagogia Histórico-crítica, apontando

caminhos para que o docente melhore a prática pedagógica por meio da análise

e replanejamento, elencando elementos teórico-metodológicos que fortaleçam a

construção dum fazer  pedagógico mais  atrativo  e  profícuo à  metodologia do

professor, bem como, demanda novo reposicionamento do professor à busca de

elementos teórico-metodológicos que fortaleça a prática pedagógica, de forma

mais viva e atrativa aos discentes.

A relevância deste trabalho está na necessidade de conhecer, aprofundar

e construir, de forma reflexiva, o Plano de Trabalho Docente do professor, assim

como compreender a práxis, propondo maior inter-relação entre os conteúdos

historicamente acumulados e a realidade em que os alunos estão inseridos.

O texto, com as abordagens apresentadas, instiga a reflexão do docente



sobre a possível superficialidade com que são realizados os PTD's, como se

fosse somente um dever a cumprir, um preencher de itens, sem que haja uma

reflexão sobre a projeção da práxis.

Este Caderno Temático está dividido em 5, (cinco), unidades, com carga

horária  de  32,   (trinta  e  duas),  horas,  dividas  em 7,  (seis),  encontros.  Será

fornecido  certificado aos professores  participantes  da formação,  emitido  pelo

Departamento de Educação, (DEPED-CT), da Universidade Tecnológica Federal

do Paraná (UTFPR). 

Cada unidade está sistematizada com textos de aprofundamento teórico

seguindo  autores  da  pedagogia  progressista,  abrangendo  uma  expansão

metodológica,  no  estudo  de Plano  de Trabalho  Docente,  propondo reflexões

relacionadas  à  prática  pedagógica  de  cada  participante,  culminando  com  a

elaboração e aplicação do PTD, no decorrer do primeiro semestre de 2015. 

O primeiro encontro será uma apresentação

das tendências educacionais, as quais norteiam os

espaços  educativos,  tendo  por  título,  'Correntes

Pedagógicas e Filosóficas da Educação Brasileira',

material  desta  autora,  que  refletirá  sobre  as

diversas concepções do papel da escola; professor;

alunos;  conteúdos;  metodologias  aplicadas,

aprendizagem e  avaliação,  assim como conceitos

de homem, educação, sociedade e cultura.

O  segundo  encontro  trará  reflexões  sobre  questões  curriculares,

principalmente relacionadas a proposta ofertada pelos órgãos competentes às

escolas.  Concepções  curriculares  e  ideológicas  dominantes  no  sistema

educacional brasileiro, com o título, 'Que Currículo é esse'?

O terceiro encontro apresentará um breve histórico da origem da Dialética

em sala de aula, procurando refletir sobre esse movimento, dentro duma escolha

progressista,  fundamentada na Pedagogia Histórico-crítica,  sob o título,  'Uma

referência ao “Método Dialético na Didática”'.

O  quarto  encontro  apresentará  o  surgimento  da  pedagogia  Histórico-



crítica no Brasil, tendo por base os principais pressupostos da teoria de Lev S.

Vygotsky,  Teoria  Histórico-Cultural,  relacionada às implicações pedagógicas e

psicológicas  de  desenvolvimento  da  criança  no  processo  de  aprendizagem.

Tendo por título,  Teoria histórico-cultural,  a  base para a pedagogia Histórico-

crítica.

O quinto encontro será trabalhado com a síntese do Livro “Uma Didática

para a Pedagogia Histórico-Crítica” de João Luiz Gasparin, fundamentado nos

passos metodológicos propostos por Demerval Saviani, a partir da década de

80, a saber: 

-Prática Social Inicial;

-  Problematização;

- Instrumentalização;

- Catarse, e,

- Prática Social Final.

O  sexto  encontro,  sob  o  título  'Construção  do  PTD:  cinco  passos  da

Pedagogia Histórico-crítica', será destinado a elaboração do Plano de Trabalho

Docente, de forma reflexiva, norteando a proposta a ser desenvolvida junto aos

alunos no decorrer do primeiro semestre. 

O sétimo, por fim, realizar-se-á ao final do semestre, com o tema 'Ação e

reflexão.  Uma  avaliação  da  proposta',  sobre  a  qual  os  professores  farão

colocações em relação a Proposta de Intervenção desenvolvida, durante o 1º

semestre de 2015.



UNIDADE 1

PROFESSOR(A): COMPROMISSO COM O QUE FAZ 

Para dar início a esta jornada de aprofundamento teórico sobre educação,

principalmente no que se refere ao compromisso do professor, é fundamental

refletir sobre a constituição da prática pedagógica, cita-se Lelis1:

Esse compromisso é fundamental na medida em que se constitui em
horizonte  da  natureza  da  prática  a  ser  desenvolvida.Por
compromisso, entendo o envolvimento, o profundo engajamento com
o aluno no plano intelectual e afetivo, o qual deve ser perpassado por
uma postura de "paixão", de "prazer" pelo trabalho. 
Esse compromisso, que é profissional e político, dá o real sentido às
nossas ações, ao nosso ofício - sermos profissionais do ensino.
Ele se constrói em processo na medida em que somos chamadas a
responder aos desafios e exigências colocadas pela realidade social,
pela realidade educacional e pelo cotidiano da vida escolar. (LELIS,
1993, p. 74)

Um ofício exige muito mais que somente conhecimento científico, exige

sensibilidade,  paixão,  consciência  política  e  por  que  não,  uma boa  dose  de

utopia no desenvolver da ação docente?

-Ser  professor  é  ser  atropelado  por  novos  conhecimentos,

contextualizações  diárias,  pede  permanente  aprendizagem  e  novas  atitudes

para  trabalhar  com o  desconhecido,  pois,  não  ninguém recebe  uma cartilha

pronta para ser trabalhada e concluída. É um aprender constante e um ensinar

desafiante. Principalmente em relação a algumas questões que se impõem: "[...]

Que  escola  queremos?  Para  que  tipo  de  sociedade?  Que  tipo  de  homem

desejamos  formar?  Quais  as  alternativas  possíveis  que  dispomos  para

respondermos aos graves problemas de nosso sistema escolar"? (Ibidem, 1993,

p. 75)

É  necessário  muito  mais  que  conhecimento,  precisa  de  humanização,

vontade de mudanças para a construção de uma escola mais democrática e rica

em conhecimento cultural. Para tanto, é importante uma contextualização para

1LELIS, Isabel Alice. É professora e pesquisadora do Departamento de Educação da PUC-Rio.



além dos recortes disciplinares, propondo uma transposição didática. 

O  professor  pode  exercer  esse  papel,  para  além  da  transmissão  de

conceitos, na busca de alternativas metodológicas, tendo clareza que, “a sua

ação  deve  estar  fundada  a  partir  de  uma  premissa:  a  reconstrução  do

conhecimento pelo aluno”. (Ibidem, p. 76)

Reconstruir conhecimentos é um desafio ao nosso sistema educacio-
nal, o qual está mascarado por políticas de metas a serem atingidas
e os conhecimentos são deixados para trás. Lelis, coloca ainda que é
necessário valorizar o conhecimento “porque ele constitui o elemento
vital a mediar o trabalho entre o professor e o aluno. O significado da
relação pedagógica se justifica exatamente pela transmissão, apropri-
ação crítica e produção de um conhecimento novo por alunos e pro-
fessores. (Ibidem, p.76)

O compromisso do professor com a educação emancipadora e integrada

pode ser o caminho para a educação voltada à humanização do aluno, como um

ser político/crítico/político, buscando construir uma relação interdisciplinar.

O aluno deve ser incentivado a dar enfoque à totalidade do mundo no

qual  vive;  a  desejar  dinamismo na  construção  do  conhecimento  de  maneira

integrada, na qual ele, deve fazer parte como agente intelectual, principalmente

pela clareza de saber que é um ser humano pensante racional, um elo gregário,

que se desenvolve por meio das relações interpessoais e do contato que tem

com objetos de conhecimento que lhes são apresentados. Não cabe mais nesta

era de globalização e informação rápida, uma educação centrada somente em

transmissão de conhecimento científico e cultural,  acumulado pela sociedade.

Assim, torna-se imprescindível considerar o fazer pedagógico, como uma prática

social  transformadora,  desenvolvendo  no  aluno  a  consciência  ecológica  de

pertencimento ao mundo, responsabilidade, uso consciente da possibilidade de

transformar as relações sociais para além do sentido individualista, criando uma

consciência coletiva e de respeito mútuo. Eis a profissão/vocação do Professor.



Correntes Pedagógicas da Educação Brasileira
 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DESTA UNIDADE

→ Identificar e caracterizar as tendências pedagógicas brasileiras;

→  Relacionar  as  principais  tendências  filosóficas  que  influenciaram  a

educação  brasileira,  refletindo  sobre  as  diversas  concepções  de  homem,

educação, sociedade e cultura,

→ Analisar e refletir sobre o fazer pedagógico em sala de aula, na visão dos

Docentes.

Em  muitas  salas  de  aula  a  metodologia  utilizada  por  professores  é

sintetizada  em  apresentar  um  ponto,  (conteúdo/objeto  de  conhecimento);

resolução de um ou mais exemplos, (modelos), e proposição de uma série de

exercícios, (atividades), a serem realizadas, resolvidas pelos alunos conforme

o(s) modelo(s) apresentado(s), incidindo sempre na tendência tradicional, que

ainda  subsiste  na  rede  de  ensino  oficial,  tendo  a  educação  como  mera

transmissora  de  conhecimentos,  resumindo  de  forma  simplória,  os  passos

didáticos  de  Herbart2,  que  são:  Preparação,  Apresentação,  Assimilação,

Generalização e Aplicação.

A impressão que passa é que muitos professores trabalham fazendo uma

miscelânea de tendências, ora Liberais ora Progressistas. Não que a mistura

não seja saudável, mas, deve ter claro, quem assim age, de qual maneira está

trabalhando para que não haja a perda de identidade, principalmente em relação

ao real papel da escola emancipadora e crítica, que muitas vezes atua como

acrítica e reprodutivista de um sistema.

A história da Pedagogia no Brasil está dividida em Pedagogia Liberal e

Pedagogia Progressista, que foram e são influenciadas por contextos históricos,

culturais e políticos, como, por exemplo, os movimentos sociais e filosóficos, de

cada época.

2  Herbart, Johann Friedrich (1776-1841), foi um filósofo, psicólogo, pedagogista, alemão, fundador da 
pedagogia como disciplina acadêmica.



PEDAGOGIA LIBERAL

A Pedagogia Liberal possui uma visão acrítica, ou seja, age em favor da

manutenção do poder de quem o detém, seja ele cultural, social ou econômico.

Surge como uma justificativa do sistema capitalista para defender e garantir

interesses, o interesse da classe dominante, reforçando a marginalidade em

detrimento de uma política liberal ou neo-liberal, que busca a manutenção do

poder, sustentando a ideia de que o  aluno é o que é, devendo ser educado

conforme às aptidões que tiver. Essa pedagogia segue uma linha individualista,

antidemocrática, perpetuando a divisão de classes sociais.

Nesta,  classificação  apresentada  por  Libâneo,  (2003),  as  pedagogias

liberais compõem o seguinte quadro: A Tradicional, Renovadora Progressista e

Renovadora não-diretiva (Escola Nova) e a Tecnicista.

Tendência Tradicional

O professor é o responsável pelo ajuste social dos alunos. É a autoridade

intelectual, sendo detentor do conhecimento acumulado pelo tempo, dos valores

sociais, morais e esses, são os produtos que devem ser transferidos aos alunos

como  verdades  absolutas,  pois  estes,  são  considerados  passivos,  “quase

sempre  como  imaturos  e  incapazes  de  refazerem  seu  próprio  percurso  de

aprendizagem. Ignoram as diferenças individuais”. (LIBÂNEO, 2004, p. 146)

A metodologia utilizada é a exposição dos conteúdos ou modelos trazidos

pelos professores que devem ser reproduzidos de forma automática. A avaliação

é realizada por meio de provas ou exames, como fim do processo, pois cobra da

forma tal qual foi realizado em sala de aula. Esta tendência, fundamenta-se nas

escolas filosóficas humanistas tradicionais, clássicas ou científicas.

Há duas vertentes que marcaram a tendência tradicional:

A vertente religiosa representadas pelos jesuítas (séculos XVI a XVIII) e a

vertente  leiga  (não  religiosa,  também  chamada  de  laica),  que  teve  como



expoente Johann Friedrich Hebart.

A concepção que deu embasamento teórico filosófico a esta tendência foi

a  Concepção  Humanista  Tradicional,  na  qual  o  homem  é  visto  como

essencialista,  um ser imutável  e  cabe à educação conformar-se com ela,  as

mudanças são consideradas acidentais. E a  educação tem o papel de moldar

cada educando a  essência do que é universal  e  ideal,  conduzindo-o para  a

perfeição humana.

Tendência Liberal Renovadora Progressista 

Essa tendência pedagógica surgiu no Brasil por volta da década de 1930,

como  um  movimento  contrário  à  tendência  tradicional,  influenciando  muitas

práticas pedagógicas, que se perpetuam até hoje. Fundamenta-se nas teorias

psicológicas do desenvolvimento de Jean Piaget, centrada na vida da criança e

em suas atividades, predominando a concepção filosófica humanista moderna.

O professor é visto como um auxiliador, o facilitador das descobertas de

aprendizagem pessoais de cada aluno,  levando em conta,  os interesses e a

motivação  dos  mesmos,  na  construção  do  conhecimento,  estabelecendo  os

conteúdos a partir dos problemas vivenciados.

Geralmente, esta metodologia se baseia nas resoluções de problemas,

onde o 'aluno aprende fazendo', como uma autoaprendizagem, que irá compor

sua estrutura cognitiva e assim transformando o meio, seja individualmente ou

em grupo. 

Cabe  a  escola,  segundo  Mizukami3,  “possibilitar  ao  aluno  o

desenvolvimento de suas potencialidades de ação motora, verbal e mental, de

forma que possa, posteriormente, intervir no processo sócio-cultural e inovar a

sociedade.” (1986, p. 73),

Os  principais  representantes  dessa  abordagem  cognitivista:  Piaget,

Dewey, Freinet, Declory, Montessori e Anísio Teixeira, pioneiro da Escola Nova

no Brasil, junto a Fernando de Azevedo e Lourenço Filho.

3 Mizukami,  Maria  da  G.N.,  mestre  em Educação e  doutora  Ciências  Humanas,  (1983,PUC-RJ).  Tem
especialização em Didática na Alemanha. 



Tendência Liberal Renovadora não Diretiva 

Carl Rogers4 e A. Neill5 propõem uma abordagem humanista moderna,

com o ensino centrado no aluno, enquanto pessoa, dando-lhe condições para

que  se  desenvolva  de  forma  autônoma,  construindo  atitudes  e  retidão  de

propósitos que instigue o desejo de ir  além do conhecido. Esta tendência se

preocupa com a formação de atitudes, razão pela qual os fatores psicológico

(afetivos  ou  cognitivos)  prevalecem  sobre  os  pedagógicos  e  sociais,  dando

ênfase  maior  às  relações  comunicativas,  interpessoais,  do  que  aos  próprios

conteúdos escolares, sendo toda a intervenção ameaçadora da aprendizagem.

Tais  mentores desprezam qualquer forma avaliativa ou métodos usuais,

pois,  a  função  do  professor  é  ser  facilitador  da  aprendizagem  autêntica,

ajudando o aluno a se organizar, a permanecer-se aberto às experiências, para

que assim, juntos, modifiquem a percepção da realidade, isto é, aprendendo a

aprender,  devendo o professor  garantir  um clima de respeito ao crescimento

psicológico saudável do aluno.

As tendências Liberal  Renovadora Progressista  e Liberal  Renovadora

não  Diretiva  se  fundamentam  em  uma  Concepção  Filosófica  Humanista

Moderna, a qual possui uma visão centrada no homem, na vida, na existência e

na atividade humana. Sendo que a existência precede a essência, admitindo

assim,  o  ser  humano como um ser  incompleto,  cuja  a  natureza humana é

mutável,  determinada  pela  existência;  predominando  o psicológico  sobre  o

lógico e a razão.  A educação deixa de ser um processo contínuo, seguindo o

ritmo  vital,  que  é  determinado  pelas  diferenças  individuais,  variáveis,  que

acontecem independentes da vontade e da preparação, portanto, os momentos

educativos são considerados raros.

É  marcado  por  diversas  correntes  de  pensamentos,  tais  como  o

Pragmatismo, Historicismo, Existencialismo e Fenomenológico.
 

4 Rogers. Carl R.,(1902, EUA – 1987, EUA), foi o primeiro psicólogo a gravar sessões psicoterapêuticas,
com as  devidas  permissões,  tornando possível  o  estudo objetivo  de um processo eminente  subjetivo.
(Wikipédia)

5 Neill. Alexander S.,( 1883, Escócia – 1973), educador, escritor e fundador da escola Summerhill. Ficou
famoso por defender a liberdade das crianças na educação escolar e por ser pioneiro na aplicação teórica
da gestão democrática nas escolas. ( Wikipédia)



Tendência Liberal Tecnicista

Duas Leis  Federais  foram as grandes propulsoras  desta  tendência  no

Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 5.540/68 e a

de nº 5.692/71, tinham o objetivo de adequar a educação ao regime militar e a

economia  da  época.  Essa  tendência  é  fundamentada  na  psicologia

Behaviorista6,  cujos  os  representantes  foram Skinner,  Pavlov  e  Watson.  Sua

concepção filosófica é a Analítica, a qual pressupõe que não há nenhuma visão

de homem e nem um sistema filosófico geral.  Portanto, a tarefa da filosofia da

educação é analisar logicamente a linguagem educacional, preocupando-se com

o  contexto  e  os  fins  educacionais,  semeando  uma  tendência  produtiva  na

educação e na escola.

Propunham  uma  aprendizagem  centrada  no  desempenho  do  aluno,

sendo ele e o professor, elementos secundários, pois o principal era o sistema

técnico  organizado  da aula  ou  do  curso,  de  forma  que  o  aluno  adquirisse

habilidades, conhecimentos específicos e uteis para a integração social. 

Um tipo de escola que moldava o comportamento do aluno, integrando-o

ao sistema social,  com interesse de produzir mão de obra qualificada para o

mercado de trabalho em uma sociedade capitalista, de forma fria e impessoal,

na qual a importância maior é atribuída ao objeto do ensino. 

As  informações  eram  (são)  dadas  numa  sequência  lógica,  na  qual  o

professor administra a transmissão dos conteúdos (os quais são leis, princípios

científicos e informações), treinando os alunos para fixá-las, pois eram avaliados

pelo  desempenho,  com  vários  instrumentos  de  medição,  fundamentados  na

taxionomia dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom. Não havia qualquer

grau de subjetividade no processo de ensino-aprendizagem.

Atividade 1
Para discutir e registrar:
→ Em sua opinião, qual a tendência mais utilizada nas escolas públicas

atualmente e por quê?
→ Você percebe a existência da Tendência Liberal nos atuais espaços

escolares em que atua?

6 Behaviorista  (inicio – 1913 (Watson))  –  Teoria comportamentalista,  investigação psicológica marcada
fortemente pela relação estímulo-resposta (S-R), gerado assim o comportamento humano. Responsabiliza
o meio ambiente pela conduta humana.



PEDAGOGIA PROGRESSISTA

Na Pedagogia Progressista há uma visão teórica de educação, na qual

os  alunos  e  professores  buscam uma  transformação  social,  mesmo  que  a

escola esteja condicionada a uma ideologia dominante.

Enquanto  concepção  filosófica  interessa-se  pelo  homem  como  ser

concreto, uma síntese de inúmeras determinações sociais, compreendidas no

contexto  histórico, uma  vez  que  estão  inseridos  e  são  conhecedores  do

movimento dinâmico social, em suas múltiplas dimensões. Este conhecimento,

pode ser usado como instrumento para a compreensão da realidade, na busca

da libertação de uma sociedade dominadora e excludente. 

Em nível  mundial,  três  teorias  em especial  deram a  base  para  o
desvelamento da concepção ingênua e a-crítica da escola: Bourdieu
e  Passeron  (1970)  com  a  teoria  do  Sistema  enquanto  Violência
Simbólica; Louis Althusser (1968) com a teoria da escola enquanto
Aparelho Ideológico do Estado; e Baudelot e Establet (1971) com a
teoria  da  Escola  Dualista.  Todas  elas  classificadas  como  “crítico-
reprodutivistas”,  mas  nenhuma  delas  apresenta  uma  proposta
pedagógica  explicita,  buscam  apenas,  a  explicar  as  razões  do
fracasso  escolar  e  da  marginalização  da  classe  trabalhadora.
(Queiroz, 2007, pag. 12)

As tendências que tomaram corpo nesta pedagogia foram Libertadora,

Libertária e Histórico-Crítica, sendo também, difundida no Brasil como Crítico-

Social dos Conteúdos.

Tendência Libertadora

Oriunda da educação popular, dando maior ênfase às questões políticas,

trabalha  a  opressão  social  como  objetos  de  reflexão,  partindo,  assim,  com

Temas Geradores, extraídos dos saberes e problematizações dos educandos,

geralmente em grupos de discussões, de forma participativa, aberta ao diálogo,

com  a  intervenção  do  professor  somente  quando  houver  necessidade  de

informações sistematizadas, pois é tido como igual, ambos, são considerados

como  sujeitos  que  buscam  conhecimento,  fazendo-se  “necessário  que  o

educador  se  torne  educando  e  o  educando,  por  sua  vez,  educador.”



(MIZUKAMI,1986, p. 99).

Há uma autogestão de aprendizagem, assim como a autoavaliação ou a

avaliação  mútua,  sendo  realizadas  na  vida  concreta  dos  sujeitos,  isto  é,  a

aprendizagem se dá a partir do nível crítico e reflexivo do conhecimento para a

melhor compreensão, busca superar a relação de opressor-oprimido.

Paulo Freire7 é o fundador dessa tendência de luta pela transformação da

sociedade capitalista e individualista.

“Paulo Freire, o mentor da educação para a consciência … O mais
célebre  educador  brasileiro,  autor  da  pedagogia  do oprimido,  defendia
como objetivo  da  escola  ensinar  o  aluno  a  "ler  o  mundo"  para  poder
transformá-lo”

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-consciencia-423220.shtml?page=3

Tendência Libertária

Essa pedagogia surge nos meados do século XIX, com base nas ideias

do anarquista Mikhail A. Bakunin, (1814 – 1876), sendo difundidas no Brasil, por

volta de 1980 com a 'conquista' de liberdade de expressão. 

Um dos principais expoentes é Silvio Gallo, que escolheu trabalhar com

esse ideário como alternativa de uma educação hegemônica, se opondo aos

pensamentos políticos de Marx em relação ao proletariado e a dominação do

Estado.

 A educação tem papel importante na transformação e na resistência à

dominação  do  Estado  e  dos  aparelhos  ideológicos,  dando  maior  ênfase  ao

processo de formação relacionados às questões políticas, pois o homem é, um

produto  social.  Se  há  desigualdade  entre  os  homens  é  por  questões  de

oportunidades e não por diferenças naturais de aptidões.

Atua além dos muros da escola, enfatizando a aprendizagem informal do

grupo  (movimentos  sociais,  cooperativas,  sindicatos,  associações,  etc.),  e

também na escola oficial.  Inspirando-se no anarquismo, a educação  tem um

7 Paulo Freire, nasceu em Recife, no dia 19/09/1921 e faleceu em São Paulo em 02/05/1997. Foi educador,
pedagogista e filósofo brasileiro. Considerado Patrono da Educação Brasileira. (wikipedia)

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-consciencia-423220.shtml?page=3


princípio  autogestionário  que envolve dois  níveis  específicos do processo de

ensino-aprendizagem,

[…] primeiro, a auto-organização dos estudos por parte do grupo, que
envolve  o  conjunto  dos  alunos  mais  o(s)  professor(es),  num nível
primário  e  toda  a  comunidade  escolar  -  serventes,  secretários,
diretores  etc.  -  num  nível  secundário;  além  da  formalização  dos
estudos,  a  autogestão  pedagógica  envolve  um  segundo  nível  de
ação, mais geral e menos explícito, que é o da aprendizagem sócio-
política  que  se  realiza  concomitantemente  com  o  ensino  formal
propriamente dito. (GALLO8, 1996).

O  professor é um orientador,  conselheiro, a serviço dos alunos, tendo

base na autogestão, sem qualquer forma de poder, privilegiando a abertura de

contato entre os alunos, pois são livres para gerirem a própria aprendizagem.

Tendência  Histórico-Crítica (Saviani) ou Critíco-Social

dos Conteúdos (Libâneo)

Seus  disseminadores  pretendem  que  essa  tendência  trabalhe  os

conteúdos culturais universais, que foram incorporados pela sociedade, como

forma  de  compreensão  e  mudança  da  realidade,  difundindo-os,  a  fim  de

possibilitar a superação dos mesmos por meio da apropriação.

Esta corrente da pedagogia progressista defende o ponto de vista de
que  a  principal  contribuição  da  escola  para  a  democratização  da
sociedade está na difusão da escolarização para todos, colocando a
formação cultural e científica nas mãos do povo como instrumento de
luta  pela  sua  emancipação.  Valoriza,  assim,  a  instrução  enquanto
domínio  do  saber  sistematizado  e  os  meios  de  ensino,  enquanto
processo de desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos
e  viabilização  da  atividade  de  transmissão/assimilação  ativa  do
conhecimento. (LIBÂNEO, 2003, p. 127)

Quanto  aos  conteúdos  devem  ser,  constantemente,  reavaliados  pelos

professores e alunos, frente à realidade social do aluno e dos seus saberes. A

escola deve possibilitar  que os alunos se apropriem de conteúdos básicos e

concretos que sejam indissociáveis de sua realidade dos alunos. Sendo este um

ser que interfere,  determina e é determinado pelo ambiente social,  político e

individual.  No  entanto,  percebe-se  que  na  prática,  muitos  professores  não

8 Gallo, Silvio. Doutor em Educação, desde 1993. Pedagogista e filósofo anarquista, autor de uma série de
publicações fundamentais que o tornaram um dos principais expoentes da pedagogia libertária no Brasil.
Nasceu em Campinas, dia 17/09/63 .(wikipedia)



conseguem realizar conexões entre teoria e prática. 

O professor é uma autoridade, um intelectual orgânico, um mediador que

interfere, direciona e cria condições necessárias para que o aluno se aproprie do

conhecimento de forma participativa, incorporando a Dialética como teoria de

compreensão e intervenção da realidade, utilizando métodos que favoreçam a

assimilação dos conteúdos frente aos interesses. E a avaliação é uma forma de

obter  dados sobre o desenvolvimento dos discentes  para  a reformulação da

prática pedagógica, tendo como base estruturas cognitivas para a superação do

senso comum.

No  Brasil,  o  principal  disseminador  dessa  pedagogia  foi  Demerval

Saviani9 que, se fundamentou em várias teorias e pensadores, tais como Antônio

Gramsci, Karl Marx, Lev Vygotsky e a Escola de Frankfurt.

Nos  próximos  encontros  será  melhor  desenvolvida  esta  tendência

pedagógica.

As  tendências  Progressistas  se  fundamentam,  filosoficamente,  na

Concepção Dialética, a qual  entende o homem como um ser concreto, com

essência e existência, sendo a síntese de múltiplas determinações do conjunto

das relações sociais, que devem ser explicitadas e compreendidas no contexto

histórico. 

O papel da educação é se colocar a serviço da função social, abrindo

espaços  para  a  expressão  dos  interesses  populares,  concebendo  a  escola

como um espaço sociocultural, devendo levar em consideração os processos

reais  que  acontecem no  interior.  Conforme  Gadotti,  (1995):  “Apesar  das

dificuldades encontradas, o educador pode ainda ensinar não só ler e escrever,

mas ensinar a falar. Ensinar a falar, a gritar, que é o papel político do educador.”

(1995, p.148).

9 Saviani, Demerval. (Nasc.1943, interior de SP). Doutorado em Filosofia da Educação, (PUC-SP, 1971).
Atualmente  é  professor  da  mesma  universidade.  Atua  em  diversos  projetos  e  pesquisa  na  área
educacional, especialmente defendendo a análise crítica dos conteúdos agregada ao ensino das matérias
comuns da escola. Foi o fomentador da teoria histórico-crítica que também é conhecida como crítico-social
dos conteúdos.



Atividade 2      -    Para fixar: 

→  Qual  a  Tendência  Pedagógica  que  está  contemplada  no  Projeto

Político Pedagógico da escola em que atua? É seguida? Por quê?

→  A  partir  das  principais  tendências  apresentadas  como  professor,

pensa a sua pratica educativa? Socialize a resposta.

 

Atividade 3

→ Após fazer a leitura do texto, interaja com os colegas e pesquise, se

necessário, compondo um pequeno texto sobre qual a concepção de homem,

educação,  escola,  professor,  aluno,  aprendizagem e avaliação,  sociedade e

cultura  que  considera  relevante  para  esta  nova  era  de  conhecimentos  e

descobertas.
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UNIDADE 2

Que Currículo é esse?

Principais objetivos desta unidade:

→ Apontar as formas de organização curricular e as devidas concepções;

→  Relacionar  o  planejamento  seja  organizacional  ou  docente,  com  a

intencionalidade existente na concepção curricular;

→ Compreender o jogo de poder encontrado nas formulações curriculares,

→ Analisar a melhor perspectiva de trabalhar o currículo escolar, centrada na

realidade do aluno ou na moderna visão globalizada.

Há que se pensar num currículo que dê
conta das dimensões humanas, sociais e
biológicas  e  não  de  forma  como  está
posto, separado, dividido, fragmentado e
incompleto. (Autor desconhecido)

Percorrer, ou melhor, construir caminhos que possam ser apresentados

como definições da palavra currículo, porém, deve ser sabido, que no conjunto

das explicações do termo, apresentam-se várias definições de 'currículo',  que

são apresentadas por diversos autores, muitos dos quais, se complementam no

mesmo âmbito de discussão e ainda outros, formulam proposições contraditórias

ao termo. 

Contudo, deve ser mantida a clareza em relação ao que o currículo e a

forma  de  organização  do  sistema  brasileiro  de  educação,  refletem  como

tradicional, de racionalidade científica, que fragmenta o conhecimento em áreas

mais específicas como se fosse uma especialização, separando-o em disciplinas

com  objetos  delimitados  de  conhecimento,  na  tentativa  de  quando  forem

trabalhados  tais  'objetos'  com  os  alunos,  o  professor  possa  ter  maiores

condições de interagir, desenvolvendo atividades que consigam atingir os alunos

a respeito dos objetivos propostos.



Diante do exposto, ficam as perguntas:

- O que é currículo?

- Pra que serve?

- Quem comanda o processo curricular?

-Pra quem é feito?

Essas perguntas têm respostas que norteiam todo o trabalho educacional,

portanto,  os envolvidos no processo,  devem ter  conhecimento e clareza dos

pontos fortes a serem criados ou desenvolvidos.

Em  trabalhos  cotidianos  de  sala  de  aula,  certa  ocasião  foram

questionados os alunos do Ensino Fundamental - Séries Finais - sobre o que é,

no entendimento deles, o currículo. As respostas comprovaram que há falta de

conhecimento. Algumas respostas foram:

- “É aquilo que você entrega a empresa quando vai pedir emprego”.

- “São as notas do boletim. Se forem boas a gente passa de ano”.

- “São as diversas disciplinas escolares”.

- “São os conteúdos trabalhados pelos professores”.

Então foi tornado conhecido, que mesmos os alunos não estando errados

sobre o conhecimento que possuem, não têm conhecimento maior sobre o que é

um  currículo  escolar  e  tudo  o  que  ele  norteia,  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.

Utilizam-se, os alunos, do senso comum, pra definirem o que é currículo,

sem compreenderem que há uma concepção ideológica em política pública, que

norteia.

Não é possível afirmar, de forma definitiva o que é currículo escolar. 

Pode  ser  formulado,  ou  até  mesmo,  re-formular  as  intenções,  tendo

clareza que por detrás de todas as definições, há o jogo de poder, que determina

quais conhecimentos escolares devem ser estudado pelos alunos e qual será o

recorte do conhecimento científico a ser trabalhado pelo Educador10.

Cabe  aos  educadores,  então,  terem  conhecimento  crítico  do  que  é

currículo,  do  que  está  posto  nas  entrelinhas,  assumindo  a  posição  reflexiva

sobre a ação, refletindo de maneira a obter respostas às seguintes questões:

10 Significado do termo Educador: instrutor, mestre, preceptor, professor, pedagogo, orientador, docente,
mentor. http://www.sinonimos.com.br , acesso em 11/09/2014.

http://www.sinonimos.com.br/


• Quem eu sou, como ser humano na função de professor? 

• Qual a visão de sociedade?

• Qual a visão de escola que tem e o que faz com ela?

• Em que contexto a escola está inserida?

• Em que contexto os professores trabalham?

• Qual a responsabilidade dos Professores?

• O que a escola tem feito com esses alunos?

• A escola  é  responsável  no  caso  de  haver  'fracasso'  por  parte  dos

alunos?

• No quê, os alunos podem ser transformar?

• Que tipo de homem, a escola pretende formar?

• Há conexão do conteúdo com a realidade?

Partindo  da  premissa  que  a  escola  tem  certa  autonomia  quanto  a

proposta curricular, cabe ao professor(a), assumir uma posição crítica, aliando

teoria x prática, constituindo uma ação autônoma de reflexão sobre o currículo,

para que, realmente, contemple o(a) aluno(a), com algo significativo, partindo do

interesse deles para o 'objeto de conhecimento' a ser trabalhado em sala de

aula,  procurando  desenvolver  no  aluno  todas  as  dimensões,  sejam  físicas,

psicológicas, cognitivas e/ou afetivas.

Santomé11 coloca que:

Uma instituição escolar que não consegue vincular essa cultura
juvenil  que  os  jovens  vivem  tão  apaixonadamente  em  seu
ambiente, em sua família, com seus amigos e amigas, etc., com
as disciplinas mais acadêmicas do currículo, está deixando de
cumprir um objetivo assumido por todo o mundo, que é o de ligar
as instituições escolares ao ambiente, como única maneira de
ajudar  os  estudantes  a  melhorar  a  compreensão  de  suas
realidades  e  a  comprometer-se  com  sua  transformação.
(SANTOMÉ, 1998, p. 135).

Comprometimento na construção de um currículo que leve a elaboração

de melhores estruturas para que os alunos adquiram consciência da realidade,

11  Santomé, Jurjo Torres. É professor catedrático de Didática e Organização Escolar na universidade da 
Corunha. Foi professor nas universidades de Salamanca e de Santiago de Compostela. Trabalha em 
temas relativos à sociologia do currículo e do currículo integrado. (http://www.apagina.pt acesso em 
12/11/14)

http://www.apagina.pt/


seja ela, da comunidade ou globalizada. 

É importante distinguir em qual tipo de currículo as escolas públicas estão

inseridas  e  qual  a  ideologia  dominante  frente  as  políticas  públicas,  que

determinam a construção de uma proposta curricular. 

Conforme Libâneo (2004,  p.  153),  em adaptação livre  do  pensamento

desse teórico, fica entendido que:

CURRÍCULOS FECHADOS CURRÍCULOS ABERTOS

Apresentam-se  em  forma  de

disciplinas,  inscritas  na  matriz

curricular. 

Com  objetivos  e  conteúdos

definidos,  cabe  aos  professores

segui-los.

Não  há  uma  preocupação  do

desenvolvimento  autônomo  do

professor,  com  saberes  e

competências da função docente.

Existe flexibilidade maior na definição dos

objetivos e competências.

Há preocupação interdisciplinar.

Os conteúdos podem ser organizados em

áreas.

Há  participação  dos  professores  no

processo  e  o  saber  de  cada  um,  é

respeitado. 

A principal  manifestação  de  um  Currículo  fechado  se  dá  a  partir  da

Revolução Industrial, século XIX, na qual a 'escola de massa' deveria produzir

mão de obra, apta para aquela sociedade. 

Conforme Libâneo, “O currículo constitui o elemento nuclear do projeto

pedagógico, é ele que viabiliza o processo de ensino e aprendizagem”. (2004, p.

141). Coloca ainda, que “[...]  o currículo é um desdobramento necessário do

projeto pedagógico, materializando intenções e orientações previstas no projeto

em objetivos e conteúdos.” (Idem, Ibidem)

O  projeto  pedagógico,  referenciado  pelo  autor  acima  citado,  define  a

proposta  curricular,  que  é  um  conjunto  do  processo  educativo,  expressa  e

incorpora vários aspectos, tais como atitudes, valores, crenças e conhecimentos.

Nesse sentido, a proposta curricular é a orientação prática da ação, de
acordo com um plano mais amplo. É uma parte do planejamento, entre
projeto pedagógico e ação prática. Na condição de projeção do projeto
pedagógico,  o currículo define  o que ensinar,  o  para quê  ensinar,  o
como ensinar e as formas de avaliação, em estreita colaboração com a
didática. (Idem ibidem) - Grifos do autor.



Portanto, no geral, o currículo pode ser entendido como um conjunto de

seleções  de  conhecimentos,  culturalmente  produzidos  pela  sociedade,  que

norteia àquilo que deve ser transmitido durante a prática pedagógica aos alunos,

para que assim, seja assegurado o bom funcionamento da sociedade,  como

também  pode  refletir  objetivo  e  ações,  para  que  haja  melhor  qualidade  no

processo escolar.

Como é colocado por Libâneo12:

Quando os professores e a equipe escolar planejam o currículo,
eles realizam uma escolha para responder, a estas indagações:
o que nossos alunos precisam aprender, para que aprender, em
função do que aprender? Há aí um processo de diálogo com a
sociedade e entre a própria equipe de professores, sobre o que
é  relevante  que  os  alunos  aprendam  em  função  de  suas
necessidades  pessoais  e  das  necessidades  e  exigências  de
interesses em jogo na sociedade. (LIBÂNEO, 2004, p.143).

Ainda no pensamento do mesmo autor, (2004), e em adaptação livre, há

pelo menos três tipos de manifestações curriculares, que são:

CURRÍCULO FORMAL CURRÍCULO REAL CURRÍCULO OCULTO

É  estabelecido  pelos

Órgãos  Oficiais.  Por

exemplo:  O  Ministério

da  Educação,  pelas

Secretarias  de

Educação  Estaduais  e

Municipais, estipula que,

“É  o  currículo  legal

expresso  em  diretrizes

curriculares,  objetivos  e

conteúdos das áreas ou

disciplinas de estudo".

Partindo  dos  projetos

pedagógicos  e  planos  de

ensino  que  são

estabelecidos,  faz  com

que  esse  currículo  se

torne  experiência  vivida,

que de fato ocorra em sala

de  aula.  A  prática  dos

professores, da percepção

e uso do currículo formal,

por  vezes  bem  diferente

da  percepção  que  os

alunos têm.

Se refere a tudo que afeta

o  ambiente  da  sala  de

aula  e  o  processo  de

ensino e aprendizagem. É

tudo que não foi planejado

e  interfere  de  forma

positiva  ou  negativa  no

processo  educativo,

atitude,  comportamentos,

percepção  e  prática

vivenciada,  espontânea

ou  não,  que  vigoram  no

meio social e escolar. 

12  Libâneo, Jose Carlos. É graduado em Filosofia na PUC-SP,1966, tornou-se “Mestre em Educação
 Brasileira” (1984) e posteriormente tornou-se  “Doutor em Educação”. 



Em qualquer processo educativo formal essas manifestações curriculares

aparecem,  se  entrecruzam,  sofrem  influências  do  meio  externo  e  também

interno. 

Quanto ao meio externo, o currículo

“[...]  segue  uma  sequência  que  começa  quase  sempre  na
esfera política e administrativa do sistema escolar, passa pelas
crenças,  significados,  valores,  comportamentos  existentes na
cultura,  é  retrabalhado  pelos  professores,  até  chegar  aos
alunos”. (Idem, p. 145). 

Sofre  influências  sociais,  econômicas,  políticas  e  culturais,  pois  é  um

'objeto' que não pode ser entendido como algo que fique à margem do contexto

que circunda a comunidade e as relações. 

No meio interno é percebida a existência de uma cultura organizacional,

própria  de  cada  escola,  relacionada  aos  currículos  formal,  real  e  oculto,

determinando organização única e direta ao processo educacional. E por muitas

vezes, “Os currículos planejados e desenvolvidos nas salas de aulas pecam de

grande parcialidade na hora de definir a cultura legítima, os conteúdos culturais

que valem a pena”. (SANTOMÉ, 1998, p. 135).

Ao propor  uma organização  curricular  com intenções  claras,  deve  ser

entendida, um pouco das concepções de organização curricular, já apontadas e

desenvolvidas ao longo da história.

CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO TIPOS DE CURRÍCULO

Tradicional

É  organizado  numa  'grade  curricular',
(matriz  curricular),  como um conjunto  das
disciplinas, com conteúdos já determinados,
que  devem  ser  transmitidos  a  alunos  ao
longo dos anos.

Racional-tecnológico (tecnicista)

Está  embasado  na  'Tendência  Tecnicista',
que busca um saber-fazer desconectado do
desenvolvimento  cognitivo  e  afetivo,
visando  formar  técnicos,  embasado  numa
racionalidade técnica e instrumental.

Escolanovista(ou progressista)

Baseado  na  'Liberal  Renovadora
Progressista',  acentuando  o
desenvolvimento  das  capacidades
cognitivas.   Desenvolve  os  conteúdos
conforme as necessidades e interesses dos



alunos,  o  ritmo de cada um,  colocando o
conteúdo  escolar,  não  como  verdade
absoluta,  e  sim como  instrumento  para  o
desenvolvimento dos processos mentais.

Construtivista  (Jean  Piaget  e
seguidores)

Cuida  do  desenvolvimento  de  habilidades
cognitivas. As disciplinas têm apenas valor
instrumental para a aprendizagem. Acentua
mais  o  'como'  é  feito  o  processo  de
aprendizagem do que 'o quê' é trabalhado.
Há várias correntes dessa linha, uma delas
está  embasa  no  interacionismo  de
orientação histórico-social. 

Sócio-crítico (ou histórico-social)

Possui  várias  correntes,  algumas
divergentes,  “[...]  dão  mais  ênfase  às
questões  políticas  do  processo  de
formação”,  “[...]  outras  colocam  a  relação
pedagógica  como  mediação  da  formação
política”  (Libâneo,  2004,  p.  150).  Atribui
grande  importância  à  prática  como
processo de investigação, sendo referência
para  a  elaboração  e  desenvolvimento
curricular.  Dá  importância  a  conceitos,
teorias  e  conteúdos  sistematizados  para
que  os  alunos  analisem  a  realidade  e
formulem estratégias de atuação.

Integrado ou globalizado

Entende  a  prática  curricular  como  um
processo  de  investigação  onde  há
necessidade da interdisciplinariedade para
globalização  das  aprendizagens
necessárias.  Dá  ênfase  à  metodologia  de
projetos  como  espaço  de  reconstrução,
experiências  e  conhecimentos  da  própria
comunidade.  Contudo, há importância nos
conceitos, teorias e conteúdos culturais pra
formação do aluno.

Todas  essas  alterações  curriculares  foram  e  são  influenciadas  por

pensamentos de época,  sejam ideológicos ou não,  nas quais,  a tendência é

utilizar o conhecimento cultural e científico, transformando-os em conhecimento

escolar, concepções que norteiam a construção do currículo educacional:

-  Concepções  políticas,  psicológicas,  epistemológicas,  valores  sociais,

concepções  filosóficas,  sociológicas  da  educação  e  de  modelos  educativos

diversos.



REFLEXÃO PROPOSTA SOBRE CURRÍCULO

→ O currículo deve ser centrado na realidade do aluno, na prática, na
vivência e no dia a dia?

→ Essa prática é norteadora de todo o trabalho escolar?

→ É um currículo globalizado?

→Esse currículo, trabalha a realidade, prática e também dá 
 conta do conhecimento amplamente globalizado?

Assista  ao  vídeo13 “4º  seminário  Líderes  em Gestão Escolar  –  O que

define um currículo de qualidade?”

Analisem e  conversem sobre  a  figurada,  (quebra-cabeça),  retirada  do

vídeo supra citado: 

13 http://www.fundacaolemann.org.br/videos/video/4                                                                                      
Seminario_lideres_em_gestao_escolar_o_que_define_um_curriculo_de_qualidade

http://www.fundacaolemann.org.br/videos/video/4_seminario_lideres_em_gestao_escolar_o_que_define_um_curriculo_de_qualidade
http://www.fundacaolemann.org.br/videos/video/4_seminario_lideres_em_gestao_escolar_o_que_define_um_curriculo_de_qualidade
http://www.fundacaolemann.org.br/videos/video/4%20


O que define um currículo?

Trocando ideias...,

• O que é um currículo escolar?

• Professor,  você  acredita  na  necessidade  de  uma  reformulação

curricular no atual sistema público de educação?

• O que é necessário?

• O  professor  pode  ser  um  dos  responsáveis  por  iniciar  e  dirigir  o

processo de transformação curricular na escola onde estiver lotado?

• Na escolha dos objetivos educacionais é possível haver neutralidade?

• Por quê?

• O que deve ser contemplado em um currículo, no atual contexto?

• Cada aula pode ser considerada como um encontro curricular?

• O currículo como instrumento de melhoria da qualidade do ensino pode

ser entendido como algo coletivo?

• A escola é tida como um espaço de socialização do saber?

• Uma concepção curricular  pode instrumentalizar  o  professor  para  a

melhoria da qualidade do ensino?

• Analise e escreva sobre a importância da relação 'Professor X Aluno' e

'Aluno X Aluno', na concretização de um currículo que parta da prática

social e abranja também a visão global?

O currículo escolar é:

-Seleção  ideológica  de  conhecimentos;

Espaço material e imaterial de conflitos;

É marcado pela cultura, e nunca é neutro,

E, cabe a ele, formar as futuras gerações.
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Unidade 3

Uma referência ao “Método Dialético na Didática14”

Principais objetivos desta unidade

→ Conhecer a origem da Dialética em sala de aula;

→ Entender o movimento dialético proposto por Marx e Engels;

→ Diferenciar o saber conservador do saber progressista;

→Compreender a prática social no ambiente escolar,

→ Compreender a práxis pedagógica.

“A forma didática, pois, é uma 
consequência dos objetivos”.
(Wachowicz, 1995, p. 93)

Há décadas  a  importância  da  metodologia  escolar,  dos  objetivos,  dos

conteúdos, da avaliação e outros componentes do plano de trabalho docente,

vêm  sendo  questionada  isto  é,  principalmente  quanto  à  aplicabilidade  na

transformação e superação do aluno, como agente histórico.

Tomando  por  ponto  de  partida,  a  análise  já  realizada  em  relação  às

tendências pedagógicas, dá a perceber que se dividem em dois grandes grupos,

um conservador  e  outro  progressista.  Cabe  à  escola  e  comunidade escolar,

caminhar na direção desejada.

Há  consciência,  que  escola  e  professores,  não  conseguem  sozinhos,

mudar a gama de conteúdos, que é posto para ser desenvolvido no espaço-

escola, sem alterar a estrutura educacional de um universo maior.

Então, como poderia seguir uma direção desejada na linha progressista,

se  já  são  dados  os  conteúdos  na  estrutura  organizacional,  com  diversas

14 WACHOWICZ, Lilian Anna. O método dialético na didática. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus, 1995 –  Nesta
unidade foi realizado um extrato da obra citada. 



cobranças externas que são postas? 

A resposta para tal, começaria questionando a forma como é transmitido 

o conteúdo, como é reelaborado, transformando-o em um saber intencional, 

conservador ou progressista. Como Wachowicz15 muito bem frisa,  “A educação 

trata de uma ação, vale dizer, de um movimento intencional que se realiza em 

um contexto histórico.”(1995, p. 13)

A escola tem o papel de socializadora do conhecimento, de fazer com que

a população se aproprie daquele conhecimento que é produzido cientificamente,

fazendo-a sair de um pensamento abstrato para o pensamento concreto.

Observe  o  esquema  abaixo,  serve  tanto  para  novos  descobrimentos

científicos (metodologia científica) como também para o método de ensino, isto

é, processo de transmissão e assimilação do conteúdo cultural.

E  é  pelo  método  didático  que  chega  a  múltiplas  determinações,

15  WACHOWICZ. Lilian Anna. Doutora pela PUC- SP e fez pós doutorado em Barcelona (Espanha). 
Professora da UFPR e PUC-PR. Atualmente é membro titular co Conselho estadual de educação do PR.



individuais ou coletivas, sejam elas subjetivas16 e complexas17, como forma de

conscientização de uma realidade, gerando mudança.

Por exemplo, como seria essa conscientização?

Vasconcellos responde: 

Pela  dialética:  ação-reflexão-ação.  Temos,  pois,  que  a  partir  da
realidade, refletir sobre ela, de forma a despertar o desejo, a vontade,
política, o compromisso de se construir algo diferente, buscar junto o
que seria isto e colocar em prática; voltar a sentar em conjunto, refletir
sobre a prática, etc. (2000, p.17) 

Fica questionado mais uma vez,  como trabalhar  com a socialização e

apropriação do saber, se por vezes, este está afastado da realidade?

Nem teoria, nem realidade, tampouco a prática são elementos factíveis

para a realização de um trabalho docente. É a união desses componentes que

concretiza a práxis pedagógica.

[…]  reflexão:  não  há  possibilidade  de  se  efetivar  a  socialização  do
saber através da escola sem que os professores sejam senhores de
seu meio de trabalho, o método didático: cada professor, em cada sala
de aula, reunindo seus alunos para o diálogo ou para o confronto com o
saber: tarefa possível se, e somente se, as condições históricas forem
produzidas na direção escolar autônoma e competente. (WACHOWICZ,
1995, p. 17).

O método didático18 do professor se reveste de importância na escolha,

que  pode  ser  reflexiva,  quando  opta  por  desenvolver  um  trabalho  escolar

relacionando-o  à  vida,  não  de  forma restrita  àquele  local  e  tempo,  mas,  de

maneira  a  buscar  no  conhecimento  acumulado,  o  processo  reflexivo  da

realidade em que vive, ou da perspectiva globalizante.

Viajando pelo tempo...,

Ao  longo  dos  séculos,  o  conhecimento  científico  foi  estruturado  por

grandes pensadores, num sistema cultural formal, e este determinou o início do

novo  sistema  educacional,  com  finalidade  da  transmissão  do  conhecimento

científico. 

Como para as descobertas científicas existe  um método adequado de

16 A subjetividade é o mundo interno de todo e qualquer ser humano. Este mundo interno é composto por 
emoções, sentimentos e pensamentos. (wikipedia.org acesso em 13/11/14).
17 Relações complexas que são relação de poder, estado, sociedade, escola e professor.
18 Termos equivalentes: Didática, Método didático, metodologia de ensino...



investigação, que dá suporte, há também métodos adequados para apropriação

do saber, fundamentados, atualmente na psicologia, sociologia e antropologia.

Aristóteles, no século IV a.C.,  elaborou questões sobre a utilização do

método, chamando-o de  Lógica, um instrumento para o correto pensar. Antes

mesmo dele, Sócrates utilizava a maiêutica para explicar objetos do saber, que

consiste no método de interrogação. Platão aperfeiçoou tal método por meio de

intercâmbio entre afirmações e negações, chamando-o de Diálogo.

O diálogo seria composto por dois momentos, o primeiro da intuição e o

segundo seria o esforço para refletir (dialética) sobre o primeiro, e o último é o

método de Platão.

Ao  longo  da  história  esses  métodos  foram  se  aperfeiçoando  e

fundamentando  outros,  estando  relacionados  à  política,  trabalho,  economia,

educação e outros, mas, o que fundamenta o desenvolvimento da educação é o

método da ciência, o método do ensino e da filosofia, que para Aristóteles era

chamado de Lógica.

Essa distinção entre o método da filosofia e o método da ciência é que
nos dá finalmente a chave para estabelecer a relação entre concepção
teórica da realidade e a abordagem metodológica do ensino: o conceito
que se forma da realidade mesma e portanto da educação depende do
método da filosofia adotado, ou seja, da lógica utilizada na apreensão
da  realidade.  Por  sua  vez  o  conceito  de  educação  que  resulta  o
pensamento sobre a realidade determina o método a ser utilizado na
transmissão do saber, ainda que para as diferentes áreas do saber a
metodologia de ensino seja específica de cada área do conhecimento.
(WACHOWICZ, 1995, p. 25)

A autora continua sua explicação ao colocar que existem muitos métodos

de ensino e que estes são determinados pelos objetos do saber científicos, e

para  tanto  há  uma  “lógica  que  comanda  a  apreensão  da  realidade  pela

inteligência” e essa mesma lógica determina a mediação da realidade com o

saber. 

Existiam duas concepções antropológicas fundamentais,  que na época

moderna foram superadas pela dialética histórica.

 A  lógica  estuda  a  forma  pelo  qual o
pensamento apreende o conteúdo da realidade, não
como abstração, mas sim, como lógica concreta. É a
ciência do raciocínio. 



Lógica é uma parte da filosofia que estuda o fundamento, a
estrutura e as expressões humanas do conhecimento. 

A lógica foi criada por Aristóteles no século IV 
a.C., para estudar o pensamento humano e distinguir 
interferências e argumentos certos e errados. 
(http://www.brasilescola.com/filosofia/o-que-logica.htm)

A primeira o idealismo, que concebe o “homem como um ser vinculado a

uma ordem superior à ordem natural” e que exerceria um papel determinante

sobre o mundo físico. A segunda concepção é o materialismo clássico, única

coisa  que afirma é  a  existência  do  concreto,  do  empírico,  sendo que  o  ser

humano “deveria sujeitar-se o mais possível às leis da natureza”. (Idem Ibidem).

Surge  então  uma  terceira,  a  Dialética Histórica,  que  nega  ambas,

provando que, o homem, produz a própria existência no decorrer da ação, sobre

aspectos materiais e espirituais, fundamentada nos pensadores de uma nova

antropologia,  de  Bacon e Hobbes,  oriunda do século XVII,  que contribui  pra

elaboração do materialismo histórico.

O que é movimento
dialético? 

Para  Marx  e  Engels,  o  movimento  dialético
seria um constante debate de ideias.

Um  posicionamento  defendido  e  contradito
logo após. 

Tese -  Antítese -  Síntese

Para  os  gregos,  o  movimento  dialético  era
separar os fatos, dividir as ideias para poder debatê-las
com mais clareza.

Dialética é uma palavra com origem no termo em grego  dialektiké
 e significa a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou

raciocinar.

(http://www.significados.com.br/dialetica/)

Tantas outras concepções filosóficas foram se construindo e evoluindo

sobre teorias já existentes, como as de Kant e Hegel, filósofos do século XVIII. E

é sobre as ideias de ambos, que Marx trabalha. Como antítese ao Materialismo

http://www.significados.com.br/dialetica/


Clássico  de  Hegel,  no  qual  ele  experiencia  como  critério,  a  verdade,  e  ao

Idealismo de Kant, que opta pela corrente laica.

 que deve ser diretamente mediatizada e apreendida pelo pensamento,

sendo que o real subsiste a ele.

Para  fundamentar  a  elaboração  do  Materialismo  Histórico,  Karl  Marx

defende  que  o  pensamento  deve  ser  total,  e  não  só  uma  parte  que  seria

abstrata,  devendo  elevar-se  ao  concreto,  em  referência  à  realidade,  que  é

anterior ao pensamento,  deve ser diretamente mediatizada e apreendida pelo

pensamento, sendo que o real subsiste a ele.

Segundo  Wachowicz,  (1995),  para  Marx  é  o  'Ser' que  determina  a

consciência e não o inverso, sendo contra quaisquer determinismo, pois, para

ele, o homem produz a própria história, e ao produzi-la, se produz na condição

de 'Ser' histórico.

Para Karl Marx, a função social da educação é combater a 

desumanização, fomentada pelo capitalismo e a alienação da classe operária. 

Para tanto, deveria a escola gratuita, ensinar conteúdos que desenvolvessem o 

cognitivo, corpo e as mãos, como ferramentas de subsistência, e também, que 

embasassem a compreensão do mundo físico e social. 

Para  o  estudo  no  âmbito  da  didática,  entendemos  que  o  objeto  do
método do conhecimento é a educação. O método dialético tendo por
objeto  a  educação  deve  explicitar  essa  matéria,  buscar  suas
determinações e expor a estrutura teórica obtida pela contextualização
e  pela  crítica  em  uma  síntese  concreta  (pensada)  de  múltiplas
determinações,  complexa  como  todo  o  concreto  pensado.”  (Idem
Ibidem, p. 41)

Essas múltiplas determinações podem ser subjetivas ou objetivas, porém

não devem ser consideradas antagônicas, mas inerentes a realidade.

Mas dizemos que cada aluno deve apropriar-se de uma prática social
na qual está vivendo, prática que é uma realidade a partir da qual serão
buscados os conteúdos, como instrumentos culturais necessários para
sua  apropriação  como saber.  Do  contrário,  teríamos na  melhor  das
hipóteses a erudição e não o saber. (Idem Ibidem, p. 42)

Conhecer  o  homem,  a  natureza  e  o  mundo,  de  forma a  entender  as

relações existentes pela interferência do próprio indivíduo, leva a compreensão

de  modo  a  construir  a  própria  prática.  Uma  práxis  social  é  mais  que  uma

atividade  teórica,  é  mais  concreta,  se  define  na  construção  do  social.  Os



objetivos  devem  ser  elencados  a  priori,  com  o  conjunto,  refletindo  o  que

realmente deseja buscar.

A práxis  educativa  está  voltada,  objetivamente,  ao  conhecimento,  ao

saber,  devendo cuidar para que a apropriação se concretize, de forma clara,

determinada por uma educação progressista.

  
 TEORIA +

 
PRÁTICA =   PRÁXIS

Antônio Gramsci,  seguidor  de Marx,  mais tarde propõe as bases para

uma pedagogia progressista, com conteúdos que levassem da 'técnica-trabalho'

para  a  'técnica-ciência',  junto  a  uma  concepção  humanística-histórica,

reformulando, assim, os conceitos de cultura e de educação. Ele é contra às

teorias  pedagógicas  que  exploram  o  espontaneísmo  e  preconiza  um  saber

sistematizado, que deixe de ser fixo e abstrato,  para serem reais, concretos,

dinâmicos, ativos, e, atualizados, que leve o aluno a pensar e refletir. Sendo uma

nova educação escolar, fundamentada na concepção dialética, tendo o trabalho

como princípio educativo, que advogue em favor a classe trabalhadora, como

um instrumento poderoso de emancipação.

Demonstra clareza ao afirmar que há diferenças e devem ser observadas,

entre o saber sistematizado, produzido social e culturalmente, que busca além

do espaço escolar, (por quem pode), e do saber sistematizado, transformado em

escolar, oriundo de uma sociedade, extramuros.

O professor tem um importante papel como mediador desse saber, pois é

o intelectual que vende o trabalho dele, não se separando do produto, isto é “[…]

o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e do seu consumo. A aula

é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo [...]” (SAVIANI, 2011, p.12)

Na pedagogia tradicional  o  professor  é  mero executor  de tarefas,  que

deve  manter  os  alunos  disciplinados  e  capazes  de  tirar  boas  notas  nas

avaliações.

Numa pedagogia progressista, seja ela Libertadora ou a Histórico-crítica,

qual deve ser a postura do professor?



O  material  didático  escolhido  e  os  procedimentos  metodológicos

desenvolvidos em sala de aula, pode identificar a linha pedagógica do trabalho

docente? Por quê?

Saber sistematizado, 
elementos relevantes 
para o crescimento 
intelectual →  

Organizados:
forma e 
sequência. → 

Utilização de métodos 
Dialética=pensamento
Possibilidades de 
assimilação

Professor(a), ao realizar seu PTD, você analisa os conteúdos de

forma a selecionar aqueles que possuem características progressistas?

Por quê?

Para refletir...,

a) Qual é posição que os professores ocupam perante o currículo e os

livros didáticos  fornecidos pelo governo?

b)  Atualmente  os  conteúdos  são  decididos  pelos  currículos  já  postos,

pelos professores ou editora?

c) O professor pode ser considerado como um “executor de tarefas”?

d) Há ou não uma invasão na liberdade, na autonomia do professor em

sala de aula?

e) Por quem, direção, equipe pedagógica, governo, SEED, MEC, Banco

Mundial, etc.?

O fazer escolar do professor...,

O professor ao vender a força de trabalho, também está se produzindo,

produzindo história e alterando a história de tantos outros, pois a sua produção

faz diferença na formação científica e na emancipação do cidadão. Mesmo que

a  instituição  escolar  não  cumpra  o  papel  social  a  ela  conferido,  o  docente,

enquanto trabalhador crítico e de direito, tem o dever de buscar transformações

sociais.



Mediante as grandes transformações que vêm ocorrendo a passos largos,

a escola vem perdendo espaço como detentora de conhecimentos, pois, quando

quer saber  algo,  em questão de instantes,  faz uma busca via  online,  e está

pronto. 

Será que está pronto?

Então, surge a seguinte pergunta, qual o atual papel da escola? 

O que esperar do processo de ensino-aprendizagem?

E dos professores?

Retomando o assunto,

É no espaço escolar que, também, é dado ao aluno a oportunidade de

desenvolver-se culturalmente pelo processo de ensino-aprendizagem, mediante

as relações interpessoais; é um espaço de reflexão, propício a aprendizagem,

devendo ser um local saudável, para que o aluno aprenda e apreenda de forma

ativa os conhecimentos culturalmente construídos ao longo da história, podendo

dessa forma, interferir no processo histórico.

É  pelas  relações  interpessoais  que  o  homem  se  constrói  homem,

portanto,  o  processo  de  ensino-aprendizagem dentro  do  espaço  escolar,  vai

muito  além da  transmissão  de  saberes,  busca  na  prática  social  o  ponto  de

partida para o processo de análise e síntese da realidade, do conhecimento e da

cultura,  se  constituindo  em  um  espaço  reflexivo  e  sistematizado  para  a

apreensão do conhecimento acumulado ao longo do tempo, para que o homem

se constitua homem, no sentido omnilateral, num âmbito globalizado. 

Educação Omnilateral:
 Pensamento marxista que  defende que
o
 o homem deve se sentir completo 
 a partir de sua convivência em 
sociedade 
 e de seu trabalho.
Formação humana oposta à unilateral 
 provocada pelo trabalho alienado.
 http://www.dicionarioinformal.com.br/omnilateral/

 Educação unilateral:
Forma sujeitos para o mercado de 
trabalho.
Formação humana provocada pelo
trabalho alienado.



Esta relação de ensino-aprendizagem deve ter como base o diálogo, não

como transmissão de conhecimento, mais como uma comunicação desejada, na

qual  ambos  fazem  a  leitura,  leituras  diferentes,  refletindo-a  e  refazendo-a

posteriormente. 

O processo dialético é um método de pensamento, que dentro da sala de

aula tem muito a contribuir como instrumento de apropriação do conhecimento,

de  forma  a  buscar  a  transformação  social,  enfatizando  que  os  objetivos

educacionais  são determinantes  dos  conteúdos,  da  metodologia,  das  formas

avaliativas e da relação professor-aluno. 

Se ambos, professor e alunos,

“[...] fazem uma leitura diferente do conteúdo da pratica social, o
diálogo que se trava não é entre esses sujeitos. “O diálogo do
aluno  é  com o  pensamento,  com a  cultura  corporificada,  nas
obras e nas práticas sociais transmitidas pela linguagem e pelos
gestos do professore,  simples mediador”.”  (CHAUÍ, 1980 apud
WACHOWICZ, 1995, p.96)

No diálogo entre professor e aluno, se estabelece o caminho de como

seguir,  conduzindo  para  uma  mediação  social  e  simbólica,  que  se  dá

principalmente  por  meio  da  linguagem,  devendo-se  considerar  o

desenvolvimento psicológico do aluno e o objeto a ser apreendido, procurando

sempre contextualizá-lo.

Observe  e  reflita  o  esquema  abaixo,  fazendo  uma  síntese  para  ser

compartilhada.



A questão histórica, presente na vida dos alunos, não é articulada nas

atividades  escolares,  cotidianamente  fica  distante  da  sala  de  aula,

principalmente porque há uma série de conteúdos que devem ser repassados

aos  alunos,  visando  futuras  cobranças.  É  necessário  ter  consciência  que  a

escola não pode solucionar os problemas sociais, porém, é inviável manter-se

fechada diante do contexto histórico e social.

Os conteúdos são definidos considerando o:
→  conhecimento do aluno

→  a prática social

A metodologia é definida considerando o:
→ o desenvolvimento cognitivo do aluno

→ as características da turma

Na  próxima  unidade,  será  apresentada  teorias de  Levy  Vygotsky,  que
fundamentou a pedagogia histórico-crítica no Brasil.
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Unidade 4

Teoria Histórico-cultural: 

Base para a Pedagogia Histórico-crítica

Principais objetivos desta unidade.

→  Conhecer a origem da Pedagogia Histórico-crítica;

→  Pensar  sobre  o  conhecimento  do  professor,  além  do  conhecimento

especifico;

→ Compreender os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem,

→  Entender o conceito de zona de desenvolvimento potencial.

“Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita,
é uma cultura letrada.” (SAVIANI, 1994, p.14)

NASCE UMA CONCEPÇÃO

Com o surgimento das teorias crítico-reprodutivistas no cômpto mundial

(Bourdieu e Passeron, 1970; Louis Althusser, 1968; Baudelot e Establet, 1971),

no final da década de 60,  surgiram profundas reflexões de teóricos brasileiros

relacionadas ao papel da educação em nosso país. Essas teorias não trouxeram

uma proposta de intervenção, mas “alimentaram reflexões e análises daqueles

que em nosso país se colocavam na oposição à pedagogia oficial e à política

educacional dominante.” (SAVIANI, 1994, p.58)

Conforme Saviani,  (1994),  havia muita vontade e necessidade de uma

nova concepção pedagógica, que inspirasse os professores na prática da sala

de  aula.  Um  corrente  que  não  só  criticasse  o  sistema  educacional,  mas

inspirasse possibilidades para que a escola realmente cumprisse a sua função

de socialização do saber sistematizado. 



Nesse quadro ganha relevância o trabalho de José Carlos Libâneo, que
se empenha em analisar a prática dos professores e redefinir a didática
à luz da referida concepção, por ele denominada “pedagogia crítico-
social dos conteúdos”(SAVIANI, 1994, p.63)

Desfavoravelmente  surgem  muitas  críticas  a  essa  pedagogia19,

principalmente em relação ao termo 'dos conteúdos', pois, dava a impressão de

ser  uma  pedagogia  liberal,  fixada  nos  conteúdos,  já,  Saviani,  denomina  a

princípio o seu pensar progressista, como 'pedagogia dialética', porém, o termo

dialética tem várias definições, que poderia passar uma interpretação diferente

em  relação  ao  desenvolvimento  histórico  real,  acolhendo  a  nomenclatura

'pedagogia histórico-crítica', em torno de 1979.

Em outros termos, o que eu quero traduzir com a expressão pedagogia
histórico-crítica é o empenho em compreender a questão educacional
com base no desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a concepção
pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo
histórico,  ou  seja,  a  compreensão  da  história  a  partir  do
desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da
existência humana. (Idem, 1994, p.76, grifo nosso)

Com esta  proposta,  busca resgatar  a  atividade  “nuclear” da  escola. A

transmissão-assimilação  de  conhecimentos  sistematizados,  para  que  as

crianças pertencentes as classes menos abastadas, tivessem acesso ao saber

elaborado num currículo que contemplasse a realidade e o saber sistematizado.

Vê-se, assim, que para existir a escola não basta a existência do saber
sistematizado. É necessário viabilizar as condições de sua transmissão
e  assimilação.  Isso  implica  dosá-lo  e  sequenciá-lo  de  modo  que  a
criança passe gradativamente do seu não domínio  ao seu domínio.
Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua transmissão-
assimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, é
o que nós convencionamos chamar de “saber escolar”.(Ibidem, 1994,
p.17)

Além  do  espaço  escolar  e  do  professor,  é  necessário  viabilizar  condições

didáticas, materiais e física, para que o processo de ensino-aprendizagem se efetive de

forma  a  garantir  uma  melhoria  na  vida  de  cada  aluno,  independente  da  dimensão

atingida ou a atingir.

19Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos tem muito em comum com a Pedagogia Histórico-crítica, porém
possuem  muitas  diferenças,  principalmente  em  relação  aos  conteúdos  que  devem  ser  ministrados.  A
Ped.Crítico-social  dos  conteúdos  propões  associar  os  conteúdos  escolares  a  prática  social,  e  a  Ped.
Histórico-crítica propõe trabalhar os conteúdos históricos, científicos e culturais.



Liberdade é conhecer!

Muitas  críticas se  fizeram  em  relação  a  pedagogia  histórico-crítica,

colocando-a ora como tradicional pelo movimento da escola nova (importância

dos conteúdos sistematizados), ora como socialista (socialização dos meios de

produção). Perguntavam: “E onde fica a criatividade, a iniciativa dos alunos, o

ensino  ativo?”  (Ibidem,  p.17).  Classificavam  “toda  transmissão  de  conteúdo

como  mecânica  e  todo  mecanismo  como  anticriativo,  assim  como  todo

automatismo como negação da liberdade.” (Ibidem, p.17)

Entretanto, Saviani  expressa que para ser criativo é necessário dominar

determinados mecanismos, por exemplo dirigir, tocar um instrumento musical e

escrever,  sendo  assim,  o  automatismo  é  necessário  nas  mais  diversas

atividades e exercícios. 

Enuncia ainda que,  a  real  liberdade somente acontece quando alguns

elementos  são  apreendidos  de  forma  a  possibilitarem  conexões  com  novas

atitudes e atividades, sejam elas, manuais ou intelectuais.

Portanto, por paradoxal que pareça, é exatamente quando se atinge o
nível em que os atos são praticados automaticamente que se ganha
condições de se exercer, com liberdade, a atividade que compreende
os  referidos  atos.  Então,  a  atenção  liberta-se,  não  sendo  mais
necessário tematizar cada ato. Nesse momento, é possível não apenas
dirigir  livremente,  mas  também  ser  criativo  no  exercício  dessa
atividade.  E  só  se  chega  a  esse  ponto  quando  o  processo  de
aprendizagem, enquanto tal, completou-se. Por isso, é possível afirmar
que  o  aprendiz,  no  exercício  daquela  atividade  que  é  o  objeto  de
aprendizagem,  nunca  é  livre.  Quando  ele  for  capaz  de  exercê-la
livremente, nesse exato momento ele deixou de ser aprendiz. (Ibidem,
p.18)

Ao assumir um novo habitus20 o indivíduo, insistentemente, teve que se

ocupar  por  um  tempo,  fazer  um  esforço  desmedido,  repetir  a  atividade,

internalizando e desenvolvendo capacidades intelectuais, isto é, se apropriando

do conhecimento.

Vygotsky chama esse processo de Internalização dos signos, destacando

dois momentos para a aprendizagem, a reconstrução interna (intrapsicológica)

de uma operação externa (interpsicológica).

20Habitus - Relaciona-se à capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes
por  meio  de  disposições  para  sentir,  pensar  e agir.  Conceito  definido  pelo  sociólogo  Bourdieu.
(wikipedia.org)



Lev S.Vygotsky, nasceu em 1896, na Bielo-Rússia. Foi um importante pensador na
área da psicologia, no início do século XX. Pioneiro quanto ao conceito de desenvolvimento
intelectual que ocorre nas crianças, com as interações sociais e condições de vida. 

Tendo vivido a Revolução Russa de 1917, bem como estudado as obras de Karl Marx
Friedrich  Engels,  a  partir  das  proposições  teóricas  do  materialismo  histórico,  propôs  a
reorganização da Psicologia, antevendo a tendência de unificação das Ciências Humanas no
que denominou como 'Psicologia Histórico-cultural'.  Fundou a primeira escola soviética de
psicologia histórico-cultural,  com origem no ideal marxista. As obras dele deixaram de ser
publicadas na URSS, de 1936 a 1956, por motivos políticos (regime stalinista).  As obras,
desse  pensador,  chegam  ao  Ocidente  muitos  anos  mais  tarde.  Morreu  em  Moscou  em
junho/1934.  (wikipedia.org/wiki, 09/10/14)

Psicologia Histórico-cultural: fundamentos para a 
Pedagogia Histórico-crítica

Com  bases  nos  estudos,  Lev  S.  Vygotsky,  fica  entendido,  que  o

interacionismo  entre  sujeito  e  objeto,  é  alma  para  o  desenvolvimento  e

aprendizagem, isto é, não são somente os estímulos externos e o conhecimento

interno (razão e emoção) que as promovem. 

Interacionismo é a interação entre o indivíduo e a Cultura, onde, para Vygotsky, é fundamental
que o indivíduo se insira em determinado meio cultural para que aconteçam mudanças no seu
desenvolvimento. ( wikipedia.org., acesso 08/10/14)

 Racionalismo

Vela 

Escuridão  -  falta  de
energia Elétrica.

(Conhecimento
prévio)

Semiótica.
Vela  branca:  acesa  -  Luz  -
(Sentido Figurado).
Vela preta: acesa - Conceito de
uma cultura determinada
Obs.  Apagadas  –  dois  objetos
inanimados

Empirismo
Vela - Fogo   
(Sensorialmente - queima, dói) 
Subjetivamente  é  o  resultado
de          experiências

A  teoria  Histórico-cultural  aponta  a  necessidade  imprescindível  da

interação entre os sujeitos, para que o desenvolvimento psicológico superior se

desenvolva de maneira a promover a aprendizagem. E esta atividade se dá pelo



processo de mediação, na qual Vygotsky, por meio de experiências, distingue

dois tipos de mediadores: os instrumentos e os signos.

Primeiro, refere-se ao  uso externo de  instrumentos, no sentido real  da

palavra,  o  que diferencia  o  homem dos  demais  animais.  Sendo  utilizado de

acordo  com  o  propósito  para  que  foi  criado,  transformando  a  natureza,  e

portanto, criando histórias humanas. 

Os  signos externos  são  representações  de  objetos  ou  de  situações

concretas,  que  são  transformados  em  internos,  (representações  mentais,

abstratas), auxiliando a solução de problemas de ordem psicológicas, de forma

complexa  e  articulada  com  o  que  a  pessoa  já  possui,  dessa  maneira

internalização os signos postos. 

Neste  processo  de  aprendizagem,  por  exemplo,  a  criança  vai  se

apropriando,  aos  poucos,  do  sistema  símbolo,  internalizando  os  significados

existente  no  meio  social,  assim  contribuindo  para  o  desenvolvimento  das

funções psicológicas superiores. 

O processo de internalização dos significados e da cultura social, funciona

de 'fora  para  dentro',  das  relações  interpessoais  para  a  intrapessoal,  isto  é,

primeiro entre as pessoas e a posteriori, no interior da mente, (intrapsicológico),

fazendo com que a criança desenvolva processos psicológicos próprios.

Para Vygotsky, essa interação com o entorno social se dá, principalmente,

pela linguagem, permitindo assim o desenvolvimento.

Segue  o  raciocínio,  afirmando  que  o  homem/mulher/criança  ao  se

inserirem numa determinada cultura, constroem e reconstroem internamente as

situações  vivenciadas  externamente.  E,  se  houver  uma  intervenção

intermediária entre o sujeito com o objeto, o processo se tornará mais profícuo,

promovendo a aprendizagem.



Esse processo de mediação pode ser realizado com a ajuda de outra

pessoa, como também, pode ser por experiência própria ou até mesmo por uso

de alguma tecnologia. Conforme Matui,

A interação social é uma forma privilegiada de acesso à informação, de
acesso ao objeto de conhecimento. Aprende-se regras de um jogo ou
de  matemática  através  dos  outros.  O  ser  humano,  em virtude  das
funções  psicológicas  superiores,  não  restringe  suas  respostas  a
comportamentos  condicionados;  muito  ao  contrário,  consegue
estabelecer conexões indiretas entre si e o objeto de aprendizagem,
por vários elos de mediação. Quando ele introduz uma modificação no
ambiente  através  de  seu  próprio  comportamento,  essa  mesma
modificação  vai  influenciar  seu  comportamento  futuro.  Por  isso  o
homem é um ser histórico. (1998, p. 67)

Vygotsky propõe, o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

para  situações  de  aprendizagem  e  de  desenvolvimento.  A ZDP poderia  ser

definida como  distância entre aquilo  que o aluno já  sabe,  (NDR -  Nível  de

desenvolvimento  real),  e  o  que  ele  é  capaz  de  aprender  (NDP –  Nível  de

desenvolvimento potencial), naquele momento, daquilo que está em processo de

amadurecimento e que daqui a pouco já se consolidará no NDR.

Exemplos:

Qual a relação da ZDP com a sala de aula?

Geralmente, ao assumir uma turma nova, num primeiro momento, é feita

uma  avaliação  diagnóstica  dos  alunos  com  intuito  de  verificar  qual  o

conhecimento que possuem, (NDR), isto é, qual o desenvolvimento real, efetivo



da turma, para então, traçar um caminho a ser seguido com propósito de chegar

ao  nível  de  desenvolvimento  potencial  (NDP),  isto  é,  até  onde  os  alunos

conseguem  avançar  com  a  mediação  dos  professores  ou  de  colegas  mais

desenvolvidos.

“os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. 
Ou melhor, o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do 

processo de aprendizagem; desta sequenciação resultam, então, as zonas de 
desenvolvimento proximal.” (21*Vigotski, 2010, p.103) - SIC

“embora o aprendizado esteja diretamente relacionado ao curso do desenvolvimento da
criança, os dois nunca são realizados em igual medida ou paralelo. O desenvolvimento 

nas crianças nunca acompanha o aprendizado escolar da mesma maneira como um 
sombra acompanha o objeto que a projeta.” (*Vigotski, 2010, p.104) – SIC.

Elabore  e  compartilhe  com  os  colegas  exemplos  de

desenvolvimento  e  de  aprendizagem.  Estabelecendo  as  diferenças,

segundo Vygotsky.

Para Vygotsky o processo de aprendizagem na criança, a princípio, se dá

por  imitação,  isto  é,  a  reconstrução  daquilo  que  ela  observa  no  outro,

internalizando os conteúdos da cultura. Ele, também, dá ênfase a brincadeira de

'faz  de  conta',  como  marca  do  processo  de  abstração  do  pensamento  da

criança,  passando  de  elementos  concretos  para  imaginários,  com  novas

significações, ajudando o desenvolvimento psicológico.

Assim,  a  criança  constrói  novos  conceitos,  sucessivamente,  que  são

internalizados, de modo a facilitar o desenvolvimento, dando-lhe condições de

avançar  do  NDR  para  o  NDP,  desenvolvendo  as  funções  psicológicas

superiores,  tais  como  a  atenção,  memória,  pensamento,  linguagem,  lógica,

raciocínio, razão e abstração.

Mas para que a criança consiga desenvolver essas funções é necessário

que a priori, ela construa/desenvolva conceitos. 

A princípio, quando pequenas, os conceitos são formados por percepções

21 Vigotski, conforme bibliografia utilizada. A autora deste, optou utilizar 'Vygotsky', seguindo o padrão 
utilizado por Marta Kohl de Oliveira (especialista em Vygotsky).



ou impressões desarticuladas, sincréticas, que vão se organizando, mediante o

uso da palavra, possibilitando a comunicação entre a criança e o outro.

Logo  após,  a  criança  começa  a  apreender  as  relações  que  de  fato

existem entre os objetos e as situações vividas, relacionando e agrupando fatos

e  objetos  de  forma  subjetiva,  estabelecendo  relações  concretas  e  factuais,

formando um pensamento complexo, coerente e objetivo.

Na  terceira  fase,  a  formação  de  conceitos  se  dá  pela  abstração,

organizado  os  pensamentos  de  forma  lógica  e  abstrata,  analisando-os  e

sistematizando-os.  A palavra,  também aqui,  tem papel  decisivo  no processo,

pois é utilizada deliberadamente na construção dos conceitos abstratos.

A formação dos conceitos verdadeiros se dará quando o adolescente tiver

domínio do pensamento por abstração e por complexo, relacionando-os num

movimento constante do particular para o geral,  (indutivo),  e do geral para o

particular, (dedutivo). 

Aqui foram apresentados alguns conceitos definidos por Vygotsky

e seguidores, de forma sintetizadas que poderão auxiliar professores no

desenvolvimento da práxis.

No  papel de docente é importante refletir sobre as questões pertinentes

ao  processo  pedagógico,  e  em tudo  que  já  foi  visto  neste  e  nos  encontros

anteriores.

Seguem algumas reflexões:

- Que faço onde estou?

- Com que realidade trabalho?

- Qual a minha postura diante da concepção pedagógica histórico-crítica?

- Qual é meu trabalho como docente?

- Qual a metodologia adotada?

- Quais as formas avaliativas?

- Parto da realidade do meu aluno e reflito sobre ela?

- Tomo como ponto de partida um processo de ação-reflexão-ação?

- Desperto no aluno desejo de aprender e buscar novos conhecimentos,



ou simplesmente, passo conteúdo?

-  Compreendo  a  educação  como  meio  de  entender  a  existência  e  a

essência humana?

- Qual é a minha concepção pedagógica? 

- Quais são os determinantes do trabalho docente para que consiga obter

ensino e aprendizagem com qualidade?

- O que é ensino com qualidade? 

-  Exerço  um  papel  de  mediador  entre  o  saber  do  aluno  e  o  saber

elaborado; entre a cultura popular e a cultura erudita?

-  Quais  princípios  básicos  da  psicologia  aplicada  à  educação  que

conheço?

DEDUÇÃO LÓGICA

São  muitos  os  questionamentos.  Não  há  resposta  pronta  e  acabada.

Dialeticamente, cada pessoa faz parte do processo histórico, de forma subjetiva.

O docente enfrenta muitos desafios, principalmente, os da prática em sala

de aula,  também, de teóricos que não respondem todas as dúvidas, sejam na

área cognitiva, didática, filosófica, entre tantas outras.  Como agir?

A  próxima  unidade,  será  a  síntese  do  Livro  “Uma  Didática  para  a

Pedagogia Histórico-Crítica” de João Luiz Gasparin, regatando alguns assuntos

referentes a esta unidade.
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UNIDADE 5

Planejamento.

Principais objetivos desta unidade.

→ Compreender os passos didáticos do planejamento da Pedagogia Histórico-

crítica;

→ Reorganizar ou recombinar a metodologia com o que é proposto;

→ Possibilitar a melhoria do trabalho pedagógico em sala de aula,

→ Sintetizar a proposta deste Caderno Temático à Pedagogia Histórico-crítica,

iniciando pelo Plano de Trabalho Docente.

A  medição  implica,  portanto,  releitura,
reinterpretação  e  ressignificação  do
conhecimento. (Gasparin, 2012, p. 111)

Por que a Pedagogia Histórico-crítica?

O  estado  do  Paraná  possui  as  próprias  Diretrizes  Curriculares  da

Educação Básica, (DCE'S), desde o ano de 2008 e propõe que seja seguida a

tendência  da  Pedagogia  Histórico-crítica,  onde  o  ensino  deve  se  situar  no

contexto sócio-histórico, entendendo “a escola como o espaço do confronto e

diálogo entre os conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano

popular.  Essas  são  as  fontes  sócio-históricas  do  conhecimento  em  sua

complexidade”. (PARANÀ, 2008, p. 21), mas, é notória à Inexistência de amarras

ligando  teoria  e  prática;  currículo  escolar  e  currículo  do  aluno,  o  ensinar  e

aprender, às realidades educacionais conhecidas.

Da mesma maneira como já foi questionado no projeto de intervenção,

fica a pergunta, aqui, nesta unidade:



-  O que é necessário para que o professor, na prática docente, trabalhe o

conhecimento  científico  produzido  historicamente,  ao  qual  ele  tem  direito,

levando em consideração a realidade do aluno, da comunidade?

Ou ainda:

- Será que já foi ultrapassada a barreira reprodutivista da educação, para

uma  consciente  situação  de  adaptabilidade  à  realidade  local,  isto  é,  da

memorização e manutenção de uma ordem, inviável, na atual conjuntura, para a

educação que deve ser vista como processo de libertação e conscientização dos

alunos,  relativo  ao  desenvolvimento  das  atitudes  e  compromissos  deles,  no

cômpto individual e ou social, pois, são os alunos, sujeitos da ação educativa, e,

portanto, esse processo de ensino-aprendizagem seja, talvez, o maior papel da

educação escolar.

É clara, a existência reprodutiva da educação, principalmente em relação

ao planejamento, daquilo que é dito, versus aquilo que é realizado, nas salas de

aulas.

Mesmo  que,  embasado  na  teoria  histórico-crítica  é  aplicado  de  forma

tradicional e reprodutivista. Há necessidade urgente, que os professores reflitam

sobre o que é necessário, ou não, na ação formativa do aluno, questionando

sobre o que é importante ensinar; para quem ensinar e que aluno quer formar,

questionando ainda a favor de quem está esta educação, e que formação de

sociedade é desejada.

A práxis do processo pedagógico deve ser viva, cheia de significados para

o aluno, valorizando as relações sociais que o ele possui, “[...], porém, é preciso

que  o  professor  tenha  cuidado  para  não  empobrecer  a  aprendizagem  dos

alunos,  nivelando por  baixo  os  conhecimentos  científicos,  em nome de uma

prática  de  contextualização  e  flexibilização  para  o  contexto  do  universo  dos

mesmos”.(Idem, Ibidem, p. 4)

É o que propõe Demerval Saviani, um dos idealizadores da pedagogia

histórico-crítica, uma educação que ligue o aluno, ser concreto e histórico, ao

conhecimento culturalmente acumulado pela comunidade a que ele pertence e

consecutivamente, à humanidade.

A seguir  será  detalhada  essa  forma pedagógica  de  pensar,  buscando

subsídios no livro  'Uma Didática Para A Pedagogia Histórico-Crítica',  de João



Luiz Gasparin, que estabelece e desenvolve os cinco momentos de um 'Plano

de Trabalho Docente', dentro da visão emancipatória da educação.

REFLETINDO!

- O que significa “empobrecer a aprendizagem dos alunos, nivelando por

baixo os conhecimentos científicos”?

- O que você, professor, entende por manutenção de uma ordem inviável

na atual conjuntura?

- Na sua opinião, qual é o maior papel da educação escolar?

- Você conhece a Proposta Pedagógica do seu Estado e a de sua escola?

- Em seu trabalho docente você desenvolve o que é proposto?

- Compartilhe com os colegas, se quiser, qual a postura assumida, por

você, no seu trabalho de planejar o processo de ensino-aprendizagem?

“Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica22”.

 Considerando  a  Pedagogia  Histórico-crítica,  relacionada  ao

desenvolvimento dos passos didáticos a serem seguidos para a construção do

Plano de Trabalho Docente, é notada uma busca ao resgate do verdadeiro papel

da escola levando o aluno a pensar e desenvolver-se de forma autônoma; dando

abertura ao diálogo entre os coautores do processo educativo, proporcionando

uma tomada de decisão, a nova leitura do mundo - (real) - proporcionada pela

leitura do conhecimento acumulado historicamente. Ainda segundo esse autor:

Essa  nova  postura  implica  trabalhar  os  conteúdos  de  forma
contextualizada  [...]  do  conhecimento  humano.  Isso  possibilita
evidenciar aos alunos que os conteúdos são […] produção histórica de
como os homens conduzem sua vida nas relações sociais de trabalho
em  cada  modo  de  produção.  Consequentemente,  os  conteúdos
reúnem  dimensões  conceituais,  científicas,  históricas,  econômicas,
ideológicas,  políticas,  culturais,  educacionais  que  devem  ser
explicitadas […] no processo ensino-aprendizagem. (GASPARIN, 2012,
p. 2)

Isso  propõe  um  fazer  pedagógico  que  permita  ao  aluno,  tomar
consciência do que ele representa no todo, o mundo em que vive e que mais

22GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica., 2012, conforme referência.
Nesta unidade foi realizado um extrato da obra citada. 



tarde, deverá representar como cidadão partícipe de convívio social. Deve ele:

[...], compreender os conhecimentos em suas múltiplas faces dentro do
todo social. Cada conteúdo é percebido não de forma linear, mas, em
suas contradições, em suas ligações com outros conteúdos da mesma
disciplina ou de outras disciplinas. Assim, cada parte, cada fragmento
do conhecimento só adquire sentido pleno à medida que se insere no
todo maior de forma adequada. (Idem, Ibidem, p. 3)

É o caminhar da realidade social adentrando a sala de aula, retornando à

prática  social,  favorecendo  um  processo  dialético  no  desenvolver  do

conhecimento  escolar,  perpassando  pelas  três  fases  do  método  dialético,

(prática-teoria-prática),  propiciando  a  construção  do  pensamento  escolar,

partindo do conhecimento real que os alunos possuem, propondo atividades e

trabalhos que estejam adequados à zona de desenvolvimento proximal deles

para  que  possam  atingir  o  grau  de  desenvolvimento  potencial,  e  assim,

sucessivamente.

Esse processo dialético do pensamento, se desdobra, nos cinco passos

da  Pedagogia  Histórico-crítica.  Eis  o  esquema  criado  por  Gasparin  (2012,

p.159).

PRÁTICA
Nível De Desenvolvimento

Atual

TEORIA
Zona De Desenvolvimento Imediato

PRÁTICA
Novo Nível De

Desenvolvimento
Atual

PRÁTICA SOCIAL
Inicial Do Conteúdo PROBLEMATIZAÇÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO CATARSE

PRÁTICA SOCIAL
Final do Conteúdo

1) Listagem do conteúdo e
objetivos:
Unidade: Objetivo geral
Tópicos de objetivos 
específicos

2) Vivência cotidiana do 
conteúdo:

a) O que o aluno já sabe: 
visão da totalidade 
empírica.

b) Desafio: o que gostaria 
de saber a mais.

1)Identificação e 
discussão sobre os 
principais problemas 
postos pela prática 
social e pelo conteúdo.

2) Dimensões dos 
conteúdos a serem 
trabalhados.

1) Ações docentes e 
discentes para construção
do conhecimento. 
Relação aluno x objeto do
conhecimento pela 
mediação docente.

2) Recursos humanos e 
materiais.

Elaboração teórica
da síntese, da 
nova postura 
mental. 
Construção da 
nova totalidade 
concreta.

2) Expressão 
prática da síntese. 
Avaliação: deve 
atendera as 
dimensões 
trabalhadas e aos 
objetivos.

1) Intenção do aluno. 
Manifestação da nova
postura prática, da 
nova atitude sobre o 
conteúdo e da nova 
forma de agir.

2) Ações do aluno:
Nova prática social do
conteúdo, em função 
da transformação 
social.

Avaliando o que foi mostrado até agora, pode ser percebido que a nova

postura da didática na área educacional brasileira, principalmente, no que tange

a autonomia docente, na condição de profissional pensante e político da classe

trabalhadora,  influencia ao aluno,  pois,  teoricamente, o professor seleciona e



determina o  conteúdo do ensino,  organizando-o  segundo critérios  próprios  e

princípios  ideológicos,  vinculando-o  a  realidade  dos  alunos,  num  contínuo

processo de ação-reflexão-ação.

PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO

Neste primeiro momento, é necessário que o professor se interesse por

conhecer  a  prática  social  imediata que  os  alunos  possuem,  em  relação  ao

conteúdo curricular que será desenvolvido, ouvindo-os e dialogando, de forma a

desenvolver interesse por parte dos discentes, tornando a aprendizagem mais

significativa.

Conhecer  a  prática  social  imediata  dos  alunos  significa  conforme

Gasparin,  dar  continuidade a um conhecimento a priori  empírico.  Uma visão

espontânea  do  todo,  e  é  nesse  momento  que  entra  em  cena  o  processo

educacional, de transformar aquele conhecimento sincrético em conhecimento

escolar.

Por exemplo:

- Uma criança pequena, de até um ano de idade, pode achar que todos

os  animais  domésticos  são,  “au-au”,  depois,  um  pouco  maior,  começa  a

diferenciar gato de cachorro, cachorro de ursinho, gato de hamster, utilizando o

termo correto, mas, quando entrar no processo escolar, ela conhecerá conceitos

científicos  mais  apurados,  por  exemplo  o  que  é  um quadrúpede e  quais  as

características de cada um, diferenciando-os e assimilando-os.

Como já foi trabalhado em unidade anterior, o processo de assimilação é

muito importante para o desenvolvimento da criança, esse processo se torna

mais fácil, quando possui  imagens visuais - signos- correspondentes, podendo

relacionar e compreender, tornando mais claro o processo.

O  procedimento  didático  para  esse  momento  é  a  apresentação  do

conteúdo e dos objetivos, aos alunos, auxiliando-os a participarem do processo

pedagógico.  Em  seguida,  coletivamente,  os  alunos  exporão  ao  professor  o

conhecimento que possuem em relação ao conteúdo. O professor fará registro

da  compreensão  e  dos  conhecimentos,  porém,  não  fará  apontamentos,

deixando-os para o período da instrumentalização. Nesse mesmo processo, o



professor  dará  oportunidades  para  que  surjam  as  dúvidas,  desafios  e

curiosidades, em relação ao conteúdo tratado.

Gasparin,  (2012),  exemplifica  este  momento,  estabelecendo  o  objetivo

geral, as dimensões e objetivos específicos, do  conteúdo 'Água', (6º ano). Na

sequência,  faz  coleta  dos  conhecimentos  e  indagações  dos  alunos.  É

fundamental, diz o autor, que o aluno se sinta envolvido nessa fase para que

haja uma construção ativa da aprendizagem.

Tanto os conhecimentos prévios que os alunos manifestam em sala de
aula  como suas curiosidades sobre  o  tema não  são  definidores  do
conteúdo científico que deverão aprender. Seus interesses específicos
e particulares não constituem o centro do trabalho pedagógico, mas,
sim,  o  ponto  de  partida.  Se  o  professor  se  mantiver  preso  aos
interesses  imediatos  dos  educandos,  poderá  permanecer  na
superficialidade. (Idem, Ibidem, p. 29)

A necessidade de clareza sobre esse ponto é fundamental, por parte dos

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, para que a ação pedagógica

vá  além  do  senso  comum  ao  encontro  do  conhecimento  escolar  e

desenvolvimento científico.

PROBLEMATIZAÇÃO

Esse momento adentra ao que foi chamado de zona de desenvolvimento

proximal por Vygotsky. Começa uma análise da prática e teoria, mostrando aos

alunos  que  a  totalidade  dos  conteúdos  escolares  tem  muitos  aspectos

interligados  à  prática  social.  Para  tanto,  devem  ser  selecionados  e

desmembrados os conteúdos, confrontando-os - teoria x prática - “levando em

consideração o conteúdo a ser trabalhado e as exigências sociais de aplicações

desse conhecimento.” (ibidem, p. 34)  

É  essencial  que  o  grupo  de  professores  preocupe-se  em  relação  à

escolha dos conteúdos, importantes e necessários para o crescimento e domínio

dos alunos, como forma de resolução dos problemas suscitados anteriormente,

ainda que, inicialmente, isso seja da esfera intelectual.

O  conhecimento  passa  a  ser  entendido  como  forma  teórica  das

necessidades sociais, revestindo os conteúdos escolares com as mais diversas

dimensões sociais, de forma sistematizada ao conceito científico, para que haja



uma compreensão mais ampla do aluno no processo de ensino-aprendizagem.

O professor,  antecipadamente,  seleciona  os  conteúdos  e  define  como

pretende  trabalhar,  levando  em consideração  o  grupo  de  alunos  e  objetivos

estabelecidos.

Ao  planejar,  o  docente,  determina  quais  conceitos  desenvolverá,  tais

como os conceitos sociais, filosóficos, religiosos, econômicos, históricos, éticos,

estéticos,  políticos,  técnicos,  sociológicos,  ideológicas,  operacionais,  afetivos,

literários,  entre  outros,  estabelecendo  questões  que  ultrapassem  a

superficialidade e que suscitem nos alunos, interesses pelo conteúdo proposto,

para que seja entendido, como uma construção histórica.

INSTRUMENTALIZAÇÃO

Esse momento didático articula os três elementos essenciais do processo

pedagógico, formando uma tríade, aluno, professor e objeto de conhecimento –

o conteúdo - que de maneira alguma são neutros, pois, são marcados por uma

série de determinações, sejam sociais ou individuais promovendo processo mais

vivo,  pois,  “são  condicionados  por  aspectos  subjetivos,  objetivos,  culturais,

políticos, econômicos, de classe, do meio em que se encontram ou de onde

provêm.” (ibidem, p. 49)

A função da instrumentalização é intervir  no  nível  de desenvolvimento

proximal, para que estabeleça um novo nível de desenvolvimento real, levando

em consideração a potencialidade do aluno.

Gasparin,  observa  que  o  professor  e  os  alunos,  aos  poucos,  vão

efetivando dialeticamente o processo “construção do conhecimento escolar que

vai  do  empírico  ao  concreto,  pela  mediação  do  abstrato,  realizando  as

operações mentais de analisar,  comparar e criticar,  levantar hipóteses, julgar,

classificar, deduzir, explicar, generalizar, conceituar etc”. (Ibidem, p. 52)

Havendo assim, um confronto entre o conhecimento prévio do aluno e o

conhecimento escolar – científico - sendo este, comparado e analisado sobre o

conhecimento cotidiano, e, reconstruído sobre o que já existia.

Os  professores  ao  instrumentalizarem  os  alunos  com  novos

conhecimentos estão auxiliando-os a superar o senso comum, apropriando-se



dos conhecimentos produzidos historicamente e que estão sistematizados como

conhecimento  escolar,  para  que  possam  resolver  as  problematizações

levantadas, na prática social.

 A Instrumentalização “é o caminho pelo qual o conteúdo sistematizado é

posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-

lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional.” (Idem,

p. 51).

O aluno se constrói por meio de uma aprendizagem significativa, em um

processo intrapessoal, pois depende de uma ação consciente do sujeito sobre o

objeto  do  conhecimento  e  deste  sobre  o  aluno,  ainda  que  num  processo

interpessoal. Observe o esquema proposto por Gasparin. (Ibidem, p.110):

Na  sala  de  aula  o  professor  -  mediador  -  atua  como 'agente  cultural

externo' entre o sujeito -  aluno -  e objeto - conhecimento. Tem como função

desenvolver as potencialidades dos educandos, criando “as condições para a

atividade de análise e das demais operações mentais  do aluno,  necessárias

para a realização do processo de aprendizagem”. (Idem, ibidem, p. 103).

CATARSE

Catarse pode ser considerada a elaboração de uma síntese, após análise

realizada; a transformação do senso comum em conceitos elaborados, de forma



intrapessoal.  Para  Vygostsky  seria  a  organização  do  pensamento  de  forma

clara,  como um discurso  interno,  isto  é,  apropriação do  conhecimento  pelos

alunos  de  forma  sistematizada,  atingindo  um  novo  nível  de  aprendizagem,

promovido pela assimilação dos novos conteúdos.

É a passagem da síncrise para a síntese, de abstrato para concreto, do

senso comum a uma emancipação consciente,  promovida pela  liberdade  do

conhecimento.

Para  Gasparin,  a  catarse  é  a  demonstração  do  que  o  aluno  atingiu,

apreendeu, desde o ponto de partida, até o ponto da chegada, na resolução da

problematização inicialmente  levantada.  E acrescenta que,  a  solução desses

problemas  não  é  necessariamente  de  ordem  material,  pois,  no  processo

educacional a maioria das vezes, a solução é de ordem intelectual.

Nessa etapa o processo pedagógico está divido, em primeiro momento,

numa nova postura mental  do educando, no qual  ele se avalia fazendo uma

nova formulação em relação ao que sabia anteriormente e ao que domina no

processo final. Num segundo momento, na expressão prática da nova síntese,

que pode ser chamada de avaliação, o aluno expressa o conhecimento obtido

do conteúdo, conforme os objetivos estabelecidos, levando em consideração, os

instrumentos e os critérios que foram previamente definidos.

Como o professor fará esse processo avaliativo?

Gasparin propõe levantando outra questão:

Como o aluno vai mostrar que aprendeu?
Para que isso ocorra, é preciso que se definam os instrumentos de
avaliação  mais  adequados,  conforme  o  conteúdo  trabalhado,  a
metodologia  utilizada  e  diversas  dimensões  propostas  na
Problematização. (Idem, p. 132)

E  acrescenta.  Dependendo  das  circunstâncias  em  que  a

instrumentalização foi  trabalhada, a  avaliação pode ser realizada de maneira

informal ou formal, mas, deve sempre possibilitar que o aluno se expresse de

maneira mais abrangente do que somente a realização duma prova.

Nesta fase, mais envolvido com todo o processo, o professor poderá,

[...,]  propor  verificações  orais,  debates,  seminários,  resumos;
elaboração  de  textos,  redações,  confecções  de  materiais  como
cartazes,  maquetes  ou  objetos  específicos  conforme  o  conteúdo
trabalhado;  dramatizações;  provas  escritas  do  tipo  dissertativo,
objetivo, subjetivo; autoavaliação, realização de experiências e outras
formas  que  expressem  o  grau  de  aprendizagem  alcançado.  (Idem,



ibidem, p. 132)
Na  avaliação  informal,  o  aluno  demonstra  o  quanto  incorporou  por

iniciativa própria, tendo a liberdade de escolher como quer se manifestar. Já na

formal, o professor determina as diversas maneiras e oferece as oportunidades

dos alunos manifestarem à aprendizagem.

PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO

Momento no qual o aluno transforma e se transforma retornando a pratica

social com um saber concreto, refletido, permeado qualitativamente com o saber

científico, com um novo posicionamento que “ultrapassa o nível institucional para

tornar-se um fazer prático teórico no cotidiano extraescolar nas diversas áreas

da vida social”. (Idem, ibidem, p. 141).

Ultrapassar  limites,  produzir  o  desenvolvimento,  autonomia,  superar  o

próprio conhecimento é o que o ensino escolar deve fazer. É função do docente,

aproveitar as possibilidades existentes na zona de desenvolvimento proximal do

aluno, promovendo um novo desenvolvimento real e atual.

Neste momento, o diálogo entre professor e aluno é muito importante.

Juntos “definirão as estratégias de como podem usar de modo mais significativo

os conceitos novos no contexto de operações sociais práticas”. (Idem, ibidem,

p.143), promovendo uma nova forma de agir consciente para o cotidiano.

O aluno assume, com colegas e professores, em grupos, as ações que
desempenhará. Só desta maneira o compromisso com a transformação
da prática social  começará a  ser  efetivamente exercido.  Devem ser
planejadas ações de curto e médio prazo. Ações cabíveis, exequíveis,
pertinentes, não necessariamente grandes.
A proposta de ação tem como base o conteúdo estudado e, por isso, é
sua consequência lógica. O novo procedimento prático pode referir-se
tanto  a  ações  intelectuais  quanto  a  trabalhos  de  ordem  social  ou
atividades manuais, físicas. (Idem, ibidem, p. 145)

Gasparin infere nesse momento dois pontos básicos para que o processo

educativo  se  torne  significativo.  Primeiro,  quais  são  as  intenções  ou

manifestações  do  aluno  sobre  o  novo  conhecimento  e  segundo,  quais  as

propostas de ação,  do aluno ou grupo de alunos,  na vida prática,  cotidiana,

dentro e fora da escola.



A recomendação, feita por Gasparin, é de que sejam 

planejadas unidades de conteúdo, ou seja, um conjunto de aulas.

Primeira tarefa, consiste em listar os conteúdos das unidades

 a serem trabalhados e definir os objetivos que se pretende alcançar.

(Gasparin)

No transcorrer de sua vida, os alunos podem e devem apropriar-se dos

conceitos  científicos  sem o auxílio  do  professor.  A ação do professor  deve

propiciar a autonomia de aprendizagem por parte do aluno. Antes, porém, a

aquisição  desses  conceitos  passa  necessariamente  pela  mediação

pedagógica do professor.

Texto para complementação de estudo.

AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA - GASPARIN, João L. 

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4557_2608.pdf

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4557_2608.pdf
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