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RESUMO 
 

Este artigo é o resultado do trabalho de investigação direcionado para as 
questões metodológicas e as práticas de ensino-aprendizagem no dia-a-dia da 
escola. Percebe-se por parte dos professores, alunos e pais uma preocupação 
grande com a avaliação, porém o foco deve centrar-se na metodologia do 
processo de construção do conhecimento. Ao observar o processo ensino-
aprendizagem como um todo, podemos verificar, a partir dos dados da 
Provinha Brasil, SAEB, ENEN, Olimpíadas de Matemática e outras, que os 
resultados não são satisfatórios. Constata-se assim, que alguns professores 
estão com dificuldades para ensinar, neste sentido devemos nos voltar para as 
práticas em sala de aula. Assim sendo, nos grupos de estudos com os 
professores que atuam na 5ª série, foram delimitados os objetivos, conteúdos e 
a metodologia empreendida para trabalhar estes conteúdos com os alunos em 
especial, da 5ª série, relacionando com as propostas das Diretrizes 
Curriculares do Paraná. Para este trabalho foi proposto grupo de estudos com 
os professores que atuam, em especial na 5ª série, no qual aprofundou-se os 
conhecimentos à respeito da Pedagogia Histórico-Crítica, assim como outras 
teorias de educação e suas práticas pedagógicas. 
 
Palavras chave: Metodologia – Prática de Ensino – Teorias Críticas de Educação. 
 
 

ABSTRACT  
 

This article is the result of research directed to the methodological issues and 
practices of teaching and learning in day-to-day of school. It is perceived by 
teachers, students and parents a great concern to the evaluation, but the focus 
should focus on the methodology of the construction of knowledge. When 
looking at the teaching-learning process as a whole, we can see, the data from 
the Provinha Brasil, SAEB, ENEN, Mathematics Olympiads, and others, that the 
results are not satisfactory. It thus appears that some teachers are struggling to 
teach, in this sense we must turn to the practices in the classroom. Thus, in 
study groups with teachers working in grade 5, were defined the objectives, 
contents and methodology undertaken for this content work with students in 
particular, the 5th grade, relating to the proposals of the Curriculum Guidelines 
of Parana. For this work was proposed study group with teachers who work, 
especially in the 5th grade, which deepened the knowledge about the Historical-
Critical Pedagogy, as well as other theories of education and their teaching.  
 
Keywords: Methodology - Teaching Practice - Critical Theories of Education 
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INTRODUÇÃO 
 

O PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) objetiva a 

formação continuada dos professores da rede pública estadual de educação do 

Estado do Paraná, em integração com as Instituições de Ensino Superior. Este 

programa oferece várias atividades de estudo na universidade, programação 

de projeto de pesquisa, de Produção Didático – Pedagógica, de GTR (Grupo 

de Trabalho em Rede), de Seminários, de Projeto de Implementação do 

trabalho na escola, reuniões com o professor orientador e para finalizar, este 

trabalho, que pretende descrever o desenvolvimento e a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso e a implementação na escola. 

O motivo desta investigação sobre as metodologias é a percepção de 

que está nelas a maior dificuldade no processo ensino-aprendizagem e não na 

avaliação. No caso do Paraná é necessário conhecer melhor os fundamentos 

teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares, dos planejamentos anuais da 

escola e assim planejar o uso de metodologias diversificadas, que atendam os 

objetivos de ensino-aprendizagem, em especial das 5ª séries do Ensino 

Fundamental. 

A Escola Estadual Professor João Rodrigues da Silva – Ensino 

Fundamental é a unidade de ensino na qual foi desenvolvido o projeto de 

pesquisa e a intervenção focando professores e alunos que atuam nas 5ª 

séries. A escolha desta série se deu devido ao alto índice de reprovação, que 

seria ainda maior se não houvesse a aprovação por Conselho de Classe. 

A partir da 5ª série, há muitas variáveis que até o final do ensino 

Fundamental – fase I – não se apresentam. Estas interferem no êxito do 

processo ensino-aprendizagem: número elevado de alunos por turma; número 

elevado de horas-aula que o professor trabalha; a inadequação da correlação 

entre o porte escolar e o número de funcionários e pedagogos; sistema de 

avaliação; a falta de professores QPM3 (professores do Quadro Próprio do 

Magistério) desde o início do ano. 

                                                 
3  A falta de professores QPM, desde o início deste ano (2009) – dos 15 professores que atuam 
na 5ª série somente 6 eram professores QPM e participaram da semana pedagógica, a 
convocação dos professores para o PDE 2009, em meados de maio e a possibilidade dos 
professores com aulas extraordinárias ou professores PSS (Processo de Seleção Simplificado) 
para abandonarem as aulas que assumiram no início do ano, causaram muita confusão. Até o 
mês de março, deste ano, havia turmas de 5ª série sem professores em algumas disciplinas. 
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Este trabalho defende que há caminhos para melhorar a atuação dos 

professores e alunos em sala de aula; que existem maneiras, metodologias que 

se utilizadas pelos professores podem amenizar os problemas de ensino-

aprendizagem, em especial nas 5ª séries, pois é nesta série que ocorre o maior 

índice de retenção, mesmo considerando que no final do ano existe o recurso 

de aprovação pelo Conselho de Classe, cujo critério principal é a observação 

do desempenho do aluno na realização das tarefas, trabalhos e atividades em 

sala de aula e o empenho nos estudos. 

Os dados de aprovação, reprovação e aprovação por Conselho de 

Classe destes últimos anos na escola são os seguintes:  

 

Ano Aprovados Direto Aprovados por 
Conselho de Classe 

Reprovados 

2007 53% 27,8% 19,1% 

2008 45% 25,3% 25% 
 

Fonte: SERE – Escola Estadual Profº João Rodrigues da Silva. 

 

O caminho percorrido desde a formulação das hipóteses para o baixo 

desempenho escolar das 5ª séries até a implementação do grupo de estudos e 

a comprovação de que a metodologia de fato contribui para a redução das 

dificuldades de ensino-aprendizagem passou por leituras de diversos autores 

como: Gauthier, Haydit, Saviani, Gasparin, Duarte, entre outros e aplicação de 

questionário junto aos professores que atuavam na 5ª série em 2008. 

Os dados levantados através do questionário apontaram que 50% dos 

professores atuavam a menos de 5 anos na 5ª série; que 50% dos professores 

não consideram as aulas geminadas como um fator que minimizaria problemas 

de ensino-aprendizagem, só que esses mesmos professores consideram que 

as aulas geminadas favorecem maior “envolvimento” com os alunos, isto é, 

com tempo maior conseguem entender melhor as dificuldades e progressos 

dos alunos; também foi observado que 64% dos professores consideraram as 

distrações, as conversas e brincadeiras como o principal fator para a não 

acontecer de modo adequado o processo de ensino-aprendizagem; 76% dos 

professores assinalaram que identificam um aluno com dificuldade de 

aprendizagem quando este não realiza as atividades em sala de aula e 
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apresenta comportamento inadequado; 78% dos professores acreditam que 

existem metodologias que minimizem os principais problemas de 

aprendizagem dos alunos; também verificou-se que 50% dos professores 

consideravam-se como Histórico-Críticos, mas numa outra questão que 

indagava sobre a profundidade do conhecimento dos fundamentos da 

pedagogia Histórico-Crítica, 71% dos professores responderam que esse 

conhecimento era superficial; 92% dos professores assinalaram que o que 

mais os preocupava na hora de planejar uma aula para determinadas turmas 

era saber como incentivar a aprendizagem dos alunos, mantendo-os 

motivados; que 71% dos professores eram formados a mais de 10 anos; que 

54% atuam a mais de 10 anos na rede estadual de educação; que 100% 

ministram as aulas em sua disciplina de formação; que 86% eram estatutários 

(QPM); 54% dos professores trabalham entre 40 a 60 horas/aula semanais; 

85% dos professores afirmaram que sabem que as diretrizes Curriculares do 

Paraná tem fundamentação teórico – metodológica na teoria crítica de 

educação; 86% dos professores estavam satisfeitos com a metodologia 

utilizada somente em algumas turmas; 100% dos professores também 

respondeu que a metodologia usada pode ser melhorada ou mudada; 66% dos 

professores responderam que detectam as dificuldades de aprendizagem de 

seus alunos durante as aulas e avaliações; 80% dos professores preferem 

atuar em outras séries ou modalidades de ensino e por fim 86% dos 

professores assinalaram que a sala ambiente seria um fator para melhorar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Os dados mostraram que apesar de existir uma vasta produção 

acadêmica sobre questões relativas ao ensino-aprendizagem, as teorias 

existentes não conseguem responder às necessidades metodológicas dos 

professores. Um grupo significativo de professores realiza a sua aula do jeito 

que sabe, geralmente respaldado na sua experiência, sem planejamento 

específico para turmas mais “difíceis” ou para alunos “diferentes”4, uma vez 

que 34,7% dos alunos da 5ª série já reprovou e vem passando ano a ano pelo 

mesmo método de ensino, não logrando sucesso. Assim infere-se que 

empreender a mesma metodologia é colaborar para reproduzir o fracasso. 

                                                 
4 Estaremos considerando diferente aquele aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem, 
não somente o que possui necessidades educacionais especiais. 
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Gauthier (1998) afirma que a escola é um tipo de organização social 

que, além de educar, deve instruir, sendo os professores os atores que 

exercem essa função, Haydt (2001), esclarece que a didática é a ciência e a 

arte do ensino e que ensinar e aprender são como duas faces de uma mesma 

moeda. Ambos frisam o estudo da dinâmica da aprendizagem como essencial 

para uma didática que tem como princípio básico o conteúdo como o 

desencadeador do desenvolvimento do aluno, pois com a evolução de diversas 

teorias do conhecimento estabelecidos pelos diversos educadores ao longo da 

história da educação não há como ignorar o princípio educacional – o conteúdo 

como desencadeador do desenvolvimento do aluno – como forma de romper 

com o tradicional e buscar neste sentido uma escola na qual o professor ensine 

e o aluno aprenda. 

O combate a ser travado para que ocorram transformações nas práticas 

pedagógicas e conseqüentemente maior sucesso no processo ensino-

aprendizagem, é levar os professores a partir das dificuldades apresentadas 

pelos alunos, a buscar novos meios para intervir. Esta dificuldade em efetivar a 

intervenção pedagógica possui vários motivos. Entre eles estão a frágil 

compreensão das teorias pedagógicas, o desconhecimento de metodologias 

diversificadas, a incompreensão sobre a influência do sistema “macro”5 no dia-

a-dia da sala de aula, fatos que exigem reflexão sobre a função da escola e do 

professor na atualidade. 

A primeira condição para a compreensão de como enfrentar as 

dificuldades em efetivar intervenções pedagógicas mais eficazes é o professor 

identificar as concepções pedagógicas que permeiam a sua prática para que, 

tendo clareza dessas tendências possa desenvolver e aplicar a metodologia 

coerente com a tendência que orienta o P.P.P. (Projeto Político Pedagógico) da 

escola, pois, segundo Libâneo (1986 p.19) boa parte dos professores baseia 

sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum6, 

incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas pelos 

colegas mais velhos; entretanto, essas prescrições e a prática contém 

pressupostos políticos - pedagógicos implícitos. O autor classifica as 

                                                 
5 Entendemos por “macro” o sistema que determina: número de alunos por sala, porte da 
escola, número de hora-aula que o professor trabalha, hora-atividade do professor. 
6 Senso comum é um conjunto de opiniões e valores característicos daquilo que é 
correntemente aceito em um meio social determinado.(JAPIASSU, 2006,p.50). 
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tendências pedagógicas em liberais (tradicional, renovada progressista, 

renovada não-diretiva e tecnicista), e progressistas (libertadora, libertária e 

crítico-social dos conteúdos). As tendências liberais são sustentadas pela idéia 

de que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o 

desenvolvimento de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, 

naturais; as tendências progressistas partem da idéia de que é necessário 

analisar criticamente a realidade social afirmando que os conteúdos escolares 

não são neutros. A tendência crítico-social dos conteúdos entende que a 

escola, como mediação entre o individual e o social, exerce a articulação entre 

a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte do aluno, 

resultando no saber criticamente reelaborado. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, assim foi denominada por Saviani (1991) 

a partir de estudos sobre a dialética no fim dos anos 70. Essa pedagogia 

procura: 

 ...compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento 
histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do 
desenvolvimento material, da determinação das condições materiais 
da existência humana. (1991.p.91) 
 

O desenvolvimento dessa pedagogia baseia-se no movimento dialético – 

prática – teoria – prática – e nos cinco momentos previstos no método 

pedagógico da pedagogia histórico-crítica que são: 1) Prática social Inicial; 2) 

Problematização; 3) Instrumentalização; 4) Catarse e 5) Prática Social Final. 

Apesar da necessidade dos conhecimentos sobre “Metodologia e 

Práticas Pedagógicas”, boa parte dos professores parece ter carência sobre o 

assunto, desenvolvendo suas aulas em grande parte ao acaso, agindo por 

meio do ensaio-e-erro (Skiner, 1973) no dia-a-dia. Por esta razão chegam ao 

final do dia cansados, desanimados, acreditando que os alunos não se 

interessam pelo estudo e que são indisciplinados. 

Esta situação pode ser provocada por um conjunto de fatores que 

determinam práticas metodológicas tais como: determinar que os alunos 

copiem e respondam questões sem estabelecer os objetivos; exposição do 

conteúdo sem diálogo; trabalhos em grupo com muitos alunos; estabelecimento 

de trabalhos sem especificar o conteúdo ou os materiais a necessários, etc.. 

Dentre eles, podemos apontar a frágil formação inicial dos professores, o 

apego cego ao livro didático seguindo-o a risca (alguns professores chegam a 
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ordenar ou a seqüenciar os conteúdos a serem trabalhados durante o ano 

letivo de acordo com as unidades e capítulos do livro didático adotado pela 

escola), a dificuldade da transposição didática para as práticas cotidianas a 

frágil relação teoria - prática, o pouco e mau uso das tecnologias, a concepção 

de homem que norteia o PPP. 

Assim, o grande desafio da escola é romper com as práticas docentes 

que vem se efetivando e apontar outras direções à organização do trabalho 

pedagógico.  

Neste trabalho investigamos a metodologia empregada na 5ª série, 

propondo uma intervenção pedagógica histórico-crítica de maneira que as 

ações de ensino pudessem desencadear uma atividade reflexiva permitindo ao 

aluno assimilar os conteúdos das disciplinas encontradas na 5ª série. O aluno 

deve ser envolvido pelos conteúdos necessários nesta etapa do ensino, 

conteúdos que estão postos na sociedade e que podem ser vivenciados por 

eles e até ajudar-los na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

O aluno deve construir o conhecimento vinculado à realidade e a escola deve 

estar comprometida com a formação do aluno crítico e reflexivo. 

O presente artigo tem como objetivo principal divulgar os resultados do 

grupo de estudos e das atividades dos professores que mudaram as 

metodologias, como forma de implementação do projeto de pesquisa inicial do 

PDE, que estudou algumas tendências pedagógicas, com destaque à 

pedagogia histórico-crítica, e utilizou as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná e projetou alterações metodológicas para melhorar o ensino nas 5ª 

séries da escola. 

A implementação do projeto foi realizado por meio de um grupo de 

estudos, em 8 etapas, durante as quais leu , discutiu e analisou textos dos 

autores já citados, em especial  Gasparin, Saviani, Vigotski e Duarte7.  

 

 

 
                                                 
7 Gostaria de esclarecer que Gasparin (2003) ao propor sua didática, não pretende uma 
valorização do construtivismo pelo fato do aluno ser ativo e expressar o conhecimento 
cotidiano. Duarte (2000), em seus estudos sobre Vigotski diz que “os conceitos científicos, ao 
serem ensinados à criança através da educação escolar, superam por incorporação os 
conceitos cotidianos, ao mesmo tempo que a aprendizagem daqueles ocorre sobre a base 
destes”.(Duarte, 2000). 



 8 

1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAMENTO TEÓRICO  E 
INCORPORAÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO.  
 
 

No PDE do Paraná, está prevista a elaboração de um cronograma de 

implementação do Projeto de Pesquisa, realizado no primeiro semestre de 

2008. De acordo com este cronograma, no ano de 2009 deveriam ser 

cumpridas as atividades de estudos e orientações, além das reuniões com a 

direção, professora pedagoga e demais professores no sentido de demonstrar 

a necessidade de implementar o Projeto de Pesquisa e que essa 

implementação dependia da aceitação dos professores em participar do grupo 

de estudos, que seria realizado em oito etapas de quatro horas cada, aos 

sábados, sobre o tema: ”Metodologias: teorias do conhecimento sobre ensino-

aprendizagem”. Os professores participante desse grupo de estudos 

receberiam certificado de 32 horas. 

 

1.1 ENTENDENDO O QUE É METODOLOGIA. 

 

No grupo de estudos nos pautamos inicialmente pela definição do 

campo da didática de Haydt (1995, p. 150) para quem ”o método de ensino é o 

conjunto organizado de procedimentos didáticos para conduzir à aprendizagem 

dos alunos, visando a consecução dos objetivos propostos para o processo 

educacional”. E também observamos que Ronca (1984, p. 14) não contradiz 

aquele autor, pois para ele é importante observar o uso de métodos e técnicas 

não como um fim em si mesmo, de forma superficial. É necessário questionar o 

uso de um “jogo”, de uma “simulação”, de uma “dramatização”, de “trabalhos 

em grupo” principalmente se os alunos ainda não sabem fazer trabalhos de 

forma individual. Assim, Saviani (2008) complementa que a pedagogia é 

constituída pela teoria ou ciência da prática educativa e que desde a Grécia 

traz em seu sentido etimológico o aspecto metodológico sendo o meio, o 

caminho para a condução da criança. Neste sentido, não existe  processo de 

ensino-aprendizagem sem metodologia específica, adequada para  

determinada faixa etária e determinados conteúdos do currículo escolar. 

Após a leitura visando maior embasamento teórico, no grupo de estudos, 

foram observados os planejamentos anuais elaborados pelos professores das 
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5ª séries em 2008 e em 2009, focando as metodologias para, em seguida, 

compará-los com o quadro conceitual sobre as metodologias contido nas 

Diretrizes Curriculares do Paraná. Neste confronto os professores perceberam 

que, na parte específica da metodologia que compõe os planejamentos, a 

maioria dos professores faz uma listagem geral de técnicas ou estratégias de 

ensino, o que para Piletti, (apud Haydt, 1995, p. 144) é a “operacionalização do 

método”. Pôde-se observar que falta embasamento teórico-metodológico, pois 

as técnicas descritas pelos professores para operacionalizar o método não 

estão claras, são genéricas, podendo servir tanto à concepção pedagógica 

tradicional, quanto à escolanovista, ou à histórico-crítica. 

Após esta análise o encaminhamento metodológico proposto nas 

Diretrizes Curriculares ficou mais claro. Percebeu-se que a concepção teórica 

que as embasa é predominantemente a pedagogia histórico-crítica como se 

observa nas frases a seguir: “interligar o conteúdo com a realidade próxima e 

distante dos alunos”, “problematização do conteúdo”, “a contextualização do 

conteúdo”, “estabelecer relações interdisciplinares do conteúdo”, “exposição 

dialogada, com questionamentos”. (PARANÁ, 2009, p.75),  

Também foi observado que a “aula expositiva”, considerada um 

procedimento didático individualizante por Haydt (1995, p.155) em sala de aula 

continua sendo a principal forma de intervenção dos professores no processo 

ensino-aprendizagem. A maioria utiliza a exposição oral dialogada, explicitando 

no planejamento uma seqüência lógica, partindo de conceitos gerais para 

exemplos particulares. 

Os jogos, dramatizações, trabalhos em grupo, são exemplos de técnicas 

socializantes (Haydt,1995,p.174). No grupo de estudos a maioria dos 

professores destacou que, para as 5ª séries, os grupos menores funcionam 

melhor, como o “cochicho” e o “simpósio”, pois assim conseguem conciliar 

melhor os conflitos entre os alunos como: quem será o leitor, o relator, o 

expositor, etc.. 

 

1.2  ANÁLISE DOS DADOS 

 

No segundo encontro do grupo de estudos foram analisados os dados 

fornecidos em novembro de 2008 pelos professores que atuavam com as 5ª 
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séries. Os dados resultaram da aplicação de um questionário, contendo vinte e 

seis perguntas relativas às principais dificuldades de ensino-aprendizagem, 

formação, tempo de atuação como professor da rede estadual e outros 

vínculos, questões relacionadas aos métodos, sugestões para superação das 

dificuldades elencadas, conforme já descrito na introdução. Tendo uma visão 

global do que os professores responderam que percebem como problemas de 

ensino-aprendizagem, pudéssemos juntos sugerir estudos, planejamento, 

avaliações visando a superação destes problemas. 

No total 14 professores responderam ao questionário, sendo quatro da 

área de língua portuguesa, dois de matemática, um de geografia, um de artes, 

três de história e três de ciências. Os objetivos principais do questionário eram 

investigar se realmente o professor “gosta” de trabalhar com crianças uma vez 

que na 5ª série a maioria dos alunos tem 11 anos de idade, qual o nível de 

satisfação com a metodologia adotada, até que ponto os professores 

conheciam os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e se estavam 

dispostos a utilizá-la no planejamento de suas aulas. 

Na análise dos dados percebeu-se que a maioria desses professores 

eram estatutários e que não tinham a intenção de continuar com as aulas nas 

5ª séries8, por considerarem a faixa etária (crianças entrando na adolescência) 

muito desgastante. Nesta idade os alunos com bom desempenho escolar 

requisitam o professor com muita frequência e necessitam de sua atenção. Os 

alunos com dificuldades geralmente não questionam o professor, embora 

sejam os que mais precisam. Nos 50 minutos de aula muitas vezes o professor 

não percebe ou não consegue dar a atenção que esses alunos precisam.  

Foi observado pelos professores do grupo de estudo que apesar dessa 

investigação focar a metodologia, os dados coletados permitiram constatar que, 

segundo os professores, as aulas geminadas podem proporcionar tempo maior 

com os alunos e assim se estabelecer um vínculo maior entre professor e 

alunos, melhorando o desempenho escolar destes. Ainda sobre as aulas 

geminadas, a opinião dos professores no grupo de estudos ficou dividida. Parte 

dos professores prefere aulas geminadas, permitem maior tempo de fazer um 

ciclo completo: apresentar o conteúdo, explicá-lo, dar atividades a respeito do 

                                                 
8 Em 2009 dos 21 professores estatutários da escola, somente seis escolheram a 5ª série para 
trabalhar. 
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conteúdo, verificar quem fez as atividades, quem errou e corrigi-las. Numa aula 

de 50 minutos, dificilmente se completa esse ciclo. Outro grupo questionou 

dizendo que se determinada turma de alunos for “indisciplinada”, não houver 

metodologia que os instigue a estudar, a aula geminada passa a ser um 

“martírio” para o professor e alunos. Apesar dessa divisão de opiniões o grupo 

concluiu que as aulas geminadas contribuem para melhora do processo 

ensino-aprendizagem. 

Outro dado levantado e debatido foi em relação à questão de mudanças 

na organização da escola. Os professores do grupo de estudos consideram 

que a sala ambiente melhoraria o processo ensino-aprendizagem. Deram 

exemplos de escolas onde já atuaram com sala ambiente afirmando que é 

muito bom para o professor, pois o espaço é “dele”, lá estão as atividades, os 

materiais de que precisa a sua disposição. Para os alunos também é bom, pois 

têm aquele “tempinho” entre uma aula e outra para andar, circular. Os 

professores frisaram que a sala ambiente, por si só, não melhora a 

aprendizagem. O professor deve observar os alunos que “enrolam” nas aulas e 

intervir a tempo. 

Indagamos no grupo de estudos se a atual metodologia aplicada nas 

turmas poderia ser mudada, melhorada, e todos os professores responderam 

que sim, justificando que sempre é preciso aprender, conhecer novos métodos 

para atender alunos ou turmas com maior dificuldade de aprendizagem. 

Quando questionados sobre o momento em que é detectado o baixo 

rendimento de alunos ou turmas, a maioria dos professores respondeu que 

percebem as dificuldades durante as aulas e avaliações.  

Na sequência dos encontros estudou-se a pedagogia histórico-crítica e 

também textos de Gauthier (1998) para quem os professores utilizam o saber 

docente de modo a tornar o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. 

O autor pesquisou professores em salas de aula comuns: como ensina; 

os efeitos de seu comportamento e de seu pensamento sobre a aprendizagem 

dos alunos. Descreve, também a partir dos resultados da pesquisa, a realidade 

da sala de aula, dando ênfase a certos comportamentos do professor que 

parecem mais eficazes.  
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 A sala de aula padrão corresponde a maioria das salas de aula dos 
níveis primário e secundário do Ocidente nas quais um mestre 
sozinho em seu local com um grupo de 30 alunos cuja presença é 
obrigatória, ensina-lhes conteúdos culturais e transmite-lhes valores 
durante um período de tempo de aproximadamente dez meses. De 
modo geral, uma escola dispõe de várias classes nas quais as 
crianças de mesmo nível são reunidas. O mestre realiza duas 
funções de base dentro dessa estrutura: ele ensina conteúdos e 
gerencia o funcionamento da classe. Em outras palavras ele instrui e 
educa, transmite certos dados culturais e propõe uma certa 
quantidade de valores (p.141). 

 
 
 

1.3  METODOLOGIAS CRÍTICAS 
 
 

Na pesquisa realizada com os professores da escola em 2008 foi 

questionado se conheciam a fundamentação teórico–metodológica das 

Diretrizes Curriculares da SEED, pautada na teoria crítica de educação, em 

especial a Pedagogia Histórico–crítica (Saviani), a Histórico-cultural (Vigotski) 

além de outros.  85% dos professores afirmaram  que as conhecem. 

Outra questão indagou sobre a profundidade do conhecimento sobre a 

teoria histórico–cultural de educação. Revelou-se que esse conhecimento é 

superficial. Assim, foram revisitadas as tendências educacionais durante o 

grupo de estudos. 

Segundo Saviani (1999), as teorias educacionais são classificadas em 

não-críticas e críticas. A Pedagogia Tradicional, a Pedagogia da Escola Nova e 

a Pedagogia Tecnicista compõem as teorias não-críticas, pois desconsideram 

as determinações sociais sobre a educação. As teorias críticas compreendem a 

educação a partir de seus condicionantes sociais. A teoria crítico-reprodutivista 

foi o início para o estudo de Saviani (1991) sobre a dialética, mas percebeu que 

essa vertente não dava sustentação para esses estudos, até que, em 1979 deu 

início à Pedagogia Histórico-Crítica. 

Cada tendência pedagógica apresenta um ideal de homem, de 

sociedade, de escola, de aluno, de currículo, de metodologia. Nos estudos 

verificou-se que a metodologia proposta por cada uma das tendências 

pedagógicas é coerente com o ideal de homem que se pretende formar. 

Assim, a tendência pedagógica tradicional, centra a atividade escolar no 

professor, pois é ele quem apresenta os conteúdos de forma expositiva. Aos 

alunos cabe ouvir, memorizar e reproduzir nas avaliações o que foi exposto 
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pelo professor. Tal tendência formará o cidadão passivo que apenas executa 

seu trabalho sem questioná-lo (SAVIANI,1999).  

A pedagogia da escola nova com ideal de homem distinto tentou reverter 

aquele modo de ensinar. A nova forma, porém, só atingiu número pequeno de 

escolas, onde havia poucos alunos, laboratórios para realizar experiências, 

bibliotecas para estudos, etc.. 

Nas escolas públicas este modelo pedagógico acabou por secundarizar 

os conteúdos e rebaixar a qualidade de ensino (SAVIANI,1999). 

Na Pedagogia Histórico-Crítica os conteúdos formais são 

contextualizados, historicizados; os professores e alunos dialogam a respeito 

dos problemas que envolvem a prática social, passando pela teoria 

(instrumentalização e catarse) para voltar à prática social. 

As Diretrizes Curriculares do Paraná (2009) estão fundamentadas na 

concepção crítica de educação que apresenta peso maior no conteúdo em 

relação ao método. Portanto, ainda que pautado na interdisciplinariedade, o 

conteúdo disciplinar é a base, pois, 

 

... o fato de se identificarem condicionantes históricos e culturais, 
presentes no formato disciplinar de nosso sistema educativo, não 
impede a perspectiva interdisciplinar. Tal perspectiva se constitui 
também, como concepção crítica de educação e, portanto está 
necessariamente condicionada ao formato disciplinar, ou seja, à 
forma como o conhecimento é produzido, selecionado, difundido e 
apropriado em áreas que dialogam mas que constituem-se em suas 
especificidades. (p.20) 
 

 

A concepção crítica apresenta maior defesa de uma escola que visa 

instrumentalizar os alunos a lutar por seus direitos sociais, pois exige o 

questionamento, a contextualização e a historicização dos conteúdos. Os 

professores participantes do grupo de estudos mostram consciência de que a 

escola sozinha não fará a revolução social ou política, mas sem ela tão pouco 

esta ocorrerá.  

 

1.4  CONTRIBUIÇÕES DE VIGOTSKI 

 

Nesta etapa do grupo de estudos os professores leram, analisaram e 

discutiram sobre as idéias de Vigotski, tomando por base o texto de Gasparin 
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(2003, p. 51-106) e percebendo a importância e a contemporaneidade das 

pesquisas daquele psicólogo. 

Um dos aspectos que mais chamou a atenção do grupo foi como as 

Funções Psicológicas Superiores se estabelecem e como a educação escolar 

contribui para o desenvolvimento dessas funções. A diferença de 

desenvolvimento de uma criança de outra está nas condições materiais, nas 

interações estabelecidas socialmente, na cultura letrada a que o aluno tem 

acesso. Neste ponto da discussão, o grupo deu exemplos de irmãos de uma 

mesma família pobre. Um dos irmãos foi dado em adoção e recebeu maior 

atenção, carinho, cuidados e estímulos de caráter cultural, portanto, era um 

ótimo aluno na escola. Os outros irmãos que continuaram com os pais 

biológicos não receberam os mesmos cuidados e não eram bons alunos.  

Percebeu-se que o ambiente social em que os alunos vivem faz a 

diferença. Confirmou-se o que Vigotsky escreveu no início do século passado: 

“as Funções Psicológicas Superiores não resultam de uma maturação 

biológica, mas das relações pessoais, na apropriação da linguagem e dos 

objetos físicos disponíveis em sua cultura” (REGO.1995, p.41). 

Houve o entendimento entre os professores que os conceitos 

cotidianos  surgem e se formam na experiência pessoal da criança e não 

pertencem a um sistema. Já os conceitos científicos  pressupõem a tomada 

de consciência do próprio pensamento e pertencem a um sistema, são ligados 

ao processo de aprendizagem escolar. 

Na 5ª série a maioria dos alunos está na faixa etária de 10 a 12 anos. 

Muitos ainda demonstram incapacidade de tomar consciência do próprio 

pensamento e, em conseqüência, de estabelecer conexões lógicas (VIGOTSKI. 

Apud Gasparin, 2003). Por isso é muito importante, antes de exigir que os 

alunos incorporem os conceitos científicos, que expressem os conceitos 

cotidianos sobre o conteúdo, para que o professor perceba a que distância 

estão do conceito científico. Por exemplo, a professora de ciências da Escola 

Estadual Profº João Rodrigues levou os alunos a uma praça ao lado da escola, 

na qual existem árvores e gramado. A professora pediu que descrevessem 

quais as plantas que observavam naquele local e para surpresa da professora 

alguns alunos disseram que não percebiam nenhuma planta lá. A professora 

perguntou-lhes: o que é planta? Ao que responderam “é a flor ou a verdura que 
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se cultiva, se molha, se aduba”. Como nunca viram as árvores da praça e a 

grama serem cultivados e cuidados não os percebiam como plantas, isto é, o 

conceito de planta estava restrito às características ensinadas cotidianamente. 

Após leitura, análise e discussão sobre a Didática da Pedagogia 

Histórico-Crítica, desenvolvida por Gasparin (2003) e tomando por base os 

conhecimentos apreendidos durante este grupo de estudos os professores 

planejaram aulas de acordo com o modelo sugerido por aquele autor: 
 

PROJETO DE TRABALHO DOCENTE-DISCENTE  

NA PESPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA. 

Instituição: ______________________________________________________  

Professor(a):_____________________________________________________ 

Disciplina: ________________ Unidade: _____ H/A da Unidade: ___________ 

Ano letivo: _________ Bimestre: _______ Série: ________ Turma: _________ 
 

PRÁTICA 
Nível de desenvol-

vimento 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 
Listagem do 
conteúdo 
e objetivos: 
 
Unidade: 
Objetivos gerais 
Tópicos: 
Objetivos 
específicos 
Vivência cotidiana 
do conteúdo: 
 
1. O que o aluno já 
sabe: 
Visão da totalidade 
empírica; 
Mobilização.     
         
2. 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 do 
conteúdo a serem 
trabalhadas. 

1. Ações docentes 
e discentes para 
construção do 
conhecimento. 
Relação aluno X 
objeto do 
conhecimento pela 
mediação docente. 
 
2. Recursos 
humanos e 
materiais. 

1. Elaboração 
teórica da 
síntese, da nova 
postura mental. 
Construção da 
nova totalidade 
concreta. 
 
2. Expressão da 
síntese: 
Avaliação: deve 
atender às 
dimensões 
trabalhadas e aos 
objetivos. 

1. Intenções 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 ou das 
habilidades e 
competências. 

 

A elaboração de um objetivo em função da aprendizagem do aluno deve levar em conta: 

O educando aprende: 

1) O que? - conteúdos científicos, conceitos, métodos, procedimentos, atitudes... 

2) Para quê? – Para a prática extra-escolar dos conteúdos aprendidos, visando à 

transformação social. 

Exemplos: Conteúdo: Perímetro: Objetivo específico: Adquirir as noções básicas de 

perímetro a fim de medir e calcular o tamanho de um campo de futebol, da sua casa, da 

sua sala de aula. 
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Ao final desta tarefa, os professores relataram que esta forma de 

planejar as aulas é viável e interessante para as 5ª séries. Consideraram esse 

modo de planejar muito trabalhoso, pois é novidade, exige previsão do que os 

alunos sabem sobre o conteúdo, o que gostariam de saber e pensar sobre as 

várias dimensões do conteúdo para finalmente alcançar a prática social final. 

Por tratar-se de planejamento complexo, demorado e levando-se em conta que 

a maioria dos professores trabalha em séries diferentes, com conteúdos 

diferentes, a adoção deste modelo de planejamento é dificultada. 

As principais dificuldades observadas no exercício de construção deste 

modelo de planejamento foram: a) responder a pergunta “para quê” ensinar, 

principalmente os objetivos específicos do conteúdo; b) pensar nas várias 

dimensões do conteúdo, especificamente para as 5ª séries, pois os professores 

acreditam que para esta série, dependendo do conteúdo, é possível abrir mão 

das dimensões filosóficas, legais, política; c) descrever a síntese mental do 

aluno sobre o conteúdo. No primeiro planejamento realizado pelo grupo as 

sínteses ficaram bastante restritas, o que nos levou a perguntar: Será que falta 

o conhecimento geral, por parte do professor, do conteúdo a ser ensinado? O 

professor tem dificuldade para fazer sínteses, para observar o essencial do 

conteúdo? Tais questões merecem ser investigadas. A prática social final do 

conteúdo é outro aspecto sobre o qual os professores apresentaram 

dificuldades, pois segundo argumentaram, dos alunos de 5ª séries não é 

comum esperar que realizem alguma transformação social concreta. Porém, 

explicitamos que o fato dos alunos desenvolvam ações como conhecer melhor 

os conteúdos, investigar melhor a respeito dos mesmos, fazer cartazes para 

divulgar o conhecimento é uma prática social final pertinente para as 5ª séries 

e também para as demais séries. Lembramos que a prática social final deve, 

de alguma maneira, manifestar o “para quê” dos objetivos.  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos principais diferenciais decorrentes da utilização da metodologia 

da pedagogia histórico-crítica foi a melhora significativa da motivação da 

maioria dos alunos. O aluno ter espaço para dizer o que sabe e o que gostaria 

de saber enriquece a aula. Por exemplo, a professora de história da Escola 
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Estadual Professor João Rodrigues da Silva ao iniciar o conteúdo sobre a 

civilização egípcia, questionando-os sobre o que sabiam a respeito conteúdo e 

o que gostariam de saber, isto motivou-os ao ponto de proporem trazer e 

assistir o filme “A Múmia”, e eles queriam saber como as pessoas que não 

moravam tão perto do rio Nilo tinham acesso a água, se buscavam a água com 

baldes ou se existia um meio de levar a água até eles, e muitas outras 

questões. Nem todas as questões que a professora achava a princípio que os 

instigaria foram mencionadas. Na problematização, porém, a professora focou 

as dimensões que gostaria de trabalhar melhor com a turma. 

Na aplicação desta metodologia em sala de aula, as professoras 

relataram que uma aula de 50 minutos é necessária para o início do método – 

Prática Social Inicial do Conteúdo – e começar a problematização. A 

instrumentalização é a etapa mais longa da metodologia e não se diferencia 

muito do modelo tradicional que envolve leitura, exposição dialogada, 

atividades de compreensão do conteúdo. As professoras não chegaram na 

catarse no momento de conclusão deste artigo, estão um pouco apreensivas 

quanto a este passo uma vez que elas tiveram dificuldades em fazer a síntese 

mental do conteúdo. 

Outra dificuldade foi manter registradas as questões que os alunos 

levantaram em sala de aula da prática social inicial. Frisou-se que é importante 

para os alunos visualizarem os objetivos pretendidos, o que sabiam sobre o 

conteúdo antes da escola e o que sabem, depois de estudarem. 

As professoras, ao final do grupo de estudos, propuseram-se a continuar 

planejando as suas aulas conforme a metodologia da Pedagogia Histórico-

Crítica, pois comprovaram que essa metodologia pode contribuir para a 

superação das dificuldades do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

houve melhora na motivação dos alunos para aprender, contribuir e divulgar os 

conhecimentos adquiridos por meio da prática social final. 

Esperamos que nos próximos anos surja a oportunidade de praticar esse 

modelo de planejamento com número maior de professores para que se possa 

observar o resultado em situações mais amplas, de modo que onde aparece  

grande número de reprovação este seja drasticamente reduzido. 

  

 



 18 

3.  REFERÊNCIAS 

 

DUARTE, Newton. Sobre o construtivismo . 2.ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2005  (Polêmicas do Nosso Tempo). 

 

_________. A anatomia do homem é a chave da anatomia do  macaco : a 

dialética de Vigotski e em Marx e a questão do saber objetivo na educação 

escolar. Disponível em - http://www.scielo.br/scielo. Acesso em 20 de outubro 

de 2009. 

 

GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica . 

2.ed. Campinas, SP:Autores Associados, 2003. (Coleção Educação 

Contemporânea). Capítulo 3. Instrumentalização. 

 

GAUTHIER, Clermont. Por uma teoria da pedagogia : pesquisas 

contemporâneas sobre o saber docente. Trad. Francisco Pereira. Ijuí:Ed. 

UNIJUÍ, 1998. (Coleção Fronteiras da Educação). 

 

HAYDT. Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral . 7.ed.São 

Paulo:Ática,2001. 

 

JAPIASSÚ, Hilton & MARCONDES, Danilo. Dicionário de Filosofia. 4. Ed. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

 

PARANÁ, Secretaria Estadual de Educação. Diretrizes Curriculares de 

Geografia para o Ensino Fundamental . ed. Curitiba: SEED, 2009. Disponível 

em http://www.geografia.seed.pr.gov.br. Acesso em 11 de dezembro de 2009. 

 

REGO. Teresa Cristina. Vygotsky : uma perspectiva histórico-cultural da 

educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. (Educação e conhecimento) 

 

RONCA, Antonio Carlos Caruso. Técnicas Pedagógicas : domesticação ou 

desafio à participação? Petrópolis: Vozes, 1984. 

 



 19 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia . 32.ed. Campinas:Autores 

Associados, 1999. 

 

_________, Pedagogia histórico-crítica : primeiras aproximações. São Paulo: 

Cortez: Autores Associados, 1991.-(Coleção polêmicas do nosso tempo; v.40) 

 

 

 

 


