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A FUNÇÃO DOCENTE E O CONHECIMENTO NUMA PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-CRÍTICA

                                                                             Silvia Aparecida dos Anjos Gonçalves*

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a importância da prática docente, ressaltando o papel 
fundamental do professor como mediador do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. 
Utilizou-se  como teoria,  a  concepção  histórico-crítica. Tal  concepção  resgata  a  importância  de 
transmitir  os  conteúdos  historicamente  produzidos  e  socialmente  necessários,  garantindo  seu 
acesso e possibilitando uma tomada de consciência e emancipação do sujeito na sociedade de 
classes. A própria  concebe a mediação do professor  e o saber  elaborado ao desenvolvimento 
intelectual e social do aluno. Neste trabalho procuramos analisar como a prática pedagógica e o 
conhecimento é organizado e ensinado na escola. Foi possível evidenciar que o professor deve 
buscar uma postura dialética e que as situações de ensino devem ser mediadas e organizadas 
intencionalmente pelo professor para que os alunos se apropriem das ferramentas necessárias à 
transformação da realidade social. 

Palavras-chave: Prática docente. Ensino e aprendizagem. Mediação. Metodologia 
histórico-crítica.

ABSTRACT
 

The objective of this article is to analyze the importance of teaching body practice standing 
out  the ultimate role of  teachers as the knowledge mediator  on teaching and learning process. 
Critical  historic  pedagogy  has  been  used  as  theory.  Such concept  rescues  the  importance  of 
conveying the context historically produced, as well as, socially necessary assuring its access and 
enabling awareness and emancipation of the subject on the classes of society. The theory itself 
conceives the teacher’s mediation and the elaborated knowledge regarding the student’s intellectual 
and social development .On this paper, we have tried to analyze how pedagogical practice, as well 
as, knowledge are organized and taught in School. It has been possible to evidence that the teacher 
must search a dialectic posture and that teaching situations have to be intentionally mediated and 
arranged by the teacher so that the student appropriate the necessary tools for transformation of the 
social reality.

Key words: Teaching body practice. Teaching and Learning. Mediation.  Critical-Historic Methodology.

 Pedagoga da rede Estadual de Educação. Participante 2007/2008 do PDE (Programa de Desenvolvimento 
Educacional)  do  estado  do  Paraná.   Orientanda  do  Professor  Dr.  Raymundo  de  Lima  da  Universidade 
Estadual de Maringá.

INTRODUÇÃO
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As  dificuldades  relacionadas  à  educação  brasileira  preocupam  aos 
educadores e a toda população no país.

Se pensarmos que alguns anos atrás um dos maiores desafios era garantir 
o acesso dos alunos à escola, avançamos nesse sentido. O Estado ampliou o 
número  de  escolas  e  tornou  o  ensino  obrigatório  e  gratuito.  Mas  ainda  falta 
garantir a democratização do saber a todos que tiveram acesso ao ensino.

Parece óbvio quando se fala que a função da escola é ensinar, imaginando 
que o aluno de forma espontânea,  irá  aprender.  Mas se observarmos a atual 
situação educacional do nosso país, concluímos que o caminho é longo e exige 
muito  estudo,  reflexão,  comprometimento  profissional  e  vontade  política.  Não 
basta  colocar  todos  os  alunos  na  sala  de  aula  sem  que  sejam  oferecidas 
condições para que o ensino e aprendizagem aconteçam. 

O  presente  artigo  tem  como  objetivo  compartilhar  as  reflexões  obtidas 
através da implementação do plano de trabalho, desenvolvido no PDE (Programa 
de  Desenvolvimento  Educacional),  numa  escola  estadual  de  Maringá-Paraná. 
Sendo  este  trabalho  organizado  a  partir  de  encontros  quinzenais,  com 
professores  do  ensino  médio  noturno durante  sua  hora  atividade,  procuramos 
estudar a prática docente a partir de uma teoria crítica que entende a educação 
no movimento histórico da sociedade e focaliza a escola como o lugar privilegiado 
para  ensinar  e  aprender.  Grande  parte  do  conteúdo  deste  artigo  foi  visto  e 
discutido com os professores no trabalho desenvolvido na escola.

A implementação possibilitou analisar junto ao professor qual a sua prática 
e principalmente refletir sobre “O quê? Por quê? E como ensinar?”. Procuramos, 
também, verificar o grau de interesse do professor em buscar conhecimento, bem 
como, em saber se as teorias lhe dão subsídios à sua pratica docente.

O projeto de estudo partiu da necessidade de refletir e buscar mecanismos 
para  melhorar  a  prática  pedagógica,  uma  vez  que  os  alunos  não  estão  se 
apropriando do conhecimento como deveriam. Constatamos que eles chegam às 
quintas séries sem conhecimentos básicos de leitura, escrita e cálculos.

Segundo alguns autores como Duarte (2001), Balzan (1989), Arce (2001), 
a prática pedagógica orientada pela pedagogia do “Aprender a aprender” estava 
fundamentada por princípios neoliberais, ou seja, a mesma tinha como foco levar 
os alunos a adquirirem algumas competências para atuar no mercado de trabalho, 
sendo o papel do professor secundarizado e o conteúdo esvaziado ou diluído do 
currículo escolar. Segundo Libâneo (2001, p. 20-21) 

Posições  extremadas  que  incentivam  o  espontaneísmo,  a 
omissão  em  relação  ao  domínio  dos  conhecimentos 
sistematizados, a diminuição do rigor no atendimento das tarefas 
sociais da educação, a leniência nas práticas avaliativas, podem 
levar a prejuízos inestimáveis às crianças das camadas populares 
e camadas medias empobrecidas. Essas posições não ajudam na 
luta  pela  eliminação  das  desigualdades  sociais,  pelo 
reconhecimento  da  diversidade  cultural,  pela  superação  da 
subalternidade  da  globalização,  pela  preparação  profissional 
geral, ou seja, não propiciam as condições para que a parte pobre 
e oprimida da sociedade produza idéias, crie, se prepare para o 
mundo da ciência, da cultura, da arte, da profissão e da cidadania.
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A secundarização dos  conteúdos,  a  promoção  automática,  a  aprovação 
pouco  cuidadosa  pelo  conselho  de  classe  têm  levado  a  um  resultado 
desanimador.  Não  há  com o  que  se  surpreender  sobre  o  baixo  desempenho 
educacional no nosso país. Através dos resultados apresentados pelas avaliações 
realizadas pelo MEC sendo o ENEM (final do ensino médio - escolas públicas e 
privadas), Prova Brasil (4ª e 8ª séries – todas as escolas públicas urbanas), SAEB 
(4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio – por amostra – 
escolas  públicas  e  privadas)  e  pela  observação  direta  do  que  acontece  nas 
escolas, é perceptível que o ensino e aprendizagem precisam melhorar.

Por outro lado, o professor diante desta realidade sente-se desvalorizado e 
está  encontrando  dificuldade  para  enfrentar  o  desafio  de  melhorar  os  baixos 
índices de aprendizagem que os alunos vêm obtendo nas estatísticas oficiais e 
que também podem ser observados no dia-a-dia escolar e nas avaliações sobre o 
conteúdo trabalhado.

Em contraposição, os professores mais conscientes da importância de sua 
função para a vida dos alunos, querem mudar essa situação, porque sabem que a 
escola  pública  é  o  único  espaço  para  que  os  alunos  da  classe  trabalhadora 
adquiram o saber sistematizado, necessário à sua emancipação social.  
Diante  disso,  o  desafio  posto  é a necessidade de repensar  a organização do 
ensino,  a  articulação  entre  teoria  e  prática.  Mesmo  porque  um  ensino  de 
conteúdos  científicos  sem  relação  com  o  cotidiano  dos  alunos  e 
descontextualizado, provavelmente não desperte o interesse deles.

A partir das dificuldades educacionais observadas, entendemos que existe 
uma  proposta  educacional  que  se  orienta  por  princípios  democráticos, 
emancipadores dos sujeitos sociais, e acreditamos que esta possa contribuir com 
a  prática  pedagógica  que  valoriza  o  saber  sistematizado,  a  compreensão  da 
realidade  histórica,  dando  mais  condições  para  que  os  professores  possam 
enfrentar o desafio do cotidiano escolar, que hoje se apresenta desinteressante e 
permeado pelos problemas sociais.

Nessa  perspectiva,  entendemos  que  pedagogia  histórico-crítica  e  a 
psicologia histórico cultural podem contribuir com o ensino e aprendizagem e que 
realmente possam fazer a diferença na vida dos sujeitos sociais. 

           
DISCUTINDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO NA ESCOLA

Como já foram mencionados anteriormente, os estudos e reflexões foram 
realizados  na  hora-atividade  dos  professores.  Como nesta  escola,  no  período 
noturno há um número pequeno de turmas do ensino médio,  a cada encontro 
trabalhamos com um máximo de três professores.

Após a leitura de cada texto proposto, foi possível ouvir atentamente os 
professores e refletir sobre a prática desenvolvida pelos mesmos. 

Comentaremos algumas questões constatadas com freqüência durante as 
falas  dos  professores  que  consideramos  serem  relevantes  para  a  análise  da 
prática  pedagógica  porque  expressam  fatos,  características  e  tensões 
relacionadas  no  cotidiano  escolar.  Foi  possível  perceber  que,  a  partir  da 
concepção que cada professor tem sobre seu papel, fica evidente o que pensam 
sobre a função da escola, do conhecimento, do ensino e aprendizagem, e, enfim, 
sobre o desenvolvimento dos alunos.
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O primeiro ponto relevante demonstra que os professores sabem que os 
alunos têm necessidade de fazerem ligação dos conhecimentos científicos com a 
prática  cotidiana.  Mas  a  dificuldade  aparece  quando  no  dia-a-dia  o  professor 
acaba por adotar uma metodologia que não prioriza a participação dos alunos na 
apropriação do conhecimento e muito menos a formação dos conceitos, isto é, a 
elaboração de novos significados.

Por  parte  de  alguns  desses  professores,  percebemos  que  há  um 
descompasso entre o que falam e o que fazem.  Acabam por desenvolver um 
ensino com características tradicionais. As aulas são expositivas, os alunos não 
são  incentivados  a  questionamentos,  problematizações,  discussões  e  as 
atividades  desenvolvidas  em  sala  de  aula  são  as  sugeridas  no  livro  ou  são 
exercícios  copiados  do  quadro.  Os  conceitos  são  transmitidos  e  os  alunos 
estudam para repeti-los nas avaliações. Como não houve a reconstrução desse 
conceito,  a  maioria  se  sai  mal  na  avaliação,  o  professor  repete  a  mesma 
explicação  e,  muitas  vezes,  o  aluno  consegue  uma  nota  menor  ainda  na 
recuperação. No final, a culpa recai sobre o aluno que não estuda, não presta 
atenção na aula ou sobre a turma que é barulhenta e assim por diante.

Relacionar os conhecimentos que os alunos trazem de sua pratica social 
aos conteúdos sistematizados, parece consenso entre especialistas de diversas 
tendências, considerando que dessa forma a escola tenha sentido para o aluno. 
Segundo Gasparin (2002, p. 113) no processo de mediação do conhecimento, o 
professor ”torna-se também unificador do cotidiano e científico de seus alunos, 
assumindo  sua  responsabilidade  social  na  construção/reconstrução  do 
conhecimento  científico  das  novas  gerações  em  função  da  transformação  da 
realidade”.

O depoimento  de  uma professora  nos  chamou  a  atenção  pelo  fato  de 
demonstrar insegurança com relação à mudança de metodologia. A mesma pensa 
que  se  utilizar  uma  prática  mais  participativa  em  suas  aulas  pode  perder  o 
“controle” da turma. Até chegou a fazer algumas tentativas, na qual ficou claro que 
os  alunos  demonstraram  interesses  nas  discussões,  têm muita  curiosidade  e 
pontos de vistas diferentes sobre o assunto em estudo. Segundo Gasparin (2002, 
p.  54)  para  efetiva  construção  do  conhecimento  escolar  é  necessária  ações 
conjuntas do professor e alunos

[...] Os educandos e o professor efetivam, aos poucos, o processo 
dialético  de  construção  do  conhecimento  escolar  que  vai  do 
empírico ao concreto pela mediação do abstrato,  realizando as 
operações  mentais  de  analisar,  comparar,  criticar,  levantar 
hipóteses,  julgar,  classificar,  deduzir,  explicar,  generalizar, 
conceituar etc.

Diante  do  exposto  pela  professora  acima,  observamos  que  muitos 
professores têm boa vontade, querem realizar uma prática mais participativa, mas 
sentem-se despreparados e também,  muitas vezes,  deparam-se com algumas 
condições objetivas de trabalho, como turmas superlotadas,  jornada exaustiva, 
atuação em mais de uma escola, pouco tempo de hora-atividade para preparação 
de  aulas,  correção  de  avaliações,  pesquisa  e  leitura,  insatisfação  salarial 
prejudicam a qualidade do trabalho do professor. Para Libânio apud Basso (1994, 
p.94),       
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As  condições  objetivas  de  funcionamento  da  escola  levam  à 
estruturação das matérias na forma tradicional bem como o emprego 
de métodos tradicionais.  [...]  Efetivamente como desenvolver numa 
classe de 40 alunos projetos de experiências? Como realizar estudos 
do  meio,  sem  as  condições  necessárias?  Como  desenvolver 
pesquisas, se não há biblioteca? Como garantir um bom trabalho em 
grupo, sem recursos didáticos mínimos?

Sabemos que a formação inicial não tem conseguido dar uma capacitação 
necessária para os professores lidarem com as mais diversas situações em sala 
de  aula.  Com  relação  à  metodologia  de  ensino,  nas  diversas  disciplinas,  a 
situação é ainda mais precária. Restando ao professor buscar por contra própria 
este saber. O que nem sempre ocorre.

Entendemos  que  é  na  licenciatura  que  os  alunos,  futuros  professores, 
devem desenvolver os conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes 
possibilitem ir construindo seus saberes docentes. Segundo Arce (2001, p.267),

Não acreditamos que a formação inicial do professor possa se dar 
em serviço,  não vemos  nenhum outro  profissional  ser  formado 
assim. Por  que nós deveríamos admitir  que para ser professor 
qualquer tipo de formação possa ser feita? Por isso, reafirmamos 
que  a  formação  de  professores  não  pode  se  eximir  de  uma 
bagagem filosófica, histórica, social e política, além de uma sólida 
formação  didático-metodológica,  visando  formar  um profissional 
capaz de teorizar sobre as relações entre educação e sociedade 
e,  ai  sim  como  parte  dessa  analise  teórica,  refletir  sobre  sua 
prática, propor mudanças significativas na educação e contribuir 
para  que  os  alunos  tenham  acesso  à  cultura  resultante  do 
processo de acumulação sócio histórica pelo qual a humanidade 
tem passado.

Nos cursos de formação docente, os conhecimentos citados pela autora 
acima,  bem  como  a  formação  didático-metodológica  são  fundamentais  na 
instrumentalização  dos  professores,  no  sentido  de  oferecer  uma  prática 
pedagógica que torne compreensível ao aluno o conteúdo de cada disciplina a ser 
trabalhada.

Segundo pesquisa recente sobre o conhecimento didático,  publicada na 
revista Nova Escola de novembro, (2008, p.80 – 83), a formação do professor 
com relação às didáticas específicas, não faz parte da maioria dos currículos das 
faculdades de Pedagogia. Em mais de 80% das faculdades, aparece somente à 
didática geral,  na qual  são vistas as teorias da educação geral,  a história dos 
fundamentos pedagógicos e um pouco sobre avaliação e planejamento.

Quanto  à  capacitação  continuada,  esta  tem  sido  realizada 
esporadicamente e com pouca ênfase no aprofundamento teórico, necessário à 
instrumentalização do professor no como ensinar conteúdos aos alunos reais de 
nossa época.

Diante dos obstáculos apresentados com relação à formação inadequada e 
das condições objetivas de trabalho,  para que a prática docente não se torne 
alienada na busca  somente  de sua sobrevivência  e  do  seu salário,  o  sentido 
pessoal no qual realiza seu trabalho deve estar relacionado diretamente com o 
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significado  da  sua  função,  que  é  social.  Caso contrário,  torna-se  um trabalho 
alienado. Marx Apud Basso (1994, p.38) entende que na alienação,

O trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua 
essência, que, portanto ele não se afirma, mas se nega em seu 
trabalho, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve 
energia mental e física livre, mais mortifica a sua physis e arruína 
a sua mente. [...] o seu trabalho não é, portanto voluntário, mas 
compulsório, trabalho forçado, por conseguinte, não é a satisfação 
de  uma  necessidade,  mas  somente  um  meio  para  satisfazer 
necessidades fora dele.

Sabemos  que  a  escola,  em  cada  momento  da  história,  respondeu  à 
sociedade dentro do que era proposto para o desenvolvimento da mesma. Hoje, a 
escola  também  está  sendo  chamada  a  dar  a  sua  resposta  às  necessidades 
atuais. Portanto, compete aos professores buscar um conhecimento profundo da 
área  em  que  atua,  bem  como  o  saber  pedagógico  e  o  saber  político  para 
conseguir entender as propostas e mudanças constantes e atuar de forma segura 
e  crítica,  mediante  os  princípios  que  consideram  realmente  necessários  à 
formação humana.

O segundo  ponto  que  consideramos  relevante  é  a  dissonância  entre  a 
prática efetivada em sala de aula e a proposta teórico-metodológica estabelecida 
pelo  coletivo  da  escola  e  organizada  no  P.P.P.  (Projeto  Político  Pedagógico) 
observamos que os combinados em reuniões e formação continuada na escola 
não são considerados por todos os envolvidos no ensino e aprendizagem. Falta a 
consciência do que seja um trabalho coletivo, democrático, intencionalizado para 
os fins e os motivos que dirigem a prática pedagógica.

A proposta teórico-metodológica que embasa o P.P.P. desta escola, bem 
como a orientação das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná seguem a 
pedagogia histórico-crítica.  Isto não garante que na prática esteja contemplada 
essa teoria. Acreditamos que a teoria deva ser testada na prática, se isso não 
ocorre,  não  será  possível  avaliar  se  vai  ao  encontro  dos  princípios  que 
acreditamos  serem  necessários  na  formação  do  sujeito  nesta  etapa  da 
humanidade.  Como argumenta Vázquez apud Saviani (1984, p.76),

A teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir para a 
sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, 
em  primeiro  lugar  tem  que  ser  assimilada  pelos  que  vão 
ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre 
a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho 
de  educação  das  consciências,  de  organização  dos  meios 
materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem 
indispensável  para  desenvolver  ações  reais,  efetivas.  Nesse 
sentido,  uma  teoria  é  prática  na  medida  em  que  materializa, 
através  de  uma  série  de  mediações,  o  que  antes  só  existia 
idealmente,  como  conhecimento  da  realidade  ou  antecipação 
ideal de sua transformação.
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Como sabemos, embora a prática seja o ponto de referência do professor, 
muitos  ainda  não  têm consciência  da  importância  em conhecer  a  teoria  que 
sustenta sua ação pedagógica.

O  Projeto  Político  Pedagógico  da  escola  pode  ser  considerado  um 
instrumento  de organização em que pode ampliar  a  formação do docente  em 
serviço  devendo  ser  constantemente  avaliado,  modificado  para  atender  às 
necessidades  de  um trabalho  coletivo  de  qualidade,  quando  isso  não  ocorre, 
passa a ser mais um documento engavetado, prescrito. Para Vasconcellos (1999, 
p.68), o P.P.P. poderia ser um espaço de reflexão e ação num sentido oposto ao 
da alienação:

[...]  se  o  homem  se  constitui  enquanto  tal  por  sua  ação 
transformadora  no  mundo  pela  mediação  de  instrumentos,  o 
planejamento  –  quando  instrumento  metodológico  –  é  um 
privilegiado fator de humanização! Se o trabalho está na base da 
formação  humana,  e  tem  uma  dimensão  de  consciência  e 
intencionalidade,  podemos  concluir  que  planejar  é  elemento 
constituinte do processo de humanização: o homem se faz pelo 
projeto!

Embora  na  capacitação  continuada  e  reuniões  pedagógicas  haja  a 
preocupação com a necessidade de melhorar o ensino e aprendizagem, observa-
se  na  prática,  que  as  discussões  não  avançam  no  sentido  de  buscar  um 
conhecimento profundo para lidar com tal necessidade.

No entanto,  foi  possível  observar  que alguns professores por  esforço e 
iniciativa  própria  formam  grupos  de  estudos  integrados  a  projetos  da 
Universidade.  Esta  capacitação  continuada  tem  possibilitado  uma  prática 
contextualizada, participativa que contempla as situações reais da sala de aula e 
o  conhecimento  científico  desenvolvendo  assim,  um  profissional  mais  crítico, 
capacitado para atuar nesta atual realidade.

O  professor,  consciente  de  sua  função  humanizadora,  sabe  que  seu 
trabalho  requer  intencionalidade  para  que  os  objetivos  sejam  alcançados.  Ao 
contrário,  o  professor  que  realiza  seu  trabalho  pautado  no  senso-comum  ou 
ensina como foi ensinado na época de sua escolarização, tende a uma prática 
alienada. 

O CONHECIMENTO SOB UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Vivemos numa época de transformações profundas e contraditórias. Com a 
globalização e a reestruturação da forma de produção na sociedade capitalista 
que passou de uma base eletromecânica – produção de base taylorista-fordista – 
em que se exigia dos trabalhadores procedimentos rígidos, manuais, para uma 
base microeletrônica – produção de base toyotista – em que os procedimentos 
são  flexíveis  passando  a  requerer  certas  habilidades  intelectivas  e  de 
relacionamento social, tais como análise, síntese, criatividade, comunicação clara 
e objetiva, capacidade de trabalhar em grupo, enfrentar mudanças constantes, 
estudar  continuamente,  bem como outras  exigências  em decorrência  da  nova 
forma de organização do trabalho.

8



Diante dessa mudança, observamos que de um lado o desenvolvimento 
tecnológico trouxe avanços na forma de produção e também nos diversos ramos 
da ciência,  o aumento inclusive da expectativa de vida,  com a descoberta  de 
novos medicamentos e aparelhos de diagnósticos mais precisos, por outro lado, 
trouxe crise e contradições para uma parcela da população que se encontra à 
margem desse desenvolvimento econômico e social. 

A educação, como fenômeno social, não ficou de fora dessa revolução. Ao 
contrário, seu papel e suas funções passaram a ser muito mais questionadas e 
apontadas como elemento de mudança. Segundo Saviani (1996, p. 170), a 

crise do processo de modernização vale dizer, crise da sociedade 
capitalista que, tendo realizado suas possibilidades, se estendeu 
por todo o globo atingindo também seus limites e deparando-se 
com contradições a ela inerentes as quais tendem a se agravar, 
prenunciando o seu colapso.

Neste  contexto,  à  escola  é  solicitada  a  mudar  o  ensino  que  oferece 
principalmente  a qualidade da informação que está  promovendo e procure  se 
adaptar  às  novas  exigências  do  mercado  neoliberal,  incluindo  o  domínio  das 
novas tecnologias que tomam conta de todos os setores da atividade humana.

 Esse modelo de educação pautado em princípios neoliberais passa a ser 
essencial para a erradicação da pobreza, pois garante que investindo no indivíduo 
e dando-lhe instrução, a escola estaria capacitando o sujeito a sair da situação 
que  se  encontra.  Coloca  a  educação  como  panacéia  para  a  resolução  dos 
problemas sociais.  Com isso, a responsabilidade pela condição social de cada 
indivíduo nessa concepção passa a ser inteiramente responsabilidade individual. 
Segundo Arce (2001, p. 261),

Enfatizando  as  diferenças  individuais  como  saudáveis  e 
necessárias, sendo a chave para o indivíduo achar seu lugar em 
nossa sociedade; retira-se da aprendizagem o conteúdo que fica 
reduzido  a  informações,  instrumentalização  das  ações 
posteriores,  emergindo  um saber  imediato  e  utilitário,  além da 
inclusão do principio básico da flexibilidade, capaz de torná-lo um 
sujeito adaptável ao mercado. 

De fato,  ao sistema capitalista  interessa a formação e a prática  de um 
“novo professor” para uma “nova educação”, que responda às necessidades da 
formação  de  homens  para  um  mercado  excludente,  mas  que  exige  que  o 
trabalhador seja capacitado para aquisição de competências,  conhecimentos e 
atitudes necessárias a manutenção da produção e do consumo. Formando assim, 
o  homem  liberal,  competitivo,  que  se  adapte  com  facilidade  às  normas  do 
mercado.  Desta  forma,  é  atribuída  ao  professor  a  culpa  por  não  estar 
“preparados” a nova situação de globalização.

É  evidente  que  se  considerarmos  a  escola,  partindo  dos  princípios  de 
organização  das  empresas,  com  a  finalidade  de  satisfazer  os  interesses 
econômicos imediatos que não levam em consideração à formação de um homem 
omnilateral, a função da educação seria desenvolver no individuo competências e 
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habilidades como “aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a conviver, 
amplamente utilizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

A ênfase na formação dessas competências não leva em consideração o 
contexto  histórico  da  sociedade,  as  contradições  e  os  problemas  sociais 
produzidos  pela  própria  sociedade  capitalista,  dentre  eles,  o  individualismo,  a 
competitividade,  o  desemprego e outros.  Desta  forma,  questiona  Vasconcellos 
(1996, p. 262),  

Será que o fato de se criar em condições para o desenvolvimento 
da cooperação e da reciprocidade, em sala de aula, significa que 
a  escola  possa  tornar-se  um  instrumento  poderoso  de 
emancipação e de desalienação, a ponto de promover mudanças 
estruturais  na  sociedade?  Como  pode  se  desenvolver  a 
verdadeira solidariedade, numa sociedade tão desigual, na qual a 
desigualdade é gerada nas relações de produção? Como pode se 
desenvolver  a  solidariedade  numa  sociedade  na  qual  a  mídia 
convida permanentemente ao mais absoluto individualismo?

Vale ressaltar, que hoje permeia na sociedade vários discursos em favor da 
formação dos indivíduos, que embora de aparência sedutora, mas nem sempre 
esclarecido  e  consistente  com  os  interesses  da  classe  trabalhadora.  Nesse 
sentido, o historiador da educação Mário Manacorda nos chama atenção e faz um 
alerta em uma entrevista:

Uma educação voltada apenas para a formação dos princípios de 
liberdade,  democracia,  participação cultural,  é  sempre inadequada. 
Não basta. Porque tal gênero de educação os inimigos da democracia 
também  podem  fazer,  no  plano  de  trabalho.  Sem  negar  esses 
princípios ou ignorá-los, considero mais importante que os homens 
sejam instruídos, isto é, armados de saber, de tal modo que possam 
participar concretamente da criação de uma vida mais rica, de uma 
mais capacidade produtiva, com maior participação democrática. Isto 
significa  mais  instrução,  mais  cultura  [...]  mas  a  cultura  hoje  não 
passa  somente  pelo  ler,  escrever  e  fazer  contas.  Passa  pelo 
conhecimento  teórico-prático,  conhecimento  e  uso  de  novos 
instrumentos de produção e comunicação entre os homens. É preciso 
dar instrução, sim, mas como instrumento concreto de conhecimento, 
de capacidade operativa, produtiva, e de capacidade cognoscitiva.

Neste sentido, é fundamental que os professores tenham clareza que sua 
função não é neutra, além do pedagógico tem um sentido político e social. Ter 
consciência dos seus limites, mas não ser alienado achando que nada é possível 
fazer.  Saber  que  não  resolveremos  todos  os  problemas  sociais,  mas  sem  a 
educação,  sem  que  os  trabalhadores  se  apropriem  dos  conhecimentos 
socialmente elaborados não terão condição de lutar por condições mínimas de 
sobrevivência na sociedade. Saviani (2005, p. 76) alerta para a condição do saber 
na sociedade capitalista.
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Na  sociedade  capitalista,  a  tendência  é  torná-lo  propriedade 
exclusiva da classe dominante. Não se pode levar tendência às 
ultimas conseqüências porque isso entraria em contradição com 
os  próprios  interesses  do  capital.  Assim,  a  classe  dominante 
providencia para que o trabalhador adquira algum tipo de saber, 
sem o  que  ele  não  poderia  produzir;  se  o  trabalhador  possuir 
algum  tipo  de  saber,  ele  é  o  dono  da  força  produtiva  e  no 
capitalismo  os  meios  de  produção  são  propriedades  privada! 
Então,  a  história  da  escola  no  capitalismo  traz  consigo  essa 
contradição.

Diante desta realidade, a função da escola não pode se resumir apenas 
nas  necessidades  competitivas  do  mercado.  Há  a  necessidade  de  a  prática 
pedagógica  ser  organizada  para  garantir  às  novas  gerações  o  saber 
sistematizado, com a condição dos indivíduos adquirirem instrumentos cognitivos 
necessários à formação da consciência crítica para a vivência na sociedade de 
forma não alienada. Segundo Saviani (2005, p.15),

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos 
que  possibilitam  o  acesso  ao  saber  elaborado  (ciências,  bem 
como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. A atividade 
da escola básica deve organizar-se a partir  dessa questão.  Se 
chamarmos  isso  de  currículo,  poderemos  então  afirmar  que  a 
partir  do  saber  sistematizado  que  se  estrutura  o  currículo  da 
escola elementar.

 
Nesta  perspectiva,  exige-se  do  professor  uma  postura  consciente  e 

transformadora na busca da práxis. Vasconcellos (1998, p.87), esclarece, “... uma 
prática  fertilizada  pela  reflexão  teórica,  portanto,  carregada  de  sentido,  de 
significado,  e  uma  teoria  fertilizada,  provocada,  desafiada  pelas  questões  da 
prática”.

Um  dos  pressupostos  da  pedagogia  histórico-crítica  é  relacionar  os 
conhecimentos que os alunos já possuem da sua prática cotidiana com os novos 
conteúdos,  dando  condições  para  que  o  estudo  tenha  sentido,  considerando 
professores e alunos parte da realidade concreta, os conteúdos não serão mais 
tratados de forma fragmentados e neutros. O conhecimento escolar passa a ser 
teórico-prático. Para Gasparin (2002, p.03), fica evidente que

Essa nova forma pedagógica de agir exige que se privilegiem a 
contradição,  a  dúvida,  o  questionamentos;  que  se  valorizem a 
diversidade e a divergência; que se interrogem as certezas e as 
incertezas,  despojando  os  conteúdos  de  forma  naturalizada, 
pronta,  imutável.  Se  cada  conteúdo  deve  ser  analisado, 
compreendido e apreendido dentro de uma totalidade dinâmica, 
faz-se necessário instituir uma nova forma de trabalho pedagógico 
que dê conta deste novo desafio para a escola.

Evidentemente  para  que  esta  nova  forma  de  trabalho  se  efetive  é 
necessário que o professor busque conhecimentos nas ciências humanas, sociais 
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e  econômicas,  para  subsidiá-lo  no  entendimento  das  complexas  relações  na 
formação do homem inserido nas relações sociais. Além disso, exigirá constante 
reflexão sobre o tipo de homem que se pretende formar, bem como, organizar sua 
ação de forma intencional  e sistematizada,  estabelecendo a mediação entre  o 
conhecimento e o aluno.

Hoje, fica evidente que os indivíduos necessitam de uma formação crítica 
para conseguir lidar e compreender a realidade social. O acesso às informações 
não se configura mais como um problema, pois estas estão disponíveis sob as 
mais variadas formas. No entanto, saber lidar, interpretar todas essas informações 
é  difícil  e  exige  capacidades  que  a  escola  pode  desenvolver  nos  indivíduos, 
verificando  se  o  trabalho  realizado  propiciou  a  compreensão,  análise, 
estabelecimento de relação entre diferentes situações. Ou seja, escola deve fazer 
a relação do conteúdo trabalhado com a vida real dos alunos.

Portanto,  o  desenvolvimento  de  uma  postura  crítica  do  aluno  depende 
tanto da apropriação do conhecimento quanto do processo de produção desse 
conhecimento.  Reconhecendo assim que o conhecimento  não é uma verdade 
absoluta e acabada.

O  desafio  posto  neste  momento  aos  envolvidos  em  educar  é  a 
necessidade de repensar o que ensinar, como se ensinar e para que se ensinar.

É importante destacar diante de tal desafio que o processo de apropriação 
e produção do conhecimento se efetivará mediante a relação ativa e critica do 
aluno com o conhecimento,  mediada pelo professor.  O aluno necessita refletir, 
aprofundar  o  objeto  de  estudo  compreender  a  realidade  e  não  simplesmente 
memorizar informações. Segundo Basso (1994, p. 34), nesta situação, 

O professor dá a palavra para o aluno que discute com base nos 
textos  lidos,  nas  observações,  nas  entrevistas,  na  reflexão  de 
textos coletivos produzidos pela turma,  na experiência de vida, 
etc. Embora o professor conduza o processo de apropriação, o 
aluno é ativo, há a participação, o esforço e ação do aluno para 
aprofundar e apropriar-se de conhecimentos novos, permitindo o 
desvendamento  do  real,  a  percussão  da  sua  própria  situação 
histórica.

Diante desta prática, o professor é desafiado e precisa buscar meios que 
motivem,  estimulem  e  levem  os  alunos  à  aprendizagem.  Pensamos  ser 
interessante  resgatar  a  pesquisa  de  Cunha (1989)  sobre  o  que  seria  o  “bom 
professor”.  Na qual  apresenta  algumas habilidades da prática  pedagógica  dos 
considerados “bons professores” no seu cotidiano escolar:

Segundo  a  autora,  o  professor  é  a  principal  fonte  de  conhecimento 
sistematizado. A ênfase na exposição oral demonstra esta afirmativa. Os alunos 
manifestam exatamente esta expectativa, desejando que o professor seja hábil no 
falar  e  que  permita  intervenções  quando  necessárias.  Os  “bons  professores” 
manifestaram inúmeras habilidades de ensino. Elas podem ser reunidas em cinco 
grupos: organização do contexto da aula, incentivo à participação do aluno, trato 
da matéria de ensino, variação de estímulo e uso da linguagem.

- A habilidade de organização do contexto da aula inclui os seguintes indicadores: 
explicita o objetivo de estudo; localiza historicamente o conteúdo; estabelece a 
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relação  do  conteúdo  com  outras  áreas  do  saber;  usa  artifícios  verbais  para 
apontar  questões  fundamentais;  apresenta  ou  escreve  o  roteiro  da  aula; 
referencia materiais de consulta.

-  A habilidade  de  incentivo  à  participação  do  aluno  inclui  indicadores  como: 
formula pergunta de natureza exploratória e encaminhadora; valoriza o diálogo; 
provoca o aluno para realizar suas próprias perguntas; transfere indagações de 
um aluno para o outro ou para toda a classe; usa palavra de reforço positivo; 
aproveita  as  respostas  dos  alunos  para  dar  continuidade  à  aula;  ouve  as 
experiências cotidianas dos alunos.

- A habilidade de tratar a matéria de ensino aparece da seguinte forma: esforça-se 
para tornar a linguagem acadêmica acessível:  clareia conceitos;  faz analogias; 
estabelece relação entre causa e efeito; vincula teoria e prática; usa exemplos; 
utiliza resultados de pesquisa.

- O grupo de indicadores de habilidade de variação de estímulos constitui-se de: 
usa adequadamente recursos audiovisuais; movimenta-se no espaço de ensino; 
estimula a divergência e a criatividade; preocupa-se em instalar a dúvida.

-  Por  fim,  a  habilidade  do  uso  da  linguagem  reúne  aspectos,  como:  uso  de 
terminologia adequada; emprego de voz audível; usa pausas e silêncio; adoção 
de entonação de voz variada; senso de humor no trato com os alunos.

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM

Desde o início da história humana o homem se utilizou da relação com 
seus semelhantes para apropiar-se da cultura e dos conhecimentos já produzidos. 
Nesta  relação,  também  criou  novos  conhecimentos  conforme  as  suas 
necessidades.  Este processo dinâmico e singular só é possível  mediante uma 
interação partilhada que inicia com o nascimento do indivíduo e continua por toda 
vida. Segundo Oliveira (1997, p.61), Vygotsky considera que,

As  relações  entre  o  desenvolvimento  e  aprendizagem,  e 
particularmente  sobre  a  zona  de  desenvolvimento  proximal, 
estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a 
relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural e com sua 
situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o 
suporte de outros indivíduos de sua espécie.
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A expressão  zona  de  desenvolvimento  real,  segundo  Vygotsky  (1984), 
refere-se  à  capacidade  da  criança  realizar  uma  atividade  sozinha,  um 
desenvolvimento já alcançado. Enquanto que a zona de desenvolvimento proximal 
refere-se à capacidade da criança realizar atividade com a ajuda de outros. Assim, 
a zona de desenvolvimento proximal refere-se às funções que estão em processo 
de desenvolvimento e que se tornarão funções consolidadas nas relações com o 
outro e nas experiências de aprendizagem.

Diante  disso,  o  professor  ao  planejar  sua  prática  pedagógica  deve 
considerar  que  a  criança  ao  chegar  à  escola  traz  conceitos  espontâneos, 
adquiridos  na convivência  com seus familiares  e amigos.  Para Oliveira  (1997, 
p.62),
       

Como na escola  o  aprendizado é  um resultado  desejável,  é  o 
próprio objetivo do processo escolar, a intervenção é um processo 
pedagógico  privilegiado.  O  professor  tem  o  papel  explícito  de 
interferir  na  zona  de  desenvolvimento  proximal  dos  alunos, 
provocando  avanços  que  não  ocorreriam  espontaneamente.  O 
único bom ensino, afirma vygotsky, é aquele que se adianta ao 
desenvolvimento.

                   

Ao ingressar na escola, a criança deve receber orientação para analisar e 
generalizar  os  elementos  da  realidade  rumo  à  formação  de  conceitos, 
imprescindíveis ao desenvolvimento de suas funções psíquicas. Ultrapassando, 
assim, suas impressões imediatas rumo à apropriação dos conceitos científicos, 
pela mediação pedagógica.

Ao  interagir  com  esses  conhecimentos,  o  ser  humano  se  transforma: 
aprende a ler e a escrever, obter o domínio de formas complexas de cálculos, 
construir significados a partir das informações descontextualizadas, ampliar seus 
conhecimentos,  lidar  com  conceitos  científicos  hierarquicamente  relacionados. 
Enfim,  adquire  atividades  extremamente  importantes  e  complexas,  que 
possibilitam novas formas de pensamento, de inserção e atuação em seu meio. 
Isto  que dizer  que as  atividades  desenvolvidas  e  os  conceitos  aprendidos  na 
educação escolar (que Vygotsky chama de científico) introduzem novos modos de 
operação  intelectual:  abstração  e  generalizações  mais  amplas  acerca  da 
realidade que por sua vez transformam os modos de utilização da linguagem. 
Como conseqüência, na medida em que o sujeito expande seus conhecimentos, 
modifica sua relação cognitiva com o mundo.

No entanto, para que a mediação pedagógica ocorra, o professor necessita 
partir  do  conhecimento  sincrético,  aquele  que  o  aluno  possui  de  forma 
desorganizada, para chegar ao conhecimento sintético,  aquele que o aluno se 
apropriará com a intervenção do professor. Desta forma, Vasconcellos, (1993, p. 
48), esclarece que

conhecer  a  realidade  dos  educandos  implica  em  fazer  um 
mapeamento,  um  levantamento  das  representações  do 
conhecimento dos alunos sobre o tema de estudo. A mobilização 
é o momento de solicitar a visão/concepção que os alunos têm a 
respeito do objeto (senso comum, “síncrese”). 
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Neste sentido, para que a aprendizagem ocorra, as atividades planejadas 
pelo  professor  devem ser  participativas  e terem sentido  sobre  a  realidade do 
aluno. Uma prática pedagógica pautada em passar conceitos prontos e realizar 
exercícios  repetitivos  não terá  sentido  e nem modificará  a realidade interna e 
externa  da  consciência  dos  alunos,  portanto  seria  uma  prática  vazia  de 
significado, um simples adestramento.                                      

Dessa forma, a mediação deve considerar alguns elementos, como: a ação 
do professor, a forma de tratar o currículo,  o relacionamento entre professor e 
alunos e entre os próprios alunos, a contextualização do conteúdo com a vida dos 
alunos, a relação dialógica e o contexto social maior. Para Gasparin (2002, p.119),

Os conceitos científicos não passam diretamente aos alunos, nem 
os conceitos cotidianos são subsumidos, automaticamente, pelos 
científicos.  É  na  caminhada  dialógico-pedagogica  que  se  dá  o 
encontro das duas ordens de conceitos: os conceitos cotidianos 
são  incorporados  e  superados  pelos  científicos.  Realizam-se, 
através do trabalho coletivo e individual, a interaprendizagem e a 
intra-aprendizagem.

  

Nesse processo, o diálogo, o saber escutar e a promoção de diferentes 
formas de expressão são fundamentais.  Pois é escutando e dialogando que o 
professor situará o nível de conhecimento em que o aluno se encontra e de qual 
ajuda necessita. Vygotsky (1984) enfatiza que o aprendizado é uma construção 
individual, mas também um processo social que necessita do diálogo, sendo o 
professor o mediador entre aluno e conhecimento. 

Na perspectiva vigotskiana,  o desenvolvimento da linguagem e as suas 
relações com o pensamento é um processo, um movimento contínuo de vaivém 
do pensamento para a palavra e vice versa. Podemos considerar o dialogo como 
meio  para  tal  desenvolvimento.  Portanto,  no  processo  de  aprendizagem  e 
desenvolvimento do aluno, o diálogo se impõe como uma necessidade para que o 
ensino se vincule às experiências e interesses dos sujeitos reais. Tacca (2000, p. 
20) alerta para um ambiente social e participativo na sala de aula, caso contrário:

Um ambiente não comunicativo ou não participativo pouco estimula a 
elaboração de conceitos e habilidades e pouco promove os vários 
aspectos do desenvolvimento do aluno. Ao contrário pode conduzir ao 
conformismo,  à  reprodução  e  à  insegurança.  A  criação  de  uma 
atmosfera participativa solicita a ocorrência e estimula os processos 
de comunicação, que têm no diálogo sua principal expressão. 

Nesta  perspectiva  para  que  haja  um  ambiente  dialógico,  o  professor 
necessita,  além  de  cuidar  do  conhecimento,  implantar  um clima  favorável  ao 
diálogo.

A mediação pedagógica, além do compromisso político, histórico e social, 
remete também ao seu fazer  técnico-pedagógico,  entendida como domínio do 
saber  escolar,  dos  métodos  de  ensino,  da  organização  curricular.  Segundo 
Masetto apud Gasparin  (2002,  p.  111 -112),  a mediação pedagógica pode ser 
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desenvolvida  tanto  utilizando  técnicas  convencionais  quanto  as  novas 
tecnologias. Resume assim, as técnicas convencionais em três grupos:

- No primeiro grupo estão reunidas as técnicas de apresentação simples, 
apresentação cruzada em duplas, tempestade cerebral e outras. Geralmente são 
usadas para que seus membros se conheçam e começem a estabelecer um clima 
agradável de trabalho, de aprendizagem individual ou de grupo.

- O segundo grupo é constituído por técnicas de simulação: dramatização, 
desempenho de papéis, jogos de empresas, estudos de caso, etc. Tais técnicas 
desafiam o educando a buscar soluções para problemas, analisar variáveis que 
afetam uma situação, preparando-o para enfrentar situações reais.

- O terceiro grupo de técnicas é representado por aquelas que põem o 
aluno em contato direto com situações reais: estágios, excursões, aulas práticas, 
visitas  a  locais  como  indústrias,  escolas,  empresas,  consultórios,  escritórios, 
fórum, etc. Estas técnicas são um excelente meio para verificar a concordância ou 
a divergência entre teoria e prática. A própria realidade torna-se mediadora da 
aprendizagem.

Em relação às novas tecnologias, segundo o mesmo autor, estas têm como 
característica  principal  serem instrumentos  de apoio  ao processo de ensino  e 
aprendizagem, requerendo que sejam escolhidas, planejadas e usadas de forma 
integrada  para  que  a  aprendizagem  significativa  aconteça.  Sendo  elas: 
informática,  computador,  multimídia,  internet,  CD-ROM, hipermídia,  ferramentas 
para educação à distância, como: chats ou bate-papo, listas de discussão, correio 
eletrônico, teleconferência, etc.

Portanto, cabe  aos  professores  se  preocuparem com os  conteúdos,  as 
atividades propostas aos alunos, porque o desempenho destes depende muito de 
como ocorreu o processo de mediação. Para Vygotsky (1984), o ensino se bem 
planejado e conduzido, ativa várias funções mentais.

Assim, podemos  concluir  que  a  responsabilidade  do  professor  em 
proporcionar  um processo  intencional  de  mediação  do  conhecimento  é  muito 
grande, pois a educação interfere diretamente no desenvolvimento do aluno que, 
mediante a qualidade de ensino e aprendizagem que a escola proporcionou e 
através  da  apropriação  dos  conhecimentos  científicos,  terá  condições  de 
compreender as condições sociais de sua vida, transformar sua consciência e agir 
no sentido de transformá-la.

METODOLOGIA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Considerando  que  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem requer  muito 
mais do que a transmissão do conhecimento, é de extrema relevância contemplar 
a metodologia de ensino para promover a aprendizagem.

Entendemos,  portanto,  que  uma  didática  que  contemplaria  a  prática 
pedagógica  descrita  acima  é  a  didática  para  a  Pedagogia  Histórico  Crítica 
Gasparin  (2002).  Além  disso,  durante  o  trabalho  de  implementação  que 
realizamos com os professores, percebemos que nem todos conheciam tal teoria 
e  se  interessaram  em  conhecê-la.  Procuraremos  descrever  abaixo,  de  forma 
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resumida,  os  passos  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  docente  nessa 
perspectiva teórica.

1- Pratica Social Inicial

Consiste numa primeira leitura da realidade sobre o tema a ser estudado. 
Saviani (1984) ao explicar essa primeira fase afirma que ela é o ponto de partida 
de todo trabalho docente.  A visão do aluno neste momento é empírica,  geral, 
sincrética e aparece como natural. Enquanto que a visão do professor sobre a 
mesma  realidade  é  sintética,  porém,  precária.  Prática  social  é  comum  ao 
professor e ao aluno.  Portanto,  é imprescindível  ouvir,  dialogar com os alunos 
para verificar o uso do tema na prática social cotidiana.

2- Problematização

É o momento em que se inicia a análise dos principais problemas postos 
pela prática e o levantamento dos conhecimentos necessários para resolvê-los. 
Segundo Gasparin (2002, p.43),
                                  

 Este é o momento em que são apresentadas e discutidas as razões 
pelas quais devem aprender o conteúdo proposto, não por si mesmo, 
mas  em função  de  necessidades  sociais.  É  importante  evidenciar 
porque esse conhecimento é socialmente necessário no mundo atual. 
Mostra-se, paralelamente, as diversas faces sociais que os conceitos 
carregam  consigo.  Esse  processo  leva  o  aluno,  aos  poucos,  a 
descobrir novas dimensões dos conceitos em questão 

Nesta  fase,  os  alunos  devem ser  desafiados  a pensar  criticamente  e  a 
levantar  junto  com  o  professor  as  questões  sociais  que  dizem  respeito  ao 
conteúdo a ser trabalhado.

3 – Instrumentalização

É o momento em que os conteúdos científicos responderão às questões 
da  prática  social  levantadas  pelos  alunos  e  professores  na  fase  anterior.  O 
conhecimento passa a ter sentido para o aluno. Para Gasparin (2002, p.54), nesta 
fase, a

orientação  do  professor  torna-se  decisiva,  pois  os  alunos 
necessitam do seu auxílio para realizar as ações necessárias à 
aprendizagem. Os educandos e o professor efetivam, aos poucos, 
o processo dialético de construção do conhecimento escola que 
vai do empírico ao concreto pela mediação do abstrato, realizando 
as  operações  mentais  de  analisar,  comparar,  criticar,  levantar 
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hipóteses,  julgar,  classificar,  deduzir,  explicar,  generalizar, 
conceituar, etc.

Trata-se  da  apropriação  dos  saberes  necessários  à  prática  social 
emancipadora.
 

4 – Catarse

Nesta  fase,  o  aluno  demonstra  que  se  apropriou  dos  conteúdos 
trabalhados. Evidencia sua nova forma de entendimento sobre a prática social. 
Com o trabalho pedagógico realizado sobre determinado conteúdo, o aluno passa 
a enxergar que a realidade que antes conhecia como “natural”, não é exatamente 
assim, mas é histórica, porque foi produzida pelos homens de um determinado 
tempo e lugar e carregada de intenção política e social. Segundo Saviani (1984, 
p.75).

Chamemos este quarto de catarse, entendida na acepção gramsciana 
de  “elaboração  superior  da  estrutura  em  superestrutura  na 
consciência  dos  homens”.  Trata-se  da  efetiva  incorporação  dos 
instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de 
transformação social.  

                                      
  

É  chegado  o  momento  em que  o  professor  poderá  elaborar  diferentes 
instrumentos de avaliação, conforme sua concepção de avaliação. 

5 – Prática Social Final
 

É  momento  de  retorno  à  prática  social.  Com  a  mediação  da  ação 
pedagógica o aluno avançou um estágio de maior compreensão científica, social 
e histórica, e a previsão é que na vida cotidiana ele faça uso dos conhecimentos 
adquiridos em favor de si e da sociedade.

A partir deste momento o aluno poderá intervir na prática social de forma 
consciente.

Igualmente,  gostaríamos  de  enfatizar  que  a  didática  elaborada  por 
Gasparin, a partir da pedagogia histórico-crítica contribuiu significativamente para 
a prática pedagógica dos professores que trabalham numa perspectiva crítica de 
educação. Porém, o autor deixa claro que esta foi uma forma que encontrou para 
subsidiar  o trabalho dos professores,  mas que deve ser debatida,  confrontada 
com a realidade cotidiana da sala de aula, com a experiência dos professores e 
aperfeiçoada se for o caso.

Pensamos  que  a  opção  do  professor  por  uma  ou  outra  metodologia 
depende das concepções e conhecimento que cada profissional possui. Mas se 
consideramos a escola como um espaço de ensino, de transmissão significativa e 
compreensiva  dos  conteúdos  sistematizados  ao  longo  da  história  humana,  é 
fundamental  que  o  professor  busque  uma  metodologia  que  possibilite  ações 
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desafiadoras de observação, reflexão, análise e posicionamento crítico diante da 
realidade que se apresenta ao aluno na sua vida cotidiana. 

                                                         
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após os estudos e reflexões realizados durante o desenvolvimento do PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional) e com a implementação deste plano 
de  trabalho  na  escola,  foi  possível  chegar  a  análises  a  respeito  da  prática 
pedagógica, bem como a alguns apontamentos que consideramos necessários à 
mudança dessa prática para a melhoria do ensino e aprendizagem e para que, 
também, o trabalho desenvolvido na escola não se torne sem sentido, alienado 
para todos os envolvidos neste processo.

Diante da realidade apresentada pelos professores sobre o cotidiano da 
sala de aula, podemos concluir  que a prática pedagógica deve ser organizada 
coletivamente e que cada profissional deve adquirir a consciência da importância 
que  exerce  nas  atividades  que  envolvem  direta  ou  indiretamente  o  processo 
ensino e aprendizagem.

Neste  trabalho  procuramos  reforçar  o  valor  do  professor  enquanto 
responsável pela formação de sujeitos críticos e conscientes, com condições de 
usar os conhecimentos adquiridos na escola em favor do seu desenvolvimento na 
sociedade.

O professor, enquanto responsável por uma ação sistematizada e crítica na 
apropriação  dos  conteúdos  científicos  e  formação  dos  sujeitos  conscientes, 
precisa  adquirir  maior  compreensão,  aprofundamento da função mediadora no 
processo  de  ensino,  aprendizagem  e  desenvolvimento  dos  alunos,  buscando 
superar  a  fragmentação e o esvaziamento  do conteúdo,  assim como também 
enfatizar o compromisso com a socialização dos conhecimentos. Dessa maneira, 
o professor deverá ter maior bagagem filosófica, histórica, social e política bem 
como,  maior  aprofundamento  da  sua  área  de  conhecimento  e  das  questões 
teórico-metodológicas.

Sendo assim, a escola precisa organizar momentos de estudo para que 
numa  postura  interativa  os  professores  discutam,  estudem  e  planejem  seu 
trabalho  visando  desenvolver  com  eficiência  o  ensino,  a  aprendizagem  e  o 
desenvolvimento de pessoas capazes de encarar a vida real com competência e 
justiça.  
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