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“A emancipação dos trabalhadores 
será obra dos próprios trabalhadores”  

 
Karl Marx 



LOMBARDI, Karoline Garcia. Formação de Professores: Um Planejamento de 
Ensino para a Emancipação Humana. 2012. 71f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo geral, apresentar pressupostos teóricos para a 
formação docente voltado à emancipação do sujeito. Porém, para atender tal 
objetivo, faz-se necessário que alguns outros sejam atendidos, portanto, temos 
como objetivos especificos a necessidade de apresentarmos um resumo sobre a 
História da Formação de Professores no Brasil e as principais tendências 
pedagógicas, bem como, uma análise sobre a sociedade no séc. XXI e os reflexos 
dessa sociedade na Educação. Além de que, é preciso que identifiquemos uma 
alternativa de Tendencia Pedagógica que possibilite a Emancipação Humana para 
então analisarmos o conhecimento que alunos do ultimo ano de graduação em 
Pedagogia têm sobre essa tendência. A partir desses objetivos acreditamos ser 
possível responder, ainda que minimamente, qual tendência pedagógica seria capaz 
de possibilitar essa Emancipação Humana tão necessária no séc. XXI e se os 
futuros professores estão sendo preparados para trabalhar de forma satisfatória com 
essa tendência. Essa investigação faz parte de indagações nascidas durante o 
Curso de Pedagogia, em que eram percebidas as carências, as angústias e, 
principalmente, a necessidade de saber como se formar o homem para viver na 
sociedade do século XXI. Esses questionamentos levaram a pesquisadora a 
procurar leituras voltadas para a formação do homem e sua emancipação, no intuito 
de perceber qual seria a Pedagogia que possibilitaria essa necessária emancipação 
e como esta vêm sendo trabalhada na formação de professores das escolas de 
Ensino Fundamental, Médio e até mesmo da Educação Superior. O estudo valeu-se 
de uma pesquisa teórica, qualitativa e interpretativa e os dados coletados advieram 
de respostas a um questionário aplicado aos alunos da 4ª série do Curso de 
Pedagogia de uma Universidade de Grande porte do Norte do Paraná. Os autores 
que embasam a investigação são: Tanuri (2000) e Saviani (2009) que apresentam 
uma análise histórica sobre a formação de professores no Brasil; Marx (1844/1846), 
Markus (1974), Duarte (2004), Netto e Braz (2008) e Franco e Barros (2010) que 
mencionam acerca do homem desde o séc. XIX e sua formação até o século XXI, 
além de apontar uma pedagogia capaz de tornar o sujeito emancipado, entre outros. 
Nesse âmbito, o presente estudo apresenta indícios de que a Pedagogia que 
atenderá a esse objetivo é a Histórico-Crítica, em que se verifica que é necessário 
um plano de aula consciente com uma práxis educativa que transforme o sujeito e o 
faça ter atitudes diferenciadas na sociedade em que vive. 
 
 
Palavras-chave: Emancipação Humana. Formação Docente. Tendência Pedagógica. 
Pedagogia Histórico-Crítica. Planejamento. 
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INTRODUÇÃO 

Percebemos por intermédio dos meios de comunicação e do nosso 

próprio cotidiano, que em nossa sociedade atual, predomina-se a supervalorização 

do consumo, do individualismo, da competição e, principalmente, a alienação do ser 

humano, uma vez que, numa sociedade em que as máquinas e apenas algumas 

pessoas dominam, os indivíduos acabam se tornando meros reprodutores do que é 

pensado e imposto a eles. 

Com isso, notamos a necessidade que temos de fazer com que o 

indivíduo pense e tenha uma visão crítica do que lhe é imposto, e questiona-se 

assim, o papel da educação formal na formação desses indivíduos, em especial na 

formação docente, pois estes profissionais precisam ter uma formação que o 

emancipe para também possibilitar aos seus alunos essa mesma atitude. 

Assim, neste trabalho, que tem como título “Formação de 

Professores: Um Planejamento de Ensino para a Emancipação Humana” 

apontaremos, em três capítulos, a necessidade de uma educação emancipadora, 

bem como, uma proposta de como deveria ser a formação de professores visando 

este objetivo. 

Escolhemos o referido tema, pela necessidade que percebemos no 

curso de licenciatura em Pedagogia de se formarem profissionais conscientes de 

seu papel na sociedade e mais do que isso, da importância de emancipar o sujeito 

por meio do conhecimento sistematizado e historicamente produzido, pois é por 

meio desse conhecimento que o sujeito passa a analisar criticamente a sociedade 

em que vive, não se tornando assim um mero reprodutor do que lhe é imposto. 

Este estudo tem como objetivo geral, apresentar pressupostos 

teóricos para a formação docente voltado à emancipação do sujeito e com esse 

trabalho buscaremos responder: qual tendência pedagógica é capaz de possibilitar a 

Emancipação Humana tão necessária no séc. XXI? Os futuros professores estão 

sendo preparados para trabalhar de forma satisfatória com essa tendência? 

 Nosso método nessa análise será o do materialismo histórico e 

dialético e partiremos na metodologia de pesquisas teóricas, qualitativas e 

interpretativas para elaboração do mesmo. 

Por fim, pretendemos apresentar com esse trabalho, de maneira 

breve e objetiva, um dos caminhos para a emancipação do sujeito, pautando-nos na 
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Pedagogia Histórico-Crítica e tendo como perspectiva teórica o Materialismo 

Histórico e Dialético. 

Como já mencionamos, nossa análise se constituirá de três 

capítulos, sendo que o primeiro abordará de uma maneira geral sobre a história e as 

mudanças que as várias pedagogias sofreram ao longo dos anos, bem como, 

apontará indícios de que uma das Tendências Pedagógicas que possibilita a 

almejada emancipação do sujeito é a Histórico-Crítica. 

O segundo capítulo, por sua vez, apresentará brevemente sobre as 

consequências que o capitalismo vem provocando na sociedade, no que diz respeito 

ao aspecto social, bem como, conceituará e apontará o materialismo histórico e 

dialético como um método capaz de propiciar que os indivíduos se apropriem do 

conhecimento para que possam usá-lo como ferramenta no processo de 

transformação da realidade. 

Finalmente, no terceiro capítulo, apresentaremos a partir do que 

será defendido como sendo uma das Pedagogias capazes de emancipar o sujeito 

por meio da educação, uma proposta de plano de aula segundo essa concepção, 

bem como, apresentaremos os resultados de uma pesquisa realizada com alunos da 

4º Série do Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande porte do Norte do 

Paraná sobre como estes graduandos têm elaborado seus planos de aula, o que 

refletirá também se os docentes dos cursos de licenciatura, em especial, do Curso 

de Pedagogia, têm trabalhado de forma significativa com esta tendência pedagógica. 

Insta ressaltar que nesse trabalho não iremos nos deter à área da 

Psicologia, embora, consideremos seu valor e sua contribuição para esse e os 

demais estudos na área de Educação. 
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1 A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

Refletir acerca da formação de professores voltada para 

emancipação humana requer que façamos uma breve contextualização histórica de 

sua formação no Brasil. Assim, abordaremos neste trabalho apenas os momentos 

principais que marcaram a formação docente em nosso país, bem como 

apresentaremos algumas das Tendências Pedagógicas que orientaram/orientam as 

práticas educativas no Brasil. 

1.1 Formação de Professores no Brasil 

É fundamental que entendamos como a formação de professores foi 

vista e implantada ao longo dos anos, para que possamos entendê-la e pensá-la no 

século XXI. 

A fim de auxiliar-nos com os estudos acerca do tema sobre 

formação de professores na contemporaneidade, Tanuri (2000, p.61) considera 

bastante pertinente “apresentar uma síntese da evolução do ensino normal da 

perspectiva da ação do Estado e da política educacional por ele desenvolvida”. 

Assim como Tanuri, Santiago (2010) afirma ser de suma importância 

fazermos este resgate histórico além de relatar que as políticas educacionais 

tornam-se elementos úteis para a concretização dos objetivos da classe dominante: 

Julgamos importante evidenciar as políticas educacionais de formação de 
professores dentro de um contexto histórico geral, para se observar a 
concomitância entre a sua ordenação e a do sistema político-social. Essa 
sincronia não deve ser vista apenas como simples paralelismo entre fatos 
da educação e da história. (...). Portanto, as políticas públicas educacionais, 
a partir do momento em que são imperiosamente ordenadas pelo Estado, 
tornam-se elementos ideológicos úteis para a concretização dos objetivos 
das classes dirigentes. Daí a importância de refazermos a trajetória da 
formação docente como forma de descobrir as relações de poder e os 
entraves que delas resultam, para reorientar a ação (SANTIAGO, 2010, 
p.21). 

De acordo com Saviani (2009), a necessidade da formação docente 

já vinha sendo preconizada desde o século XVII, porém, esta questão exigiu uma 

resposta institucional apenas no século XIX após a Revolução Francesa quando 

colocado o problema da instrução popular. No Brasil, a necessidade da instrução 
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popular emerge de maneira explícita após a independência, aparecendo de forma 

clara na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de Outubro de 

1827, que tinham como método o ensino mútuo e faziam parte dos sistemas 

provinciais, já que o governo não se ocupava desta função. 

Durante todo o período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas 
aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas até os cursos 
superiores criados a partir da vinda de D.Joao VI em 1808, não se 
manifesta preocupação explícita com a formação dos professores. É na Lei 
das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, 
que essa preocupação apareceu pela primeira vez. Ao determinar que o 
ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, a 
referida lei estipula no artigo 4° que os professores deverão ser treinados 
nesse método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias 
(SAVIANI, 2009, p.144). 

Em 1834, diante da necessidade de organizar sistemas de ensino 

para atender as diversas e numerosas escolas com o mesmo padrão, além da 

necessidade de formar professores em grande escala para atender essas escolas, 

cria-se então as Escolas Normais, modelo este que vinha sendo adotado pelos 

países europeus. Saviani (2006 apud SOUZA, 2009, p.40) afirma que: “o caminho 

encontrado para se equacionar essa questão foi à criação das escolas normais, de 

nível médio, para formar professores primários, atribuindo-se ao nível superior a 

tarefa de formar professores secundários”. 

No ano de 1835, foi criada a primeira Escola Normal na província do 

Rio de Janeiro e a partir daí, várias outras províncias aderiram à criação destas 

escolas. Autores mais críticos afirmam que a criação da Escola Normal do Rio de 

Janeiro não significou apenas seguir o modelo europeu, mas sim pela capacidade 

organizativa civilizatória, a fim de manter e expandir a força do segmento que se 

encontrava no poder. Assim, 

[...] foi possível entender que a criação da Escola Normal da Província do 
Rio de Janeiro não representou apenas a transplantação de um modelo 
europeu, mas que, pelo seu potencial organizativo e civilizatório, ela se 
transformava numa das principais instituições destinadas a consolidar e 
expandir a supremacia daquele segmento da classe senhorial que se 
encontrava no poder. A primeira Escola Normal brasileira foi criada na 
Província do Rio de Janeiro, pela Lei nº 10, de 1835, que determinava: 
Haverá na capital da Província uma Escola Normal para nela se habilitarem 
as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os 
professores atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária 
instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade de 15/10/1827 
(VILLELA, 2003, p.28). 
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Entretanto, “em todas as províncias as escolas normais tiveram uma 

trajetória incerta e atribulada, submetidas a um processo contínuo de criação e 

extinção” (TANURI, 2000, p.64). 

Tanuri (2000) afirma que, por diversos motivos, entre eles as 

deficiências físicas e didáticas e a falta de pessoas interessadas a seguir a profissão 

docente (normalmente pelos baixos salários que ofereciam), nos primeiros anos do 

Império, as escolas normais não obtiveram êxitos em seus objetivos e que somente 

a partir de 1870, após algumas transformações de ordem ideológica, política e 

cultural, houve uma intensa movimentação de ideias, com repercussões no setor 

educacional, em que a educação passa a ser considerada essencial para o 

desenvolvimento do País. 

Destacamos que no fim do Império, as Escolas Normais começaram 

a ser frequentadas pelas mulheres, já que era a única profissão que conciliava com 

as funções domésticas além de que resolveria o problema da escassez de mão de 

obra para a escola primária. 

Santiago (2010, p.36) tece consideração em relação ao fim do II 

Império: 

O final do II Império foi marcado por uma revalorização das Escolas 
Normais e por uma discussão mais significativa da educação brasileira. A 
confirmar tal afirmativa, podemos destacar: a) retorno das discussões 
acerca da criação de uma universidade no Brasil; b) convocação do 
Primeiro Congresso Nacional de Educação para o ano de 1883; c) um 
extenso tratado sobre a problemática educacional brasileira, redigido por 
Rui Barbosa; d) discurso proferido por D. Pedro II em 3 de maio de 1889, 
que previa, dentre outros aspectos, a criação de um Ministério da 
Educação. 

Com a República, acreditava-se que teríamos o desenvolvimento 

qualitativo e quantitativo das escolas normais e que o governo assumiria sua função 

de mantenedor dessas escolas, porém, de acordo com Tanuri (2000, p.68): 

A ausência do governo central quer na manutenção, quer na organização 
da educação popular e os desequilíbrios financeiros entre os estados 
acabaram por propiciar um movimento de chamada de participação do 
governo central já desde a primeira década do presente século, movimento 
este que incluía especificamente as escolas normais. Assim, a primeira 
republica é fértil em projetos de lei que prevêem a cooperação da União 
nesse setor, bem como em discussões acerca da constitucionalidade da 
mencionada medida. 
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Neste período, ainda que com a ausência da participação federal, 

registram-se alguns avanços quantitativos e qualitativos das escolas de formação de 

professores, este liderado pelos estados mais progressistas, principalmente, o 

estado de São Paulo, na época o maior pólo econômico do país. 

Segundo os reformadores, “sem professores bem preparados, praticamente 
instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal de 
científico adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser 
regenerador e eficaz” (São Paulo, 1890). E mestres assim qualificados “só 
poderão sair de escolas normais organizadas em condições de prepará-los” 
(Reis Filho, 1995, p.44). Portanto, uma vez que a Escola Normal então 
existente pecava “por insuficiência do seu programa de estudo e pela 
carência de preparo prático dos seus alunos” (São Paulo, 1890), era 
imperioso reformar seu plano de estudos (SAVIANI, 2009, p.145). 

Dessa forma, segundo Saviani (2009), a reforma foi marcada por 

dois vetores: pelo enriquecimento das disciplinas curriculares anteriores e a ênfase 

de exercícios práticos de ensino. Entretanto, Tanuri (2000, p.69) considera que: 

Nem todas as ambiciosas metas dos primeiros reformadores republicanos 
paulistas puderam ser atingidas. Não se instalou a Escola Normal Superior; 
entretanto, ela permaneceu na legislação ate 1920, como que a registrar os 
ambiciosos propósitos de seus idealizadores. 

A preocupação com a problemática educacional a partir da década 

de 1920 é caracterizada por esforços da iniciativa estadual visando à difusão e 

reformulação do ensino. As críticas sobre o reduzido caráter profissional das escolas 

normais e a necessidade de estudos específicos sobre a criança e seu 

desenvolvimento ganhavam força. Também neste período, os estudos 

propedêuticos e profissionais são divididos em dois cursos distintos: a criação de 

estudos complementares, preparatórios ao normal e a divisão do curso normal em 

dois ciclos. 

No ano de 1924, visando a renovação do ensino no Brasil, um grupo 

de educadores cria a Associação Brasileira de Educação (ABE) que inicia uma 

batalha ideológica e após a promoção de diversas Conferências Nacional da 

Educação, em 1932 resulta na publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nacional” e anos mais tarde, no projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 
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As idéias defendidas pelo Manifesto dos Pioneiros ocasionaram novas e 
significativas remodelações no âmbito da escola normal, destacando-se a 
reforma realizada por Anísio Teixeira no Distrito Federal, pelo Decreto 
3.810, de 19/03/1932. O Manifesto argumentava que o Brasil estava 
avançando economicamente, mas a educação estava ficando para trás. 
Como a formação docente deveria ocorrer nos cursos superiores, criaram-
se os Institutos de Educação, que substituíram as Escolas Normais 
(SANTIAGO, 2010, p.38). 

Segundo Kuiawinski (2007), este manifesto foi redigido por Fernando 

de Azevedo e assinado por 26 intelectuais, na qual exigiam uma maior atenção e 

investimentos na área da educação, já que o país passava por uma reordenação 

política, resultante da Revolução de 30, assim os mesmos propuseram que o Estado 

elaborasse um plano feral da educação e defendia a escola única, pública, laica, que 

fosse gratuita e obrigatória e ainda que os professores deveriam possuir uma 

formação universitária para atuar quaisquer nível de ensino. 

Graças à atuação dos profissionais da educação, mediante publicações, 
conferências, cursos, debates e inquéritos, divulgavam-se idéias da escola 
renovada e formava-se uma nova consciência educacional, relativa ao papel 
do Estado na educação, à necessidade de expansão da escola pública, ao 
direito de todos à educação, tendo em vista seu alcance político e social, à 
importância da racionalização da administração escolar, à necessidade de 
implantação de uma política nacional de educação (TANURI, 2000, p.72). 

Nos anos de 1932 e 1933, são implantados respectivamente os 

Institutos de Educação do Distrito Federal e o de São Paulo, ambos com ideários da 

Escola Nova, abrindo-se uma nova fase. Estes foram elevados ao nível universitário, 

o paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo e o carioca à Universidade 

do Distrito Federal, tornando-se a base dos estudos superiores de educação. 

[...] a partir das reformas do ensino no Distrito Federal, iniciada em 1932 por 
Anísio Teixeira e no Estado de São Paulo, em 1933, por Fernando de 
Azevedo, defini-se o modelo de Escola Normal que adotado por vários 
Estados brasileiros, se incorporou na Lei Orgânica do Ensino Normal 
decretada em 1946. Ainda nesse momento defini-se o modelo de formação 
de educadores para atuar no ensino secundário ao serem instruídos, em 
1939, os cursos de bacharelado e licenciatura, entre eles, o de Pedagogia 
(SAVIANI, 2005, p.01). 

O modelo o qual Saviani se referiu anteriormente é o modelo que 

ficou conhecido como “esquema 3+1” adotado pelos cursos de licenciatura e 

Pedagogia. Foi a partir do decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939 que deu a 
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organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

sendo esta, referência para todas as outras escolas de nível superior do país. 

Os primeiros formavam professores para ministrar as várias disciplinas que 
compunham os currículos das escolas secundárias; os segundos formavam 
os professores para exercer a docência nas Escolas Normais. Ambos os 
casos vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas 
específicas, vale dizer, os conteúdos cognitivos ou “os cursos de matérias”, 
na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a formação didática 
(SAVIANI, 2009, p.146). 

No entendimento de Saviani (2009, p.146), o modelo de formação de 

professores, ao ser generalizado, perdeu sua referência de origem “cujo suporte 

eram as escolas experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa 

que pretendia dar caráter científico aos processos formativos”. 

No chamado “Estado Novo”, implantado por Getúlio Vargas, no 

período de 1937 a 1945, começaram a ser emitidos vários decretos-leis, constituindo 

as leis orgânicas do ensino, estas que ficaram conhecidas como Reforma de 

Capanema (KUIAWINSKI, 2007). Embora as Escolas Normais já existissem, estas 

pertenciam à alçada do Estado e a Lei Orgânica propõe a centralização nacional das 

diretrizes. Permanece, no entanto, a predominância de matérias de cultura geral em 

detrimento das de formação profissional. 

Santiago (2010, p.40), tece considerações referentes às Leis 

Orgânicas do Primário e do Ensino Normal: 

[...] determinaram as finalidades da formação de professores, em âmbito 
médio: possibilitar a formação pessoal docente necessária às escolas 
primárias, habilitar administradores escolares destinados às mesmas 
escolas; propagar os conhecimentos e as técnicas relativas à educação da 
infância, ainda determinou a criação dos institutos de educação que 
passaram a funcionar com o Curso Normal, com o Jardim de Infância e 
escolas primárias anexos, e os Cursos de Especialização de professor 
primário, pré-primário e habilitação de administradores escolares, em âmbito 
pós-normal. 

No entendimento da autora, o Ensino Normal, estabelecido pela Lei 

Orgânica, buscou a garantia de uma uniformidade na formação de professores no 

território nacional, unindo os mesmos métodos, didáticas, conteúdos programáticos, 

princípios e normas. Considera que estas Leis Orgânicas não supriram as 

demandas da época. No entanto, foram utilizadas por mais de duas décadas, 
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configurando uma situação de difícil solução, exigindo novas reformas e medidas 

acentuadas às discussões em torno da necessidade da elaboração de uma Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi promulgada em 

dezembro de 1961. Tanuri (2000, p.78) afirma que a mesma “não trouxe soluções 

inovadoras para o ensino normal, conservando as grandes linhas da organização 

anterior, seja em termos de duração dos estudos ou de divisão de ciclos”. No que diz 

respeito ao aumento dos estudos e a elevação do nível de formação, começam a 

aparecer iniciativas favoráveis à formação do professor primário em nível superior. 

Kuiawinski (2007) relata que em 1947 foi montada uma comissão 

para se elaborar a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que em 

1948 foi encaminhada ao Congresso Nacional, porém, arquivada no ano seguinte. 

No ano de 1951, na tentativa do desarquivamento, constataram que o mesmo havia 

sido extraviado e a Comissão de Educação e Cultura do Congresso para uma 

reconstituição do mesmo. Em 1958, houve uma profunda alteração feita pelo então 

Deputado Carlos Lacerda, para somente em 1961 ser aprovado pelo senado e 

sancionado pelo Presidente da República, João Goulart. 

Com a ditadura militar, instituída em 1964, esta caracterizada por um 

governo arbitrário e antidemocrático, marcado ainda pelas perseguições, torturas, 

repressões e violência àqueles que se colocavam contra a mesma, no que tange ao 

campo educacional, exigiram-se mudanças e foram efetivadas mediantes mudanças 

na legislação do ensino. Saviani (2009) afirma que, em decorrência da Lei nº. 

5.692/71, houve modificação nos ensinos primários e médios, alterando suas 

nomenclaturas para primeiro grau e segundo grau respectivamente. Com o parecer 

nº. 349/72 ocorreu uma mudança no ensino, o antigo curso normal deu lugar a uma 

habilitação de 2º Grau, configurando um quadro bastante precário e preocupante. 

Pelo parecer n. 349/72, a habilitação específica do magistério foi organizada 
em duas modalidades básicas: uma com duração de três anos (2.200 
horas), que habilitaria lecionar até a 4 serie; e outra com a duração de 
quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério até a 6 serie do 1º. O 
currículo mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o 
território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a 
formação geral; e uma parte diversificada, visando à formação especial 
(SAVIANI, 2009, p.147) 
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Santiago (2010, p.43) destaca que pós 64, a literatura educacional é 

voltada para os “instrumentos” destinados a “modernizar” a ação docente, 

evidenciando o objetivo da garantia de eficiência e produtividade, operacionalizando 

a preparação, principalmente para o trabalho, modelo econômico vigente deste 

período. 

As reformas acontecidas nos anos de 1960 e 1970 vincularam-se aos 
termos precisos do regime militar instalado em 1964: desenvolvimento, ou 
seja, educação para a formação de “capital humano”, vínculo entre 
educação e mercado de trabalho, modernização dos hábitos de consumo, 
integração da política educacional aos planos gerais de desenvolvimento e 
segurança nacional, defesa do Estado, repressão e controle político-
ideológico da vida intelectual e artístico do país. 

A autora acima ainda considera que duas reformas alteraram o perfil 

da educação brasileira, a da Educação Superior (Lei 5.540/68) e a do Ensino Básico 

(Lei 5.692/71), estas em decorrência do Plano Decenal de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1967 – 77), no qual objetivava propiciar, por meio do 

fortalecimento do Estado, um modelo favorável a entrada do capital estrangeiro para 

o país tornar-se uma potência econômica. Mas, para isso era necessário controlar o 

crescente número de movimentos sociais, criando um clima político-social instável 

para então favorecer os interesses da classe dominante. 

A Lei 5.692/71, além de atender à realidade político social instaurado 

pelo golpe militar, estava relacionada também com os acordos MEC-USAID, que 

reordenavam a educação do Brasil, a partir de três aspectos: educação e 

desenvolvimento, educação e segurança, e educação e comunidade. A intenção 

destes acordos, segundo Kuiawinski (2007, p.18), “era obter ajuda internacional para 

o desenvolvimento da educação e a modernização do Brasil, integrando o país na 

expansão do capitalismo”. 

Uma das mudanças geradas pelo tal reordenamento, foi a extinção 

do Curso Normal de nível médio, que até então era a única instância formadora de 

professores para as séries iniciais do 1º grau. Embora essa licenciatura fora extinta, 

outras formas a substituíram, permanecendo então a dura realidade do modelo 

educacional brasileiro, marcada pelas isoladas faculdades, que funcionavam de 

maneira precária com baixo nível de qualificação dos docentes, comprometendo a 

formação dos futuros docentes. 
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A partir da década de 80, com o advento da Carta Magna - 

Constituição Federal de 1988 e de novos atores sociais cria-se uma pedagogia 

social mais crítica dos conteúdos, distanciando das abordagens psicológicas ou 

tecnicistas. Esta pedagogia “renovada” situou-se a formação dos professores no 

contexto social-histórico, este teve como fundamentos os conceitos materialistas, a 

chamada Pedagogia Histórico-Crítica. 

Neste novo momento histórico, criam-se os CEFAMs – Centro de 

Formação e aperfeiçoamento do Magistério - que segundo Cavalcante (1994, p.59), 

estes foram criados pelo Ministério da Educação e Cultura e pelas secretarias 

estaduais com o intuito de “redimensionar as Escolas Normais e adequá-las para 

formar professores em formação inicial e continuada para atuar na pré-escola e no 

ensino das séries iniciais”. 

O projeto procurou a articulação da Escola Normal com o ensino de 1º e 3º 
graus tendo como objetivo o enriquecimento curricular, com habilitação já a 
partir da 1º série do segundo grau, por meio da observação da prática 
educativa. Dentro dessa nova perspectiva de formação de professores, 
procurou-se enfatizar um currículo interdisciplinar; o exame seletivo para o 
ingresso no curso de formação; funcionamento em tempo integral, com 
período específico dedicado às atividades regulares do currículo e outro às 
de enriquecimento e estágio, remunerado; e criação de escolas de 
aplicação (SANTIAGO, 2010 apud TANURI, 2000, p.46). 

Contudo, apesar destes terem surgidos para garantir uma formação 

de docente com maior qualidade, com aprimoramento da formação de professores 

para séries iniciais, pouco fora realmente efetivado já que o esforço ainda se 

configurava bastante pequeno no sentido de investir de modo consistente e efetivo 

na qualidade nessa formação. O mais grave, no entanto, é que essas falhas na 

política de formação 

[...] se faziam acompanhar de ausência de ações governamentais 
adequadas pertinentes à carreira e à remuneração do professor, o que 
acabava por se refletir na desvalorização social da profissão docente, com 
consequências drásticas para a qualidade do ensino em todos os níveis 
(MESSIAS, s/d, p.06). 

A discussão sobre o processo de formação dos professores 

alcançou proporções maiores a partir dos anos 90, quando promulgada a LDB 

9394/96, sobretudo com o surgimento do novo espaço de formação, os Institutos 
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Superiores de Educação. A Nova Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, 

promulgada em Dezembro de 1996, trouxe alterações tanto para as instituições 

formadoras, quanto para os cursos de formação de professores. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, ficou estabelecido que 

a formação dos docentes para atuar na educação se basearia em nível médio 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação. Porém, 

Apesar de estabelecer como norma a formação em nível superior, a lei 
admite como formação mínima a oferecida em nível médio, nos cursos 
normais, o que faz supor, dada a realidade existente, que tais cursos 
deverão subsistir ainda por muito tempo, embora fique estipulado nas 
disposições transitórias em prazo de apenas 10 anos para essa formação 
(TANURI, 2000, p.85). 

Sendo assim, conforme a autora, “tudo indica que, apesar da 

conquista legal, a formação em nível superior continua a ser um desafio para os 

educadores, porque a recente regulamentação dos Institutos Superiores de 

Educação tem trazido incertezas acerca de suas conseqüências para a qualificação 

de docentes” (TANURI, 2000, p.85). 

Assim, de acordo com Tanuri (2000), apesar das medidas legais já 

tomadas, como o decreto 3276, de 6/12/99 – que reserva exclusivamente aos cursos 

normais superiores a tarefa de preparar professores para a educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental, a resistência persistirá até se chegar a um consenso, 

quando a introdução das novas instituições. Essas não poderão implicar a 

desmobilização pura e simples das atualmente existentes e a experiência já 

acumulada pelos professores atuantes deverá ser aperfeiçoada e aproveitada. 

Com tudo isso, podemos afirmar que: 

Temos enfrentado propostas autoritárias, temos caminhado em busca do 
diálogo. Encontramos na sociedade brasileira uma problemática 
educacional, aguda e crônica (500 anos). Mesmo contando com nosso 
esforço para ampliar este movimento de avanços, precisamos, sobretudo, 
problematizá-los e criticá-los no sentido de responder aos desafios 
educacionais, presentes e decisivos em nosso atual contexto 
socioeconômico (VEIGA, 2009, p.16). 

Fomentar a discussão sobre a formação de professores 

relacionando ao processo de profissionalização compõe numa tarefa bastante 
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complexa. Transformações ocorridas no mundo do trabalho, resultante de políticas 

globais têm levado ao surgimento de novos espaços de formação docente. Vale 

ressaltar que as políticas educacionais não podem estar a mercê do mercado, há de 

se resgatar seu papel social no novo cenário que delineia. A seguir, passaremos a 

apresentar uma análise sobre as tendências pedagógicas no Brasil, a fim de 

evidenciarmos a estreita ligação entre estas e os contextos no qual elas surgiram. 

1.2 As Tendências Pedagógicas no Brasil 

Como pudemos perceber com essa breve análise sobre a História 

da Formação de Professores, ao longo dos anos, houve uma série de mudanças no 

que diz respeito a como deveria ser feita a organização desta, no que diz respeito 

aos métodos, conteúdos, espaços etc. 

Em meio a estas mudanças, diversas tendências pedagógicas 

surgiram no intuito de auxiliar os professores em sua prática educativa e na 

superação dos problemas educacionais presentes na sociedade. Segundo Petenucci 

(2008, p.02): 

As tendências pedagógicas podem ser um caminho para esta superação, 
pois se baseiam em movimentos sociais, filosóficos e antropológicos, 
atendendo ao momento histórico no qual estão inseridas. Estas influenciam 
as práticas pedagógicas que estão associadas às expectativas da 
sociedade. Assim, é de primordial importância que os professores 
conheçam as tendências pedagógicas, para que estes possam construir 
conscientemente a sua própria trajetória político-pedagógica. Através destes 
conhecimentos poderão propor mudanças, transformando a prática 
educativa em uma ação efetiva para que o ensino consiga transpor as 
dimensões do espaço escolar. 

Ainda sobre essas tendências, devemos ressaltar que as mesmas 

são importantes, mas não são “receitas” prontas, cabendo ao professor construir 

suas próprias práticas a partir delas. Para isso, porém, o professor deverá conhecê-

las, a fim de problematizar suas questões do cotidiano e pensar sua prática 

procurando analisar o melhor de cada uma. 

Deve ficar claro, também, que as diferentes classificações não têm limites 
totalmente fixos e que as abordagens teóricas não se constituem em 
referenciais totalmente puros e fechados, sem pontos de interligação 
(SANTOS, 2005, p.27). 
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Não podemos deixar de mencionar, porém, que “as diversas 

abordagens teóricas que procuram explicar o processo de ensino aprendizagem 

podem ser agrupadas e sistematizadas de diferentes formas, dependendo do 

enfoque do autor” (SANTOS, 2005, p.27), ou seja, poderíamos analisar as 

tendências pedagógicas por diversos enfoques, porém, neste trabalho, por estarmos 

voltados ao indivíduo enquanto ser social, optamos por analisar as tendências 

pedagógicas segundo os critérios adotados por Saviani, uma vez que ele “toma 

como critério de classificação a criticidade da teoria em relação à sociedade e o grau 

de percepção da teoria dos determinantes sociais (SANTOS, 2005, p.27). 

Saviani apresenta no seu livro “Escola e Democracia” uma afirmativa 

de que existem dois grupos de teorias educacionais que tratam o problema da 

marginalização: o primeiro, chamado “teorias não-críticas”, (Pedagogia Tradicional, 

Pedagogia da Escola Nova e a Pedagogia Tecnicista) acredita que a educação é a 

forma capaz de erradicar a marginalidade de nossa sociedade; e o segundo grupo, 

chamado de “Teorias Crítico-Reprodutivistas” (Teoria de Sistema enquanto Violência 

Simbólica, Teoria da Escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado (AIE) e Teoria 

da Escola Dualista), que acredita que a educação aparece como fator agravante, 

através da discriminação e responsável pela marginalidade. 

Em busca da superação das tendências pedagógicas presentes nos 

dois grupos por ele classificado, Saviani (2002) ainda propõe uma nova concepção 

denominada Histórico-Crítica que “supera a articulação mecanicista entre educação 

e sociedade, defendendo a possibilidade de, ao analisar essa relação como 

essencialmente dialética e contraditória, pensar em transformações no quadro 

educacional e social” (PETENUCCI, 2008, p.03). 

Em relação, a Pedagogia Tradicional, uma das tendências 

denominadas por Saviani (2002) como sendo não crítica, podemos dizer que se 

caracteriza basicamente pela transmissão do conhecimento ao aluno. Essa teoria 

baseia-se na ideia de que o professor tem o conhecimento e deve transferi-lo ao 

aluno. Nesse sentido, 

O ensino tradicional tem como primato o objeto, o conhecimento, e dele o 
aluno deve ser um simples depositário. A escola deve ser o local ideal para 
a transmissão desses conhecimentos que foram selecionados e elaborados 
por outros (SANTOS, 2005, p.21). 
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Apesar de a tendência tradicional ser uma das que mais 

influenciaram e ainda influenciam as práticas educativas, no final do século XIX 

críticas foram feitas a ela, visto que, “a marginalidade deixa de ser vista 

predominantemente sob o ângulo da ignorância, isto é, o não domínio do 

conhecimento. O marginalizado já não é propriamente o ignorante, mas o rejeitado” 

(SAVIANI, 2002, p.07). 

A partir dessa nova concepção se fez necessário uma nova 

tendência que atenda as necessidades do momento e neste contexto surge a 

Pedagogia Nova. 

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por 
referencia a pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da questão 
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o 
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não - diretivismo; da 
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica 
centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 
experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que 
o importante não é aprender, mas aprender a aprender. (SAVIANI, 2002, 
p.09). 

Sobre essa ideia de “aprender a aprender’, Duarte (2001) tece uma 

crítica, pois segundo ele, essa nova concepção carrega consigo quatro 

posicionamentos valorativos:  

1º a ideia de que aquilo que o indivíduo aprende por si mesmo é 

superior àquilo que ele aprende por meio da transmissão por outras pessoas. 

2º a supervalorização do método de construção do conhecimento 

em relação ao próprio conhecimento;  

3º a necessidade da atividade educativa ser impulsionada e dirigida 

pelos interesses e necessidades da própria criança, ou seja, de acordo com Duarte 

(2001) além do aluno buscar por si mesmo o conhecimento e neste percurso, 

contruir seu método, é necessário que o motor desse processo seja uma 

necessidade inerente da criança. 

4º a ideia de que a educação deve preparar os indivíduos para 

acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança, o que nos aponta 

a necessidade de uma constante atualização de conhecimentos pra que o individuo 

não sofra defasagem. 
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Ainda, segundo Duarte (2001), 

Quando educadores e psicólogos apresentam o “aprender a aprender” 
como síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é 
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não deve 
ser confundida com busca de transformações radicais na realidade social, 
busca de superação radical da sociedade capitalista, mas sim criatividade 
em termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que permitam 
melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista (DUARTE, 2001, 
p.38). 

Sendo, assim, de acordo com Duarte (2001), essa pedagogia do 

“aprender a aprender” na chamada “sociedade do conhecimento” apresenta uma 

série de ilusões, a começar por essa denominada nova sociedade, pois o objetivo 

desta seria o de: 

[...] enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por 
uma revolução que leve a uma superação radical do capitalismo, gerando a 
crença de que essa luta teria sido superada pela preocupação com outras 
questões “mais atuais”, tais como a questão da ética na política e na vida 
cotidiana, pela defesa dos direitos do cidadão e do consumidor, pela 
consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas ou de 
qualquer outra natureza (DUARTE, 2001, p.39). 

Duarte não se aprofunda na explicação sobre as cinco ilusões 

apresentadas por ele, porém, concordamos com o fato de que são ilusões as 

seguintes ideias: 

1ª ideia: “o conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje” 

(Duarte, 2001, p.39). 

2ª ideia: o conhecimento técnico é mais importante que o 

conhecimento teórico (Duarte, 2001).  

3ª ideia: “o conhecimento não é a apropriação da realidade pelo 

pensamento” (Duarte, 2001, p.39). 

4ª ideia: Todos os conhecimentos têm o mesmo valor (Duarte, 

2001).  

5ª ideia: o apelo à consciência dos indivíduos constitui o caminho 

para a superação dos grandes problemas da humanidade (DUARTE, 2001). 

 

A primeira ideia pode ser considerada uma ilusão pois apesar de 

uma grande parte da população ter acesso aos meios de comunicação como 



27 
 

internet, televisão e jornais, ainda existe uma grande parcela sem esse acesso e 

mesmo considerando que todos tivessem essa acessibilidade, ainda assim não 

poderíamos dizer que o conhecimento está acessível, pois o que os meios de 

comunicação nos oferece é a informação e não o conhecimento de fato. 

Assim como Duarte, discordamos da segunda ideia pois acreditamos 

que ambos os conhecimentos são importantes, haja vista que o homem, além de 

saber executar determinada atividade, precisa entender e planejar a mesma, o que 

nos leva a afirmar portanto, que o conhecimento técnico não é mais importante que 

o conhecimento teórico. 

A terceira ideia também pode ser considerada uma ilusão pois de 

acordo com a formação do pensamento segundo Vygotski, o conhecimento é sim a 

apropriação da realidade, visto que o homem só realmente conhece quando recebe 

a informação e assimila esta. 

Já em relação a quarta ideia, acreditamos que os conhecimentos 

nem sempre tem o mesmo valor haja vista que existem os conhecimentos clássicos1

 Finalmente a quinta ideia, aponta que o apelo a consciência dos 

individuos é o caminho para a superação dos grandes problemas da humanidade, 

porém, se analisarmos mais profundamente essa ideia, percebemos que ela não é 

verídica, pois a ideologia está posta, ou seja, essa visão “romântica” deixa de lado 

uma série de outros fatores históricos que ocasionaram tal fato. 

 

que terão valor em todos os tempos e a apropriação desses é essencial para que o 

homem se desenvolva e tranforme a realidade em que vive. 

Retomando as tendências pedagógicas, a terceira e última teoria 

considerada por Saviani (2002, p.13) como sendo não critica é a Tecnicista, pois, 

para essa pedagogia, a “marginalidade não será identificada como ignorância nem 

será detectada a partir do sentimento de rejeição. Marginalizado será o 

incompetente (no sentido técnico da palavra), isto é, o ineficiente e improdutivo. 

Como o próprio nome supõe, na Pedagogia Tecnicista, houve a 

supervalorização dos meios tecnológicos e estes se tornam extremamente 

sofisticados, mediante a uma preocupação em garantir a eficácia no processo de 

                                                           
1 Clássico é aquilo que resistiu ao tempo, logo sua validade extrapola o momento em que ele foi proposto. 
SAVIANI, Demerval. Pedagogia Histórico Critica: primeiras aproximações. 3 ed. São Paulo: Cortez Editora, 
1992. 
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ensinar nas escolas brasileiras. Nessa teoria, os conteúdos têm caráter meramente 

científico, os planejamentos são institucionalizados, os objetivos de ensino 

operacionalizados e a avaliação é técnica. 

Uma vez que a reprodução das relações de produção exige a 

reprodução das ideias que a suportam (KUENZER; MACHADO, 1982, p.30), a 

opção pela tecnologia educacional configurou-se, então, como a possibilidade de 

transpor, para o sistema de ensino, o modelo organizacional característico do 

sistema empresarial, visando à reordenação do sistema educacional com base nos 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. 

De acordo com Saviani (2007, p.383), a educação, nesse período, 

era “concebida como um subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao 

equilíbrio do sistema social de que faz parte”. 

Podemos considerar, portanto, que, em relação às teorias não 

críticas, “do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, se para a pedagogia 

tradicional a questão central é aprender e para a pedagogia nova, aprender a 

aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer” (SAVIANI, 

2002, p.14). 

O segundo grupo chamado por Saviani (2002, p.15) de “teorias 

crítico- reprodutivistas” percebem a influência dos condicionantes sociais sobre a 

educação, porém, chegam à conclusão de que “a função própria da educação 

consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere” e com isso, não 

apresentam nenhuma proposta para que ocorra a superação desta realidade. 

De acordo com Saviani, na teoria do sistema de ensino como 

violência simbólica, os grupos e/ou classes dominadas são os marginalizados uma 

vez que, não possuem força material (capital econômico) e força simbólica (capital 

cultural). Além disso, a educação segundo esta teoria, é um elemento reforçador da 

mesma, pois, 

[...] de fato, a luz da teoria da violência simbólica, a classe dominante 
exerce um poder de tal modo absoluto que se torna inviável qualquer 
reação por parte da classe dominada. A luta de classe resulta pois, 
impossível (SAVIANI, 2002, p.21). 

Teoria da escola como Aparelho Ideológico do Estado (AIE) é a 

segunda teoria crítico reprodutivista apresentada pelo autor e a mesma afirma que 
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“marginalizada é, pois, a classe trabalhadora. O AIE escolar, em lugar de 

instrumento de equalização social, constitui um mecanismo construído pela 

burguesia para garantir e perpetuar seus interesses” (SAVIANI, 2002, p.24). 

Finalmente, a terceira teoria apresentada por Saviani neste grupo é 

a Teoria da escola dualista, a qual, “admite a existência da ideologia do 

proletariado”, mas defende a ideia de que “a escola tem por missão impedir o 

desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária” (2002, p.27). 

Não podemos deixar de mencionar nesta breve exposição sobre as 

principais tendências pedagógicas que surgiram no Brasil, que, com a abertura 

política no país, surgiram teorias educacionais mais abertas e críticas, 

principalmente, nos Cursos de Formação de Professores. Com isso, passou-se a 

enxergar melhor os limites, os determinantes e as possibilidades através das 

contradições da prática, surgindo com isso atuações mais dialéticas em sala de aula. 

A didática que até então dava ênfase ao aspecto técnico de ensinar 

presente na formação docente, buscou atender ao novo momento e passou a 

orientar-se pelas teorias críticas que não desconsideravam a influência da realidade 

social, política, econômica e cultural na prática de ensinar. 

Diante do exposto sobre as tendências pedagógicas, percebemos e 

concordamos com a afirmação que Saviani (2002) apresenta no seu livro “Escola e 

Democracia” de que no decorrer da história, os interesses da burguesia e da 

população de massa começam a se confrontar, já que era preciso manter a 

sociedade como estava e não mais transformá-la. Nesse sentido, para não perder 

seu poder, a burguesia nega suas próprias ideias de “igualdade” e passa a defender 

a chamada pedagogia da existência, considerando assim a ideia de que todos são 

diferentes e alguns têm mais capacidade de aprender do que outros. 

Assim, a educação, que deveria ser o instrumento para as escolhas 

do homem livre, democrático, cidadão e autônomo, acaba, então, tornando-se mais 

uma ferramenta de manipulação e de homogeneização da burguesia. 

Pode-se constatar também, pelos escritos de Saviani (2002) que 

existe um embate ideológico entre a Pedagogia Nova, considerada portadora de 

apenas virtudes; e a Pedagogia Tradicional, portadora de vícios; como foi exposto 

na teoria da curvatura da vara em que é preciso “enunciar a concepção correta para 

que os desvios sejam corrigidos; é necessário abalar as certezas, desautorizar o 

senso comum” (SAVIANI, 2002, p.60). 
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O autor ainda afirma que a pedagogia defendida por ele e 

denominada revolucionária “não é outra coisa senão aquela pedagogia empenhada 

decididamente em colocar a educação a serviço da referida transformação das 

relações de produção” (SAVIANI, 2002, p.76). Neste aspecto, apresentamos os 

escritos de Barros e Franco (2010, p.30) em que estas afirmam a urgência de 

[...] no século XXI, repensar a educação profissional do momento histórico. 
É preciso que se pense no ensino voltado para a emancipação do homem 
em sua totalidade e que o caráter unilateral seja superado por práticas 
pedagógicas que realmente visem a educação do homem na sua forma de 
agir e pensar a realidade. 

Frente a esses pressupostos de formação humana2

Essa questão será discutida nesse trabalho, porém, acreditamos ser 

importante anteriormente a isto, apresentar qual homem tem-se formado no século 

XXI e os reflexos que o capitalismo gera nesta sociedade, bem como, os problemas 

educacionais que esta realidade proporciona. 

 no presente 

século, questionamo-nos, então: Qual destas tendências pedagógicas é capaz de 

colocar em prática as ideias de uma educação que não seja meramente para moldar 

o sujeito conforme as necessidades da sociedade, mas sim para propiciar a ele, o 

conhecimento necessário para transformá-la? 

                                                           
2 A Formação humana é entendida quando parte-se da idéia de que os sujeitos são seres inconclusos e, por 
meio de sua consciência da condição de incompletude, os homens envolvem-se em um processo permanente de 
busca pelo “ser mais”. (SOEJIMA, Fátima Mitie. Educação e formação humana: uma discussão sobre o 
conceito de autonomia discente. São Paulo: 2008) 
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2 SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

É inquestionável que, com o capitalismo, os países avançaram no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento econômico e industrial, porém, o que os 

autores como Veiga (2009), Vazquez (1977), Duarte (2004), Padilha (2002) entre 

outros que tratam dessa relação entre sociedade e educação defendem, é que 

estamos perdendo indivíduos com identidades próprias e vivendo uma séria de 

ilusões, pois em nome do “desenvolvimento do país” as pessoas têm se esquecido 

do seu eu, de suas próprias vontades e sentimentos. A formação de professores que 

sempre buscou atender às necessidades do país vem formando profissionais 

“tecnólogos” nesse contexto e esquecendo-se de, primeiramente, formar homens e 

mulheres comprometidos com sua profissão e conscientes de sua importância para 

que seus alunos não se tornarem “mais um” entre tantos que, com sua formação 

acadêmica, apenas querem um emprego para manter sua sobrevivência. 

2.1 As Concepções de Homem no Século XXI 

O cenário que observamos nas grandes cidades do Brasil é 

contraditório, de um lado riqueza e de outro, muito pobreza. Aparenta-se que, tudo 

está progredindo e tudo está sempre melhorando, porém, se analisarmos um pouco 

mais profundamente, perceberemos que esse desenvolvimento tem ocasionado 

sérias consequências no que diz respeito ao homem, pois, segundo Veiga (2009), 

apesar das principais transformações causadas pela globalização acontecerem nos 

âmbitos da cultura, organização econômica, condições de vida e cultura, 

[...] as transformações dos meios de comunicação e da tecnologia que 
provocaram mudanças institucionais e formas de organização de 
convivência, na estruturação da família e na ampliação do conceito de 
escola, têm provocado alterações nas formas de pensar, sentir e agir das 
novas gerações (VEIGA, 2009, p.13). 

Isso decorre do fato de que, com a industrialização e a constante 

inovação das máquinas, essas transformações vêm exigindo a redução do trabalho 

mental, pois percebemos que o capital vem se apropriando dessa função, o que é 

indesejável, visto que, de acordo com Netto e Braz (2008, p.34): 
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O trabalho implica mais que relação sociedade/ natureza: implica 
uma interação no marco da própria sociedade, afetando os seus 
sujeitos e a sua organização. O trabalho, atraves do qual o sujeito 
transforma a natureza (e, na medida em que é uma transformação 
que se realiza materialmente, trata-se de uma formação prática), 
transforma também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de 
grupos de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos – numa 
espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser 
natural (orgânico e inorganico3

No entanto, com essa separação entre a consciência e o trabalho 

manual, de acordo com Konder (2004, p.30), o trabalho tornou-se sofrimento, uma 

vez que alguns indivíduos passaram a dispor de meios para explorar o trabalho de 

outros e assim, o “produto do trabalho, antes mesmo de se realizar, pertence à outra 

pessoa que não o trabalhador”. Podemos perceber, portanto, que, 

): o ser social. 

Desde que surgiram as classes sociais, a propriedade privada e a 
divisão do trabalho, isto é, desde a antiguidade até os dias atuais, a 
objetivação do gênero humano tem ocorrido por meio da exploração 
do trabalho, da apropriação privada do resultado geral do trabalho 
humano. A maioria dos seres humanos tem sido impedida de se 
apropriar de toda essa riqueza material e intelectual, de se 
enriquecer por meio das obras humanas. Isso é alienação (DUARTE, 
2004, p.232). 

Essa alienação presente na citação, trata-se de: 

[...] um modo específico e historicamente determinado atraves do 
qual se processa a objetivação; ela descreve uma situação na qual, 
em decorrência da divisão do trabalho e da propriedade privada, o 
indivíduo é separado do seu produto, não sendo capaz de se 
apropriar das objetivações que ele mesmo criou enquanto parte 
integrante do “trabalhador coletivo” da humanidade socializada 
(MARKUS,1974, p. 13). 

Konder (2004) ainda sobre a alienação do trabalho, afirma que seu 

agravamento sob o capitalismo afeta tanto os operários quanto os capitalistas, pois, 

segundo ele, “a mesma busca desenfreada do lucro que leva o capitalista a explorar 

                                                           
3 Corpo Orgânico refere-se a uma natureza biológica que garante uma organização hominizada e Corpo 
Inorgânico refere-se a uma natureza construída socialmente a que passa a depender a existência humana 
(MARTINS, L.M (2004) “Da formação humana em Marx a critica da Pedagogia das competências”. In: DUARTE, 
Newton (org.). Crítica ao fetichismo da individualidade. Campinas, SP: Autores Associados, p.53-72. 
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o trabalho do operário leva-o também a procurar tirar vantagem de suas relações 

competitivas com outros capitalistas”(p.35). 

O mais grave, no entanto, é o fato de que, na medida em que ocorre 

essa alienação4

Por conta desta prática aceita como algo inerente ao caráter das pessoas, 
nos deparamos com modelos de frases que se tornam padrão de conduta 
ou comportamento humano: a) “não vale a pena, tudo acaba em pizza...” b) 
“Lavo as minhas mãos.” c) “Pra que tumultuar?” d) “Brasileiro é assim 
mesmo.” E Rouba, mas faz.” G) “Você decide”. Esta linguagem tão 
conhecida, porque corriqueira, denuncia a alienação do homem 
contemporâneo ante a compreensão desta realidade social e universal que 
determina, fundamentalmente, sua condição de vida; na verdade, tal 
linguagem pauta-se pela leitura fragmentada da realidade onde cada caso é 
um caso, onde a parcela analisada em si mesma é vista como um todo 
(PADILHA, 2002, p.07). 

, percebemos que o homem tem se “acomodado” e aceito de 

maneira passiva essa realidade, muitas vezes acreditando que ele em nada poderá 

mudar a realidade posta. 

Como consequência dessa “aceitação”, concordamos com Veiga 

(2009, p.14) quando o mesmo afirma que com a globalização, os interesses políticos 

se tornam subordinados aos interesses mercadológicos e “o resultado é o 

enfraquecimento da cidadania e da participação, fortalecendo o individualismo e o 

descompromisso social”. 

Assim, segundo Franco; Lazaretti; Kraemer; Jacomel (2008), 

“percebe-se que a concepção atual de ser humano é a de um homem moderno, o 

qual desaparece como sujeito, querendo apenas a autonomia do gosto e do 

consumo” (p.165). Essa condição do sujeito é percebida nitidamente quando 

observamos que os consumidores já não procuram mais nos produtos e serviços as 

famosas “satisfações das necessidades” (BARBOSA, 2004, p.52-53) uma vez que, 

O espírito do consumismo moderno “é tudo, menos materialista”. Se os 
consumidores desejassem realmente a posse material dos bens, se o 
prazer estivesse nela contido, a tendência seria a acumulação dos objetos, 
e não o descarte rápido das mercadorias e a busca por algo novo que 
possa despertar os mesmos mecanismos associativos (BARBOSA, 2004, 
p.53). 

                                                           
4 A alienação descreve uma situação na qual, em decorrência da divisão do trabalho e da propriedade privada, o 
indivíduo é separado do seu produto, não sendo capaz de se apropriar das objetivações que ele mesmo criou 
enquanto parte integrante do “trabalhador coletivo” da humanidade socializada (MÁRKUS, Gyorgy. A Teoria do 
conhecimento no Jovem Marx. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1974, p. 13). 
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Nesta perspectiva, para enfrentar as incertezas e o esvaziamento do 

ser humano impostos pelo sistema capitalista, “a educação deve levar o ser humano 

a descobertas dessas aventuras, numa incansável flexibilidade” (FRANCO et al., 

2008, p.166). 

Neste contexto, resta-nos questionar nosso papel na sociedade, 

pois, se não há pensamento, ação e reflexão “não há história, não há luta de classes 

e assim, para os autores pós modernos, não há marxismo, que para eles já esta 

ultrapassado e enterrado” (FRANCO et al., 2008, p.167). 

A pós-modernidade prega o fim da história (FRIGOTTO, 1996) e, 

portanto, a impossibilidade de superação do sistema capitalista, para isso, critica o 

que chamam de metanarrativas, incluindo a estas, o marxismo e o socialismo 

científico.  Ela diz respeito portanto, 

[...] a critica à razão, a ciência, negação das metanarrativas, da história, das 
classes sociais, que deixaram de existir. Não há luta de classes; somos 
indivíduos únicos, diferentes e devemos respeitar as nossas diferenças, 
mas somos iguais perante a sociedade, e cada qual tem seu espaço 
individual, naturalmente dado (FRANCO et al., 2008, p.167). 

Assim sendo, a escola vêm construindo “a sujeição humana pela 

ideia dos fatos estabelecidos, que treina os homens a aceitarem as coisas como 

naturais e imutáveis, não exigindo da razão explicações humanas para os 

acontecimentos” (PADILHA, 2002, p.12). 

Buscando apresentar qual a visão de ser humano (burgueses e 

proletariados5

O Manifesto por sua vez, 

) no cerne deste enfoque, Franco et al. (2008) apresentam uma 

pesquisa na área educacional que será expresso, principalmente, com base nas 

ideias expostas por Marx no Manifesto do Partido Comunista (1848). 

Faz uma dura crítica ao modo de produção capitalista e na forma como a 
sociedade se estruturou através desse modo. Busca organizar o 
proletariado como classe social capaz de reverter sua precária situação e 
descreve ao vários tipos de pensamento comunista, assim como define o 
objetivo e os princípios do socialismo cientifico (FRANCO et al., 2008, 
p.169). 

                                                           
5 1. Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social 
que empregam o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe de assalariados modernos que, não tendo 
meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviverem. (Nota de F. 
Engels à edição inglesa de 1888.) 
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A concepção de homem apresentada neste manifesto, “é a de, por 

um lado entender o homem livre, por outro, o escravo” (FRANCO et al., 2008, 

p.169), porém, “As duas concepções de ser humano são constituídas juntas, uma 

precisando da outra para existir, mas uma se apropriando do trabalho da outra para 

obter lucro” (FRANCO et al., 2008, p.170). Para Marx (2003) porém, o proletariado 

constituía-se na classe com maior poder de mudança por ser a maioria e por ter o 

poder e o lucro em destruir a propriedade privada. 

Os proletariados não podem se apoderar das forças produtivas 
sociais a não ser suprimindo o modo de apropriação a elas 
correspondentes e, com isso, todo modo de apropriação existente 
até hoje. Os proletários nada têm de seu para salvaguardar; têm para 
destruir toda a segurança privada e todas as garantias privadas até 
aqui existentes. Todos os movimentos precedentes foram 
movimentos de minorias ou no interesse de minorias. O movimento 
proletário é o movimento independente da imensa maioria no 
interesse da imensa maioria (MARX, ENGELS, 2003, p. 76). 

 No entanto, a ideia desse filósofo não teve suas perspectivas 

atendidas e o proletário não conquistou seus ideais e muito menos, o poder político 

como era esperado. No entanto, 

[...] depois da morte de Marx (em 1883) e de Engels (em 1895), o 
desenvolvimento do pensamento dialético não se interrompeu e prosseguiu 
seu acidentado caminho. No final do século passado, o socialista alemão 
Eduard Bernstein (1850 – 1932) passou a criticar os escritos de Marx, 
sustentando que o capitalismo estava mais forte do que nunca, que as 
previsões do manifesto comunista (de 1848) tinham falhado, de modo que 
era preciso submeter a uma rigorosa revisão os princípios que Marx tinha 
defendido (KONDER, 2004, p.63). 

A partir da apresentação deste manifesto, um questionamento foi 

feito sobre “até que ponto o marxismo está superado, tendo em vista a sua 

anunciada morte prescrita pelos pós-modernos? E em que se diferencia a condição 

dos homens descrita por Marx e Engels neste documento, da condição atual?” 

(FRANCO et al., 2008, p.171). 

Observando a realidade, percebemos que as ideias marxistas ainda 

não foram superadas e que para que possa começar a haver alguma mudança, é 

necessário que a escola seja uma das instituições a qual se deve investir. No 

entanto, quando olhamos para a realidade escolar, percebemos que “a própria 
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cultura, para a burguesia, é uma cultura de classe, de antagonismo, uma cultura de 

propriedade, para a grande maioria dos homens, é apenas um adestramento que os 

transforma em máquinas” (FRANCO et al., 2008, p.171). Isso por que, 

Falar da educação numa sociedade de classes, numa sociedade capitalista, 
significa dizer que ela está voltada a conservação do status quo e a 
legitimação das estruturas sociais vigentes. Se quisermos ter outro tipo de 
educação não nos resta outra alternativa a não ser lutar pela transformação 
da sociedade (ORSO, 2008, p.55). 

Para Martins (2004, p.63), é preciso, por meio da educação, formar 

sujeitos ativos e assim, de acordo com essa mesma autora, é imprescindível o papel 

dos conhecimentos historicamente sistematizados já que a função da escola é a 

socialização do saber historicamente produzido, pois, uma vez que deixamos que a 

educação esteja a serviço da adaptação, estaremos aceitando e compartilhando 

com a mutilação do ser humano que está expresso na ordem social capitalista, em 

que se destaca o empobrecimento objetivo e subjetivo dos indivíduos, o sofrimento 

físico e a violência. 

Diante dessa constatação da concepção de ser humano do século 

XXI, é fundamental que seja repensado o papel da educação 

[...] dentro de uma concepção de que o conhecimento estará para todos os 
seres humanos, sem distinção de classe, sem distinção de poder social. 
Todos terão oportunidades de adquirir conhecimentos, e a educação estará 
posta a serviço do social, a serviço do desenvolvimento intelectual 
(FRANCO et al., 2008, p.175). 

A seguir, nos aprofundaremos sobre os problemas que esse 

individualismo e essa “mecanização” trouxeram no campo educacional e como 

podemos mudar essa realidade. 

2.2 As Problemáticas Educacionais neste Século 

A partir do que relatamos ao pesquisarmos sobre a concepção de 

homem no século XXI e a História da Formação de Professores, constatamos que é 

inquestionável a necessidade de não se formar indivíduos apenas para reproduzir ou 

atender as necessidades de determinados momentos históricos, mas que no 
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momento em que vivemos, de acordo com Gasparin (2003) faz-se necessário formar 

indivíduos cuja apropriação do conhecimento teórico seja-lhes um elemento 

fundamental na compreensão e transformação da realidade. 

Não pretendemos com essa análise, defender que a técnica e os 

conhecimentos práticos tão valorizados na sociedade capitalista, não são 

importantes; ao contrário, percebemos sua importância e concordamos com Duarte 

(2004) quando este apresenta uma crítica aos autores pós-modernos ao fato destes 

ignorarem completamente as contribuições que a sociedade burguesa propiciou. 

Minha recusa do pensamento pós-moderno não decorre do fato de ele ser 
um produto cultural da sociedade burguesa, mas sim do fato de se tratar de 
uma ideologia que, em vez de valorizar aquilo que de humanizador a 
sociedade burguesa tenha produzido, se entrega de corpo e alma a 
celebração do irracionalismo, do ceticismo e do cinismo (DUARTE, 2004, 
p.222). 

O que buscamos, no entanto, é apresentar que quando nos 

restringimos somente à formação do sujeito para atender as necessidades impostas 

pela sociedade esta limita o sujeito das possibilidades de vida desse pensamento. 

 Quando apenas reproduzimos o que o sistema determina, (no caso, 

o capitalismo) não nos é permitido ou não se faz necessário a práxis e assim, não 

conseguimos conhecer o real e, consequentemente, não buscamos, por meio da 

reflexão, entender o porquê de se estar fazendo algo. 

De acordo com Martins (2004, p.55): 

Para que esta essência possa ser revelada, a única via de acesso possível 
é a análise, pela qual se busca o conhecimento do objeto no conjunto de 
suas propriedades e síntese de múltiplas determinações. Isto é, em toda 
sua complexidade. 

É por meio do trabalho, portanto, que o homem exerce a práxis, pois 

O homem é uma parte da natureza que só pode sobreviver por seu 
constante metabolismo com ela. Este metabolismo é garantido por sua 
atividade vital, o que o torna “um ser natural ativo”. É pelo trabalho, 
atividade vital humana, que o homem garante a existência não só da vida 
individual, mas de toda sociedade que a sustenta (MARTINS, 2004, p.57). 
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Percebemos, no entanto, que a partir da divisão do trabalho, este 

passou a gerar um “operário parcial, um homem unilateral para a grande indústria 

em que os operários não são mais os sujeitos dominantes, mas sim reduzidos a 

objeto do qual a ciência está totalmente separada” (BARROS; FRANCO, 2010, 

p.23), ou seja, o trabalho que deveria ser algo que propiciasse a humanização do 

homem tornou-se apenas uma atividade em que os indivíduos não sabem o porquê 

e para que a realizam. Assim, o pensamento que é entendido como uma categoria 

ontológica, já que mesmo sob condição de alienação é impossivel ao homem viver 

sem ele, está presente, porém não em suas formas superiores. Logo, entende-se 

que o trabalho é o que diferencia o homem dos outros animais, pois este homem 

tem a capacidade de transformar o meio em que vive pelo fato de ser um ser 

pensante. 

É esta dimensão teleológica que distingue a atividade especificamente 
humana das demais formas vivas de atividade. Toda ação verdadeiramente 
humana pressupõe a consciência de uma finalidade que precede a 
transformação concreta da realidade natural ou social e, desse modo, a 
atividade vital humana é ação material, consciente e objetiva, ou seja, é 
práxis (MARTINS, 2004, p.57). 

Não podemos negar o fato de que os indivíduos nascem inseridos 

numa sociedade com valores, costumes e crenças, assim como também sabemos 

que ele traz consigo suas características biológicas, por isso, segundo Martins 

(2004, p.56): 

O desenvolvimento humano implica a superação de um sistema de vida 
fechado, dominado por uma natureza biológica (“corpo orgânico”) que 
garante uma organização hominizada, em direção a um sistema de vida 
aberto, criador de uma natureza construída socialmente (“corpo inorgânico”) 
do qual passa a depender a sua existência. É neste sentido que se pode 
afirmar que ao homem não basta o que a natureza lhe confere, como outros 
animais, pois, para alem de ser um produto da evolução biológica das 
espécies, o homem é um produto histórico. 

Para que o desenvolvimento do chamado “corpo inorgânico” ocorra, 

é necessário que sejam desenvolvidas as capacidades ontológicas6

                                                           
6 Ontologia (em 

 do homem, pois 

segundo Manacorda (1991, p.3) “o homem nasce, de fato, na sociedade, mas não 

grego ontos e logoi, "conhecimento do ser") é a parte da filosofia que trata da natureza do ser, 
da realidade. “tem conteudo extraido do mundo objetivo, do ser”. (KOPNIN, P.V. Fundamentos Lógicos da 
Ciência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972, p.163). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser�
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nasce social; assim se torna pela educação que o faz assumir, pouco a pouco, 

aquela sua situação de fato e originária”. No entanto, 

[...] vemos, então, que em condições determinadas pela alienação 
encontram-se comprometidas as possibilidades para o desenvolvimento das 
propriedades ontológicas essenciais dos seres humanos, e é ante este 
momento histórico que precisamos desvelar o que representam o processo 
educativo escolar e as funções deste processo (MANACORDA, 1991, p.62). 

Nesse sentido, devemos pensar qual deveria ser o papel do 

processo educativo nessa formação, visto que cabe à educação formal propiciar o 

desenvolvimento dessas capacidades ontológicas no sujeito, para que ele possa ser 

inserido na sociedade da qual faz parte sem deixar de ser um ser crítico, ou seja, o 

homem deve ser formado para fazer parte da sociedade em que vive sem se tornar 

um indivíduo alienado. Ou seja, 

Tudo isso se traduz, no que diz respeito ao campo educacional, na defesa 
de uma pedagogia marxista que supere a educação escolar em suas formas 
burguesas sem negar a importância da transmissão, pela escola, dos 
conhecimentos mais desenvolvidos que já tenham sido produzidos pela 
humanidade (DUARTE, 2004, p.223). 

No âmbito educacional, não podemos deixar de mencionar os 

diversos problemas de saúde que os educadores vêm enfrentando, pois, além de 

realizarem um trabalho exaustivo, estes muitas vezes, precisam ocupar suas horas 

de folgas fazendo correção de provas, trabalhos, planejamentos etc. Com isso, 

A crise de identidade gerada pelo mal-estar docente repercute diretamente 
na personalidade dos professores, tendo como principais consequências: 
Sentimentos de desajustamento e insatisfação perante os problemas reais 
da pratica de ensino; pedidos de transferência como forma de fugir a 
situações conflituosas; desenvolvimento de esquemas de inibição, como 
forma de cortar a implicação pessoal com o trabalho que se realiza; desejo 
manifesto de se abandonar a docência (realizado ou não); absentismo 
laboral, como mecanismo de cortar a tensão acumulada; stress; ansiedade; 
depreciação do eu; autoculpabilização perante a incapacidade de ter 
sucesso no ensino; reações neuróticas; depressões (MARTINS, 2007, 
p.16). 

Podemos afirmar, portanto, que é urgente pensar numa maneira de 

emancipar o sujeito, em especial, os futuros profissionais da educação que estão 

nas universidades se preparando para atuar na sociedade. Não podemos permitir 
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que eles, profissionais que poderão fazer a diferença para que os indivíduos 

recuperem seu direito de pensar e sentir, vão se acomodando e entendendo por 

“sucesso profissional o enquadramento da força de trabalho como recurso para a 

adaptação funcionalista, tão bem entalhada pela ideologia da empregabilidade” 

(MARTINS, 2004, p.54). 

Assim, percebemos que uma das pedagogias capazes de efetivar o 

que acreditamos ser o real papel da educação e em especial a que deveria ser 

praticada na formação docente, é a Histórico-Crítica “enquanto uma pedagogia que 

se dirija aos indivíduos reais não apenas no que diz respeito ao que eles são, mas 

principalmente aquilo que eles possam vir a ser” (DUARTE, 2007, p.30). 

Considerando que os homens se caracterizam por um permanente vir a ser, 
a relação entre os homens não está dada, mas precisa ser construída (vir a 
ser), construída material (trabalho social) e historicamente (organização 
social do trabalho). O trabalho, como princípio educativo, traz para a 
educação a tarefa de educar pelo trabalho e não para o trabalho, isto é, 
para o trabalho amplo, filosófico, trabalho que se expressa na práxis 
(articulação da dimensão prática com a dimensão teórica, pensada). É claro 
que em alguns momentos deste processo educacional, especialmente no 
que diz respeito à formação profissional, a aprendizagem de habilidades, 
práticas e ações imediatas são necessárias, mas o que aqui se quer 
destacar, como contribuição do Método à educação, é que o processo 
educacional é mais amplo, não se esgota na dimensão prática, exige a 
construção da formação em sua totalidade, tem que contribuir para a 
formação de homens plenos, plenos de humanidade (PIRES, 1997, p.91). 

Diante das análises e pesquisas até então realizadas, não podemos 

deixar de apontar que para a emancipação do sujeito, em especial na formação 

docente, a Pedagogia Histórico-Crítica apresenta-se até então como uma alternativa 

possível, uma vez que se trata de uma tendência que busca formar um homem 

crítico e reflexivo. A seguir apresentaremos mais sobre essa tendência Pedagógica 

e sobre seus pressupostos teóricos para que possamos confirmar/negar sua 

contribuição para formação de sujeitos emancipados. 
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2.3 Superando as Crises Educacionais: A Pedagogia Histórico-Crítica e o 
Materialismo Histórico e Dialético como Alternativa 

Ao buscarmos compreender o que é a educação, Saviani (1992) nos 

auxilia, defendendo que ela é um ato de produzir, intencionalmente, a humanidade, 

que é produzida historicamente pela coletividade. Para o autor: 

O objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos, e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir 
esse objetivo (SAVIANI, 1992, p.21). 

Assim, ao contrário das ideias presentes nas teorias crítico-

reprodutivistas, que limitam-se a constatar realidade e, “mais do que isso, a 

constatar que é assim e não pode ser de outro modo” (SAVIANI, 2002, p.72), a 

Pedagogia Histórico-Crítica surge contrariando tal ideia, pois segundo essa 

tendência pedagógica, a escola pode e deve formar sujeitos capazes de transformar 

a realidade vigente. 

Autores como Gasparin e Petenucci (s/d, p.01) consideram que “a 

Pedagogia Histórico-Crítica é um marco no movimento educacional brasileiro, porém 

pouco desenvolvida no cotidiano das escolas.” Ainda, para estes autores, é 

necessário 

[...] demonstrar aos profissionais da educação a viabilidade desta ser 
colocada em prática em sala de aula, oportunizando assim uma prática 
docente comprometida com o processo ensino-aprendizagem, com a 
promoção das capacidades psíquicas, promovendo a promoção humana 
dos educandos, para que estes rompam a alienação e a barbárie, 
colocando-se conscientemente no âmbito social. (GASPARIN, PETENUCCI, 
s/d, p.03). 

A Pedagogia Histórico-Crítica se firmou no Brasil em 1979 e sua 

nomenclatura pode ser explicada pelo fato dessa pedagogia buscar “compreender a 

questão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo”. (SAVIANI, 1992, 

p.91). Essa tendência possui essa denominação, pois entende que a educação 

interfere na sociedade podendo contribuir para sua transformação (o que a torna 

histórica) e por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a 
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educação (o que a torna Crítica) e esta Pedagogia surgiu das necessidades postas 

pela prática de muitos educadores já que as Pedagogias Tradicional, da Escola 

Nova e Tecnicista não apresentavam características historicizadoras uma vez que 

faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico-sociais da educação 

(SAVIANI, 2002). Assim, 

Buscamos uma pedagogia que fizesse da escola uma instituição capaz de 
viabilizar as condições de transmissão-assimilação do saber sistematizado, 
dosando-o, sequenciando-o de maneira que a criança passasse a dominá-
lo, através das relações pedagógicas determinadas, que cumpra a função 
específica de socializar o saber historicamente elaborado (PETENUCCI, 
2008, p.13). 

De acordo com Saviani (2002), a Pedagogia Histórico-Crítica, se 

empenha na defesa da especificidade da escola e objetiva resgatar a importância da 

escola e reorganizar o processo educativo. Esta teoria ainda evidencia um método 

diferenciado de trabalho que visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; 

favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de 

valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os 

interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, 

mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação 

e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 

cognitivos, ou seja, podemos dizer que a interferência da Pedagogia Histórico 

Crítica, pode transformar o indivíduo em um sujeito livre e universal, contido na 

perspectiva de Marx, que por sua vez, defende que  

O caráter social é, pois, o caráter geral de todo movimento; assim 
como é a própria sociedade que produz o homem enquanto homem, 
assim também ela é produzida por ele. A atividade e o gozo também 
são sociais, tanto em seu modo de existência, como em seu 
conteúdo; atividade social e gozo social (MARX, 1978, p.09). 

Esse método, portanto, deve fazer a vinculação entre educação e 

sociedade, onde professores e alunos são tomados como agentes sociais. No 

entanto, 

A atuação profissional na educação coloca a necessidade de conhecer os 
mais variados elementos que envolvem a prática educativa, a necessidade 
de compreendê-la de forma mais complexa possível. No entanto, não se 
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pode fazer isto sem um método, um caminho que permita, filosófica e 
cientificamente, compreender a educação. E, se a lógica formal, porque é 
dual, separando sujeito-objeto, foi se mostrando insuficiente para esta 
tarefa, parece possível buscar, no método materialista histórico-dialético, 
este caminho (PIRES, 1997, p.85). 

Por analisar a história a partir do desenvolvimento material e por ter 

como compromisso a transformação da sociedade e não a sua manutenção, a 

concepção da Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta-se no conhecimento 

epistemológico: Materialismo Histórico-Dialético, uma vez que este “caracteriza-se 

pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos 

homens em sociedade” (PIRES, 1997, p.86), ou seja, 

O Método Materialista Histórico-Dialético, desenvolvido por Marx, preconiza 
a interpretação da realidade, a visão de mundo e a práxis (prática articulada 
à teoria); diz respeito principalmente à materialidade e a concreticidade. O 
caráter material dispõe sobre a organização dos homens em sociedade 
para a produção e a reprodução da vida, e o caráter histórico sobre a 
organização que os homens constroem através de sua história (PIRES, 
1997, p.83). 

Podemos afirmar, portanto que “Marx e Engels desenvolveram a 

teoria do Materialismo Histórico e Dialético, empregando um materialismo que 

unisse dialeticamente a realidade objetiva, os sujeitos e suas modificações” 

(PEREIRA, FRANCIOLI, 2011, p.96), pois: 

O Materialismo dialético, de base materialista, procura, por meio de um 
método dialético, compreender as transformações sociais que ocorrem na 
sociedade, sendo este inseparável do materialismo histórico. A partir do 
momento que ocorre uma transformação ou mudança, também se 
transforma e muda a historia por meio da ação do homem sobre a natureza. 
Sendo assim, o materialismo histórico e dialético é um método de análise do 
desenvolvimento humano, levando em consideração que o homem se 
desenvolve a medida que age e transforma a natureza e neste processo 
também se modifica (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011, p.96). 

Assim, esse método busca “a interpretação da realidade, visão de 

mundo e práxis. A reinterpretação da dialética de Hegel (colocada por Marx de 

cabeça para baixo), diz respeito, principalmente, à materialidade e à concreticidade” 

(PIRES, 1997, p.85), ou seja, percebemos que a didática da Pedagogia Histórico-

Crítica é viável, aplicável e pode contribuir imensamente com os processos de 

ensino e aprendizagem, pois propicia ao educando uma aprendizagem significativa, 
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por meio da socialização do saber sistematizado, que é capaz de produzir alterações 

no comportamento dos educandos, para que estes possam posicionar-se 

conscientemente no âmbito social. 

Podemos dizer portanto que  

[...] é pela práxis que os homens constroem o mundo humano em 
sua materialidade e idealidade, promovendo sua universalidade. A 
atividade humana, por ser objetivadora, social e consciente, promove 
tal universalização, dado que se revela possivel pela superação dos 
limites da espécie, superação esta que lhe permite tornar-se cada 
vez mais livre (MARTINS, 2004, p. 60). 

Nesse sentido, entendemos que o sujeito que se tranforma, 

emancipa-se, e por constatarmos a necessidade dessa Emancipação e as 

possibilidades de concretizá-la por intermédio da Pedagogia Histórico Crítica e dos 

pressupostos teóricos do Materialismo Histórico e Dialético, é que acreditamos ser 

ela, uma possível alternativa para os educadores que almejam essa educação. 
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3 PLANEJAMENTO PAUTADO NA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Para prosseguirmos nosso trabalho, o presente capítulo apresentará 

uma Didática elaborada por Gasparin a partir das ideias presentes na Pedagogia 

Histórico-Crítica. Além disso, poderemos analisar se essa Tendência Pedagógica 

está sendo trabalhada de maneira satisfatória na formação de professores, uma vez 

que, com os dados que obtivemos a partir de uma pesquisa com alguns alunos da 4ª 

Série do Curso de Pedagogia, de uma Universidade de grande porte do Estado do 

Paraná, verificamos como estes futuros profissionais fazem seus planejamentos 

e/ou como pretendem fazê-los. 

3.1 Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica 

A Pedagogia Histórico-Crítica apresenta-se como uma teoria 

pedagógica aos professores e estudiosos da educação, porém, o que a difere de 

algumas outras teorias, denominadas por Saviani como sendo “teorias crítico-

reprodutivas”, é o fato de que as demais criticam a realidade mas não apresentam 

nenhuma proposta para transformá-la, ou seja, 

Na verdade, essas teorias não contêm uma proposta pedagógica. Elas 
empenham-se tão-somente em explicar o mecanismo de funcionamento da 
escola tal como está constituída. Em outros termos, pelo seu caráter 
reprodutivista, estas teorias consideram que a escola não poderia ser 
diferente do que é. Empenham-se, pois, em mostrar a necessidade lógica, 
social e histórica da escola existente na sociedade capitalista, pondo em 
evidencia aquilo que ela desconhece e marcara: seus determinantes 
materiais (SAVIANI, 2002, p.29). 

Já a teoria que o mesmo defende e que é denominada de Histórico- 

Crítica possibilita e conta com autores como Gasparin (2003) que busca traduzi-la 

para a prática educativa. É importante destacar no entanto, que para nosso estudo, 

nos delimitar-nos-emos somente em Gasparin, por ser esse um dos educadores que 

formulou uma didática com essa terminologia. 

A atuação do professor nos processos de ensino e aprendizagem 

vem sendo muito questionada, principalmente no que diz respeito a sua importância, 

já que a tecnologia vem “dominando” no que diz respeito à transmissão de 
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informações, papel do professor na Pedagogia Tradicional. Porém, sabe-se que 

mais do que transmitir conteúdos, a escola tem o papel de conhecer e ensinar, 

levando em consideração a finalidade social destes conteúdos, em que se privilegia 

a formação do homem em detrimento da informação. Assim, o papel do professor de 

acordo com Gasparin (2003, p.02): 

[...] consistirá na demonstração do domínio teórico do conteúdo e no seu 
uso pelo aluno, em função das necessidades sociais a que deve responder. 
Esse procedimento implica um novo posicionamento, uma nova atitude do 
professor e dos alunos em relação ao conteúdo e a sociedade: o 
conhecimento escolar passa a ser teórico-prático. Implica que seja 
apropriado teoricamente como um elemento fundamental na compreensão e 
na transformação da sociedade. 

Em relação aos conteúdos, podemos dizer que eles, 

Não seriam mais apropriados como um produto fragmentado, neutro, 
histórico, mas como uma expressão complexa da vida material, intelectual, 
espiritual dos homens de um determinado período da história. Os 
conhecimentos científicos necessitam, hoje, ser reconstruídos em suas 
plurideterminações, dentro das novas condições de produção da vida 
humana, respondendo, quer de forma teórica, quer de forma prática, aos 
novos desafios propostos (GASPARIN, 2003, p.03). 

A Pedagogia Histórico-Crítica defende que a construção do 

conhecimento advêm de base material resultando-se “do trabalho humano no 

processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão 

sobre este processo” (GASPARIN, 2003, p.04). 

A ideia central dessa concepção é apresentar a importância que se 

tem para o aluno, sair de sua realidade e voltar a ela transformando-a através do 

conhecimento construído, e, para isso, alguns passos são elaborados, para facilitar 

a compreensão desta ideia e para auxiliar os professores na prática educativa. 

Porém, não podemos deixar de mencionar que, 

Os “passos” da didática de Gasparin (2007) são uma sugestão de trabalho 
que, apesar de ser a melhor construção, até hoje, de uma proposta de 
trabalho docente nesta perspectiva, têm sido, erroneamente e, até 
incoerentemente com a própria dialética, mecanizados por imposições 
governamentais recentes, que cobram de professores um trabalho histórico-
crítico preso totalmente a passos que muitas vezes nem sequer são 
compreendidos pelos educadores (STEIMBACH, s/d, p.01). 
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Assim, Steimbach (s/d, p.01) preocupa-se em dizer que, “uma 

proposta de trabalho realmente histórico-crítica vai saber entender o trabalho de 

Gasparin (2007), mas vai percebê-lo como uma forma, de muitas outras possíveis, 

de se trabalhar numa perspectiva dialética” (p.01). 

Em relação ao primeiro passo, denominado por Gasparin como 

sendo a “Prática Social inicial”, refere-se à investigação do que o aluno conhece 

sobre o conteúdo que será posteriormente estudado em sala de aula. Essa 

percepção refere-se a “uma expressão da vida concreta e particular dos alunos, 

daquilo que vivenciam cotidianamente de maneira mais próxima, mas também 

reflete e reproduz a prática social mais distante e geral (GASPARIN, 2003, p.17). 

Percebemos no cotidiano escolar e conforme alguns estudos 

realizados sobre a evolução do pensamento conceitual na idade escolar, que 

Com relativa facilidade, uma criança identifica e abstrai as características 
visuais comuns a um determinado número de objetos, ou seja, assimila na 
prática os conceitos empíricos, cotidianos. Todavia, só bem mais tarde 
incorporará as propriedades essenciais de um conceito como tal 
(GASPARIN, 2003, p.19). 

O papel do professor neste primeiro momento será, portanto, 

“aprofundar e enriquecer essas concepções, ou retificá-las, esclarecer as 

contradições, reconceituando os termos de uso diário” (GASPARIN, 2003, p.20). Na 

prática, podemos dizer que nesta primeira etapa (Prática Social Inicial) espera-se e 

entende-se que, 

Dentro da Pedagogia Histórico Crítica, podem ser utilizadas, entre outras, 
duas formas de encaminhamento dessa atividade: a) anúncio dos 
conteúdos, que consiste na linguagem da unidade e dos tópicos a serem 
trabalhados, explicitando os objetivos da aprendizagem; b) vivencia 
cotidiana dos conteúdos, explicitando o que os alunos já sabem e o que 
gostariam de saber a mais (GASPARIN, 2003, p.24). 

O segundo passo para a concretização da prática educativa 

baseada na concepção da Pedagogia Histórico-Crítica e denominado de 

“Problematização”, consiste no questionamento sobre a realidade verificada na 

Prática Social Inicial e na relevância do conteúdo a ser trabalhado, ou seja, 

A problematização representa o momento do processo em que essa prática 
social é posta em questão, analisada, interrogada, levando em 
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consideração o conteúdo a ser trabalhado e as exigências sociais de 
aplicação desse conhecimento (GASPARIN, 2003, p.36). 

O levantamento dos problemas encontrados na Prática Social Inicial 

permite também, a definição de “quais conteúdos os educadores e os educandos, 

como cidadãos, precisam dominar para resolver tais problemas, ainda que 

inicialmente na esfera intelectual” (GASPARIN, 2003, p.37). 

Não podemos deixar de mencionar que muitas vezes os professores 

se veem limitados a um sistema ou a uma grade curricular que limita sua prática 

docente e não permite que os mesmos consigam fazer essa seleção e definição de 

conhecimentos que serão mais significativos ao entendimento das questões 

levantadas anteriormente. Assim, Gasparin (2003) defende que, 

O ideal seria que os conteúdos fossem definidos não pelo professor, 
segundo critérios individuais, mas pelo corpo de professores de uma escola 
ou de cada uma das áreas de conhecimentos, tendo como fundamento a 
prática social do momento histórico atual. Essas necessidades não seriam 
as dos alunos como indivíduos em si, mas dos educandos enquanto 
indivíduos sociais, situados em um determinado tempo ou lugar, dentro de 
uma determinada estrutura social, de um modo específico de produção, 
com relações sociais próprias (GASPARIN, 2003, p.39). 

Outro equívoco apresentado por Gasparin quanto aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula, é o fato de que, na grande maioria das vezes, este é 

trabalhado pelos professores segundo uma única dimensão: conceitual-científica, 

sem se levar em conta que este possui múltiplas dimensões. 

De maneira geral, e de modo especifico no Ensino Superior, os conteúdos 
são, quase sempre, comunicados aos educandos sob uma única dimensão, 
a conceitual - cientifica. Aliás, o professor sempre enfatiza que o conteúdo é 
cientifico e se esforça para que seja aprendido como tal. Todavia, é 
necessário lembrar, na construção do conhecimento escolar, que a ciência 
também é um produto social, nascida de necessidades históricas, 
econômicas, políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, técnicas, etc. Todo 
conteúdo, portanto reveste-se dessas dimensões, as quais devem ser 
tratadas justamente com a dimensão dita cientifica (GASPARIN, 2003, 
p.40). 

A Instrumentalização constitui-se na terceira etapa da metodologia 

proposta por Gasparin (2003) e é definida como sendo “o caminho através do qual o 

conteúdo sistematizado é posto a disposição dos alunos para que o assimilem e o 
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recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e 

profissional” (GASPARIN, 2003, p.53). 

Por meio da instrumentalização é que os alunos, com o auxílio do 

professor, apropriam-se dos conhecimentos historicamente produzidos e 

anteriormente selecionados (na problematização), para que estes lhes possam servir 

de instrumento para a resolução e/ou entendimento dos problemas até então 

levantados. 

Por ser esta, uma etapa que exige que haja por parte do aluno uma 

reflexão e uma estruturação dos conceitos científicos, Gasparin defende que “é de 

vital importância conhecer o processo mental de construção desses conceitos. Isso 

por que as ações didático-pedagógicas docentes e discentes têm, nesse processo, 

um de seus fundamentos principais” (GASPARIN, 2003, p.57). Podemos afirmar que 

A fase da Instrumentalização é o centro do processo pedagógico. É nela 
que se realiza efetivamente a aprendizagem. Por isso, o trabalho do 
professor como mediador consiste em dinamizar, através das ações 
prevista se dos recursos selecionados, os processos mentais dos alunos 
para que se apropriem dos conteúdos científicos em suas diversas 
dimensões, buscando alcançar os objetivos propostos” (GASPARIN, 2003, 
p.126). 

Ainda, sobre mediação, podemos dizer que ela se consiste no “dever 

ou a possibilidade de eliminar ou minimizar a diferença entre os termos ensino e 

aprendizagem, conhecimento sistêmico e experiência cotidiana” (OLIVEIRA; 

ALMEIDA; ARNONI, 2007, p.101) e apesar desta se fazer necessária em todo 

processo, na etapa da instrumentalização faz-se essencial. 

Após o aluno ter compreendido - mesmo que de maneira provisória 

– tanto os conteúdos quanto os processos de construção destes, é na quarta etapa, 

ou seja, na Catarse, que o aluno é instigado a “mostrar o quanto se aproximou da 

solução dos problemas, anteriormente levantados, sobre o tema em questão” 

(GASPARIN, 2003, p.127), ou seja, é o momento do aluno apresentar de alguma 

forma (oralmente ou por escrito) sua compreensão ao longo de todo processo. 

A catarse é a síntese do cotidiano e do cientifico, do teórico e do prático a 
que o educando chegou, marcando sua nova posição em relação ao 
conteúdo e a forma de sua construção social e sua reconstrução na escola. 
É a expressão teórica dessa postura mental do aluno que evidencia a 
elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de 
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compreensão. Significa, outrossim, a conclusão, o resumo que ele faz do 
conteúdo aprendido recentemente (GASPARIN, 2003, p.128). 

É fundamental, dentro do que é defendido pela Pedagogia Histórico- 

Crítica que, nessa etapa, o aluno perceba que o que ele acreditava ser algo natural, 

na verdade, constitui-se em um produto histórico já que é produzido “por homens em 

determinado tempo ou lugar, com intenções políticas explícitas ou implícitas, 

atendendo a necessidades socioeconômicas situadas, desses mesmos homens” 

(GASPARIN, 2003, p.129). 

Para que o professor verifique se os objetivos propostos nas etapas 

anteriores foram atingidos pelos alunos é necessária a elaboração teórica da nova 

síntese e a expressão prática da nova síntese. Esta expressão prática poderá 

ocorrer através da avaliação formal ou informal e, em ambas, o professor deverá se 

atentar aos instrumentos/critérios utilizados e as finalidades dos mesmos. 

Sabemos que na Pedagogia Histórico-Crítica, é necessário sair da 

realidade e voltar a ela para modificá-la. Neste sentido, é necessário, segundo o 

modelo didático apresentado por Gasparin, que ocorra a Prática Social Final do 

conteúdo, ou seja, o aluno deve, a partir dos conhecimentos e da compreensão que 

ele teve nas etapas anteriores, criar uma nova proposta de ação. 

Essa ideia é reforçada por Saviani (1983), pois ele nos afirma que 

não basta o fato de o professor possibilitar ao aluno a compreensão teórica e 

concreta da realidade, o fundamental para ele é que a compreensão teórica se 

traduza em atos, uma vez que a prática transformadora é a melhor evidencia da 

compreensão da teoria. 

A Prática Social Final é, portanto, segundo Gasparin (2003, p.147), 

O momento em que o professor e o aluno, havendo se aproximado da 
compreensão do novo conteúdo, dos novos conceitos, mantêm um diálogo. 
Juntos definirão as estratégias de como podem usar de modo mais 
significativo os conceitos novos no contexto de operações sociais práticas, 
não dirigidas para o imediato reconhecimento teórico dos traços essenciais 
do conceito, mas de seu novo uso. Isso significa que, na nova forma de agir, 
o educando tem a intenção, a predisposição, o desejo de pôr em prática os 
novos conceitos aprendidos. Assume em conseqüência, o compromisso de 
usar, em seu cotidiano, esses conceitos com base em suas características 
essenciais, concretas e não mais do ponto de vista do fenômeno cotidiano 
empírico próprio da Pratica Social Inicial. 
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Vale novamente ressaltarmos que as etapas aqui apresentadas 

referem-se a uma Didática possível para se trabalhar com as ideias da Pedagogia 

Histórico-Crítica, porém, algumas outras propostas já começaram a ser elaboradas. 

Por fim, uma vez apresentada essa proposta, podemos nos 

questionar: Se existe uma didática e se as DCE (Diretrizes Curriculares da 

Educação) do Estado do Paraná, apresentam e defendem, mesmo que 

indiretamente, que o ensino deve seguir a linha da Pedagogia Histórica-Crítica, por 

que então essa tendência pedagógica ainda não está sendo efetivamente utilizada 

em algumas escolas?  

De acordo com Barros e Moraes (2002), 

É possível considerar que essa maneira de o professor atuar em sala de 
aula está relacionada com a formação recebida durante a sua vida 
estudantil, principalmente no curso de graduação. Percebemos que um dos 
modelos de ensino que tem sido privilegiado na universidade, em especial 
nos cursos de formação de professores, é o “ensino como transmissão 
cultural de conhecimentos”, um ensino que valoriza os conteúdos das 
diferentes disciplinas separados do interesse dos alunos, sem conexão com 
a realidade educacional brasileira. No entanto, diversas pesquisas na área, 
desde muito tempo, tem denunciado o fracasso da preparação do professor 
baseado nesse modelo de ensino. Atualmente, para atuar nas escolas 
brasileiras, o professor necessita ter capacidade de lidar com o 
conhecimento que vai alem da mera transmissão (p.24). 

Contudo, para comprovar/negar tal ideia, elaboramos um 

questionário (anexo 1) que se realizou com 52 alunos de ambos os turnos (matutino 

e noturno) da 4º Série do Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande porte 

do Norte do Paraná. 

Insta ressaltar que, para concretizarmos o método utilizado por nós 

neste trabalho, sabemos que, a partir da análise feita sobre os dizeres apresentados 

pelos alunos nos questionários, deveríamos observar as aulas desses alunos em 

seus estágios e/ou sua vida profissional; além disso, seria necessário o estudo 

detalhado sobre as ementas das disciplinas que contemplam a Matriz curricular do 

curso de Pedagogia, contudo, essa atividade poderá ser desenvolvida em estudos 

futuros. 
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3.2 Ponto de Partida: Os Dizeres Pedagógicos 

A coleta de dados abaixo descrita, foi realizada mediante termo de 

consentimento (anexo 2) com 25 alunos do período noturno e 27 do período 

matutino, todos da 4º Série do Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande 

porte do Norte do Paraná. Segue análise com os dados obtidos, a fim de que 

verifiquemos se os planos de aulas de alguns futuros docentes seguem as 

orientações da Pedagogia Histórico-Crítica e se vão de acordo com a didática a 

partir dessa perspectiva que foi elaborada por Gasparin (2003). 

Em relação à primeira questão proposta: “Você julga viável e válido 

fazer planos de aula?”, obtivemos o seguinte resultado: 

Gráfico 1 - Você julga viável e válido fazer planos de aula? 

 
Fonte: Coleta de Dados 

Percebemos que foi unânime a afirmativa em ambos os turnos, 

resultado este que confirma a ideia de Gasparin (2003) de que, apesar de existir 

diversos fatores que podem impedir que o plano de aula seja efetivamente colocado 

em prática na sala de aula, “todos, porém, reconhecem a necessidade e validade de 

um plano de trabalho” (GASPARIN, 2003, p.153). 

Já em relação à frequência em que os estudantes do Curso de 

Pedagogia consideram válidos que este plano seja elaborado, verificou-se que 

apesar da maioria dos alunos seguirem a recomendação de “que não sejam 

planejadas aulas, mas unidades de conteúdo, ou seja, um conjunto de aulas.” 
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(GASPARIN, 2003, p.154), houve um número significativo (36% dos entrevistados 

no período noturno e 15% no período matutino) de alunos em ambos os turnos que 

planejam suas aulas diariamente, conforme podemos observar nos gráficos abaixo: 

Gráfico 2 - Na sua opinião, com que frequência deve ser elaborado o plano de aula? 

 
Fonte: Coleta de Dados 

Gráfico 3 - Na sua opinião, com que frequência deve ser elaborado o plano de aula? 

 
Fonte: Coleta de Dados 

A grande diversidade de respostas e o número significativo de 

pessoas que responderam que planejam suas aulas diariamente contraria a 

proposta apresentada por Gasparin (2003), uma vez que aponta indícios de que os 

conteúdos podem estar sendo propostos e trabalhados de maneira fragmentada ou 
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por tópicos, o que seria incompatível com as ideias presentes da Pedagogia 

Histórico-Crítica, uma vez que: 

Tratados topicamente, os conteúdos escolares não possibilitam perceber o 
movimento social, o que fazem os homens para produção de vida, não 
tornando possível aos alunos desta geração que se encontram na escola, 
perceber as mãos humanas na produção histórica dos conteúdos que estão 
estudando (PADILHA, 2002, p.06). 

Ainda mais grave, no entanto, é a possibilidade de estes futuros 

profissionais não estarem elaborando o plano de aula, uma vez que este se faz 

essencial na prática educativa. 

Na terceira questão: “Quais as maiores dificuldades encontradas na 

elaboração de seu plano de aula?”, verificamos que, em ambos os períodos, o 

tempo foi o fator de maior dificuldade para elaboração dos planos de aula. 

Quadro 1 - Quais as maiores dificuldades encontradas na elaboração de seu plano 
de aula? 
Questão 3: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
3. Quais as maiores dificuldades encontradas na elaboração de seu plano de aula? 

 
 
 
MATUTINO 

Criatividade para se pensar em atividades que despertem o 
interesse dos alunos 

2 

Falta de recursos para aplicar o plano de aula 1 
Metodologia que favoreça a aprendizagem 2 
Tempo para elaboração e aplicação do plano 12 
Elaborar objetivos 3 
Falta de experiência 1 
Avaliação 3 
Encontrar um tema para se trabalhar (conteúdo) 4 
A elaboração do plano 2 
Não responderam 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTURNO 

Encontrar um tema para se trabalhar (conteúdo) 1 
Elaborar um plano que facilite a aprendizagem 1 
Diferença de fase de desenvolvimento dentro de uma turma 1 
Tempo para elaboração e aplicação do plano 8 
Não possui dificuldades 1 
Criatividade para se pensar em atividades que despertem o 
interesse dos alunos 

2 

Elaborar objetivos 3 
Relacionar conteúdos/ vivências do aluno 1 
Falta de recursos para aplicar o plano de aula 1 
Falta de materiais para pesquisa 1 
O desconhecimento das regras da escola 1 
O desconhecimento da realidade dos alunos 2 
A aplicação das atividades 1 
Falta de experiência 1 
Articulação das ideias 1 
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Não responderam 2 
Fonte: Coleta de Dados 

Este tempo, de acordo com as respostas dos graduandos, refere-se 

tanto a falta de tempo para a elaboração do plano de aula, haja vista que, de acordo 

com a resposta de uma aluna, “há diversos detalhes que devem ser analisados e 

considerados na hora de planejarmos as aulas” e ao tempo para aplicação do plano 

na sala de aula devido à quantidade de conteúdo. 

Não podemos deixar de mencionar, no entanto, que muitas vezes, 

estes profissionais podem não estar se esforçando para encontrar o referido 

“tempo”, pois, mesmo conhecendo a importância de se elaborar planos de aula 

(como percebemos nos dados obtidos na primeira questão), muitas vezes por 

comodidade seguem suas aulas de forma improvisada, não compreendendo que o 

“planejamento deve existir para facilitar o trabalho tanto do professor como do aluno” 

(CASTRO; TUCUNDUVA; ARNS, 2008, p.53). 

Ainda analisando a terceira questão proposta, percebemos que a 

falta de clareza quanto à maneira de se elaborar os objetivos, a avaliação e a 

escolha dos conteúdos foram algumas das respostas como maior incidência na 

pesquisa que realizamos. Este resultado pode ser considerado preocupante, pois 

apesar de não representarem o papel central da Pedagogia, visto que ela representa 

segundo Saviani (1992, p.80), o “processo através do qual o homem se torna 

plenamente humano”, a escolha dos métodos de avaliação, a elaboração de planos 

de aula e a clareza dos objetivos são fundamentais para que o seu objetivo seja 

alcançado. 

A escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo 
do saber sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita 
organizar processos, descobrir formas adequadas e essa finalidade. Esta é 
a questão central da pedagogia escolar (SAVIANI, 1992, p.80). 

“Ao elaborar um plano de aula, qual objetivo você busca alcançar?” 

foi à quarta questão, e, com ela, pudemos perceber que, nos dois turnos, a resposta 

mais frequente foi a busca pela aprendizagem do aluno, ou seja, pôde-se considerar 

que a maioria dos futuros professores entrevistados têm consciência que a 

aprendizagem do aluno é o objetivo da educação, porém, nenhum dos entrevistados 

mencionou que essa deve servir para que o aluno conheça e assim, possa 
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transformar a realidade e, considerando que esse ponto é fundamental, pois “o 

conhecimento, como instrumento particular do processo educacional, pode ser 

tratado de forma a contribuir ou a negar o processo de humanização.” (PIRES, 1997, 

p.89), resta-nos a indagação se realmente esses futuros profissionais têm essa 

consciência, pois, conforme mencionou Pires sobre o Materialismo Histórico e 

Dialético: 

O maior desafio que o método coloca é permitir e até exigir que, na ação 
cotidiana, o pensamento faça movimentos lógico-dialéticos na interpretação 
da realidade, com o objetivo de compreendê-la para transformá-la (PIRES, 
1997, p.90). 

Quadro 2 - Ao elaborar um plano de aula, qual objetivo você busca alcançar? 
Questão 4: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
4. Ao elaborar um plano de aula, qual objetivo você busca alcançar? 
 
 
 
 
MATUTINO 

Aprendizagem do aluno 10 
Os conteúdos propostos 1 
Desenvolvimento da criança 4 
Aula motivadora/desafiadora 1 
Vai depender do plano de aula 1 
Evitar improvisos 2 

Participação/compreensão de todos 2 
Buscar alcançar o que a faixa etária 
necessita 

2 

Alcançar os objetivos do plano de aula 1 
Atender as necessidades dos alunos 1 
Não responderam 1 

   

 
 
 
 
 
NOTURNO 

Participação dos alunos 1 
Desenvolvimento da Criança 3 
Aprendizado do aluno 12 
Depende do que se pretende trabalhar 1 
Ampliar o conhecimento da criança a partir 
do que elas já sabem. 

1 

Planejar para que haja organização na 
execução do plano de aula. 

3 

Mostrar o conteúdo 1 
Desenvolvimento de habilidades 1 
Atender os objetivos do plano de aula 3 
Abordar todos os itens do “modulo” 1 

Fonte: Coleta de Dados 

Ainda nessa questão, se considerarmos o grande número de 

respostas distintas, iremos nos preocupar com esse resultado, pois, considerando 

todos os alunos do curso de pedagogia que apresentaram essa resposta (que o 

objetivo é a aprendizagem do aluno) e compará-lo ao número de alunos que 

apresentaram respostas diversas e que não busca atender ao objetivo constante na 
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Pedagogia Histórico-Crítica, este segundo grupo apresenta um número maior, ou 

seja, foram mencionados muitos objetivos da Educação o que de certa maneira é 

bom, porém, a busca pela aprendizagem do aluno seria o óbvio “e como é frequente 

acontecer com tudo que é óbvio, ele acaba sendo esquecido ou ocultando, na sua 

aparente simplicidade, problemas que escapam a nossa atenção” (SAVIANI, 1992, 

p.23). 

Um terceiro aspecto que podemos considerar nesta questão é a 

resposta de alguns dos entrevistados quanto à necessária “organização” para não 

se “perder” na aula. Consideramos que essa organização é sim importante para o 

professor, porém, devemos estar atentos para que isso não aprisione a ação 

docente e não a torne mecanizada, pois, de acordo com Gama e Figueiredo (s/d, 

p.08): 

[...] o processo do planejamento é um “organismo vivo” flexível, adaptável a 
diferentes realidades e necessidades que possam surgir, contrariando os 
poucos que ainda acreditam que o planejamento por si só já é a solução de 
todos os possíveis problemas que possam surgir ao longo do 
desenvolvimento do trabalho em questão. 

Quanto à questão: “Você julga necessário partir dos conhecimentos 

prévios dos alunos?” Foi unânime a resposta afirmativa, conforme podemos 

perceber nos quadros: 

Quadro 3 - Você julga necessário partir dos conhecimentos prévios dos alunos? 
Questão 5: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano  
5. Você julga necessário partir dos conhecimentos prévios dos alunos? 
MATUTINO: Sim 27 
NOTURNO: Sim 25 

Fonte: Coleta de dados 

Este resultado, apesar de ser muito importante e favorável, não 

garante que os alunos estejam seguindo a Tendência proposta por Saviani, pois 

algumas outras correntes pedagógicas também partem desses conhecimentos. O 

que diferencia, no entanto, a teoria Histórico-Crítica de outras tendências 

Pedagógicas é o retorno a realidade, bem como “a auto-mudança consciente dos 

indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica 

radicalmente diferente” (MÉSZÁROS, 2004, p.13), pois mesmo sofrendo influência 
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dos princípios da sociedade capitalista, a Educação deve ser vista enquanto 

elemento de formação do sujeito humano-social, ou seja, ela deve mediar à 

apropriação do indivíduo na superação da alienação e dos fetiches constituintes da 

sociedade capitalista, no entanto, nenhum dos entrevistados mencionou isso em 

nenhuma de suas respostas. 

A sexta questão proposta foi sobre “Que tipo de relação você 

(professor) estabelece entre o conteúdo e a realidade do aluno?” e com ela 

obtivemos as seguintes respostas: 

Quadro 4 - Que tipo de relação você estabelece entre o conteúdo e a realidade do 
aluno? 
Questão 6: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
6. Que tipo de relação você estabelece entre o conteúdo e a realidade do aluno? 
 
 
 
MATUTINO 

A realidade como ponto de partida para 
um novo conteúdo 

13 

A proximidade deve auxiliar a criança na 
construção do conhecimento 

3 

Deve ser condizente 2 
Todas as relações possíveis 5 
Não responderam 5 

   
 
 
 
 
 
 
 
NOTURNO 

Relação profissional 1 
Depende do Âmbito educacional de 
atuação 

1 

Proximidade para uma aprendizagem 
tranquila 

1 

Todas as possíveis 7 
Relação de professor/aluno 1 
É preciso conhecer o aluno 1 
As atividades desenvolvidas devem ser 
do conhecimento do aluno 

1 

Analisar se o referido conteúdo é 
importante para o cotidiano do aluno 

3 

É necessário relacionar para que o aluno 
perceba a importância de aprender tal 
conteúdo 

4 

O conteúdo é a forma de conhecer 1 
A partir da realidade do aluno, de suas 
dificuldades/interesses, elabora-se 
estratégias para o ensino do novo 
conteúdo 

4 

Não responderam 1 
Fonte: Coleta de dados 

Como podemos observar, não conseguimos obter muitos dados 

concretos nesta questão, haja vista que a maioria dos alunos responderam: “todas 

as possíveis”, porém, no geral, podemos considerar que os alunos buscam na 
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medida do possível relacionar o conteúdo a realidade do aluno, o que é 

importantíssimo, tendo em vista que “a escola deve ser cada vez mais próxima à 

realidade. Muitos dos problemas enfrentados por ela relacionam-se com a crescente 

diversidade cultural e social dos alunos” (VEIGA, 2009, 15). 

Nas questões: “Quais aos métodos, técnicas, estratégias e recursos 

que os vocês julgam necessário utilizar para seu plano de aula” e “Que tipo de 

questões e situações (avaliação formal) você considera válido realizar para que os 

alunos expressem o conhecimento adquirido”, obtivemos os seguintes dados: 

Quadro 5 - Quais os métodos, técnicas, estratégias ou recursos que você julga 
necessário utilizar para seu plano de aula? 
Questão 7: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
7. Quais os métodos, técnicas, estratégias ou recursos que você julga necessário utilizar para 
seu plano de aula? 
 
 
 
 
 
MATUTINO 

As que estejam relacionadas a realidade 
das crianças/turmas 

7 

Não soube responder 1 
Os que supram as necessidades do 
momento 

2 

Materiais de pesquisa 1 
Dinamismo 5 
Interdisciplinaridade 1 
Partir dos conhecimentos prévios dos 
alunos 

1 

Diálogo 4 
Avaliação diagnóstica 1 
Recursos tecnológicos 5 
Atividades externas a escola 1 
Aulas expositivas 1 
Elaboração de tópicos 1 
Aprofundamento no assunto 1 
Técnicas/ métodos atuais 1 
Não responderam 4 

   
 
 
NOTURNO 

Audiovisual 8 
Material impresso (livros, revistas) 6 
Fotos 2 
Têm que ser algo da realidade do aluno 1 
As mais diversas possíveis 7 
Vai depender do objetivo que se busca 
alcançar 

1 

Dinâmicas 4 
Discussões em sala de aula 4 
Atividades lúdicas 2 
Domínio do conteúdo 1 
Sucata 1 
Partir dos conhecimentos prévios 1 
Adequar as atividades ao cotidiano 1 
Bom planejamento 1 
Não responderam 3 

Fonte: Coleta de dados 
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Percebemos que tanto na questão 05 quanto na questão 06 às 

respostas obtidas nos dois turnos foram as mais diversas possíveis, desde recursos 

audiovisuais a apresentação oral (em relação à primeira questão) e avaliações 

formais a informais (em relação a segunda questão). 

Quadro 6 - Que tipo de questões e situações (avaliação formal) você considera 
válido realizar para que os alunos expressem o conhecimento adquirido? 
Questão 8: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
8. Que tipo de questões e situações (avaliação formal) você considera válido realizar para que 
os alunos expressem o conhecimento adquirido? 

 
 
 
 
 
MATUTINO 

Provas 6 
Trabalhos 4 
Oralidade 5 
Portfólio 2 
Avaliação de todo processo 7 
Projetos 2 
Roda de conversa 3 
Avaliação processual 2 
Mapas conceituais 1 
Auto avaliação 3 
Trabalhos em grupos 1 
Não responderam 7 

   
 
 
 
 
 
NOTURNO 

Avaliação formal 6 
Avaliação Informal 1 
Questões contextualizadas 1 
Roda de conversa 4 
Portfólio 1 
Avaliação durante todo o processo 10 
Oralidade/ escrita 5 
Situações práticas 1 
Avaliação diagnostica 1 
Trabalhos em grupo 1 
Atividades lúdicas 3 
Não responderam 2 

Fonte: Coleta de dados 

No entanto, essa diversidade é aceita na perspectiva Histórico-

Crítica, pois no momento da catarse “é preciso que se definam os instrumentos de 

avaliação mais adequados, conforme o conteúdo trabalhado, a metodologia utilizada 

e as diversas dimensões propostas na problematização” (GASPARIN, 2003, p.136). 

O importante, seguindo a Perspectiva Histórico-Crítica, é que estes instrumentos, 

tanto metodológicos, quanto avaliativos favoreçam a aprendizagem do aluno. Os 

instrumentos avaliativos precisam favorecer “a demonstração teórica do ponto de 

chegada, do nível superior que o aluno atingiu” (GASPARIN, 2003, p.131). 
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Para concluir, perguntamos aos alunos que responderam ao 

questionário do Curso de Pedagogia como eles avaliavam seu plano de aula e mais 

uma vez, obtivemos um grande número respostas diferentes, o que nos apresenta 

indícios de uma falta de clareza e até mesmo de confiança em seu plano de aula, o 

que pode representar uma falha em sua formação acadêmica. 

Quadro 7- Como você avalia seu plano de aula? 
Questão 9: Curso de Pedagogia – Alunos (as) do 4º ano 
9. Como você avalia seu plano de aula? 
 
 
 
MATUTINO 

Necessário 1 
Pode sempre melhorar 3 
Razoável 3 
Bom 7 
Não avalio 1 
Não sabe como avaliar 3 
A partir dos resultados 2 
Coerente 2 
Ótimo 1 
Não responderam 4 

   
 
 
 
 
 
NOTURNO 

Sempre é possível melhorá-lo 5 
Muito bom 1 
Mediano 2 
É um plano para atender as necessidades 
educacionais 

2 

Satisfatório 2 
Bom 5 
Avalia a partir dos resultados 3 
Verificando a coerência com o livro 
didático e a realidade do aluno 

1 

A partir dos feedbacks dos alunos 2 
Depende do ponto de vista que será 
avaliado 

1 

Não responderam 1 
Fonte: Coleta de dados 

Vale ressaltar, no entanto, que admitimos o fato de termos elaborado 

essa questão de maneira equivocada, visto que não especificamos o que queríamos 

realmente entender com ela. Nosso intuito com essa questão seria entender como o 

professor avalia seu próprio plano de aula, ou seja, de acordo com o que ele verifica 

se o plano de aula está atendendo as necessidades educacionais e auxiliando-o em 

sua prática, porém, por não termos sido objetivos nessa questão, alguns alunos 

apenas apresentaram conceitos sobre seu planejamento com respostas: “bom”, 

“satisfatório” ou “muito bom”. 
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A partir dos dados obtidos na pesquisa e de nossa análise, 

concluímos que, apesar de haver indícios de que a Pedagogia Histórico-Crítica vêm 

sendo trabalhada nos Cursos de Pedagogia, possibilitando assim o conhecimento 

sobre tal tendência pedagógica, ainda é necessário avançar muito no que diz 

respeito ao seu aprofundamento, já que percebemos uma divisão entre as respostas 

obtidas com a pesquisa que fizemos. 

Essa falta de clareza apresentada quanto a elaboração de um plano 

de aula, reflete um possível déficit na formação de professores, o que representa um 

problema, uma vez que, no Estado do Paraná por exemplo, a tendência pedagógica 

que norteia as Diretrizes Curriculares é a Histórico-Crítica, ou seja, essa falta de 

conhecimento, faz com que os futuros profissionais da educação não consigam 

efetivamente provocar mudanças nas escolas em que estarão atuando haja vista 

que, apesar de na teoria, a tendência que verificamos ser a que possibilita a 

emancipação do sujeito ser a vigente, falta apropriação do conhecimento dos 

profissionais para atuar de acordo com esta. 

É imprescindível que os professores, tanto da Educação Básica, 

como da graduação, tenham consciência de sua situação de dominado pela 

ideologia vigente e em meio às dificuldades encontradas consiga conscientizar-se de 

que, ao mesmo tempo em que aprende, ao ensinar os seus alunos, possibilita o 

desenvolvimento humano, ou mesmo o capacita a agir de forma consciente na 

realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas duas últimas décadas, a Pedagogia Histórico-Crítica tem sido 

citada como uma perspectiva educacional que visa resgatar a importância da escola 

e a reorganização do processo educativo. Porém, percebemos que os 

conhecimentos que a maioria dos educadores possuem sobre esta tendência têm 

sido superficiais, dificultando assim a sua implementação como metodologia de 

ensino. 

Para que uma teoria seja efetivamente aplicada, é imprescindível o 

seu estudo teórico aprofundado, para possibilitar a sua compreensão quanto ao que 

ela propõe, em que está fundamentada e qual a sua filosofia. Buscamos com essa 

pesquisa, reforçar a ideia presente em alguns outros trabalhos, sobre a contribuição 

desta tendência pedagógica para a emancipação do sujeito, bem como, 

apresentamos uma didática da mesma perspectiva e uma análise sobre a aplicação 

desta tendência nos cursos de formação de professores. Sabemos que para que se 

confirme os dizeres apresentados pelos alunos nos questionários deveríamos fazer 

a partir da análise feita, a observação das aulas desses alunos em seus estágios 

e/ou vida profissional, para poder concretizar o método utilizado por nós neste 

Trabalho de Conclusão de Curso, atividade essa que poderá ser desenvolvida em 

estudos futuros. 

Em síntese, neste trabalho, explicitamos brevemente o surgimento 

da Pedagogia Histórico-Crítica desenvolvida por Saviani e os passos que 

caracterizam o seu método de ensino, possibilitando aos docentes um aporte teórico 

desta, bem como, evidenciamos as bases epistemológicas que fundamentam essa 

Pedagogia, uma vez que essas são de vital importância para a sua compreensão. 

Objetivamos enfim, que este trabalho contribua para que suscite 

novas pesquisas quanto as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia e que 

favoreça a implementação da Tendência Histórico-Crítica em tantas e quantas 

instituições forem capazes de compreender o quanto esta poderá contribuir para um 

ensino voltado para a transformação social, em especial as Instituições de Educação 

Superior, haja vista que a emancipação do sujeito para a referida transformação faz-

se muito necessária em nosso atual contexto. 
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APÊNDICE A 

Pesquisa para Elaboração de TCC – 2012 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM PLANEJAMENTO DE ENSINO PARA A 

EMANCIPAÇÃO HUMANA. 

 

Aluna: Karoline Garcia Lombardi 

1 – Você julga viável e válido fazer planos de aula? 

(  ) Sim  (  ) Não 

2 – Na sua opinião, com que frequência deve ser elaborado o plano de aula? 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente 

3 – Quais as maiores dificuldades encontradas na elaboração de seu plano de 
aula? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4 – Ao elaborar um plano de aula, qual objetivo você busca alcançar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5 – Você julga necessário partir dos conhecimentos prévios dos alunos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6 – Que tipo de relações você estabelece entre o conteúdo e a realidade do 
aluno? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7 – Quais os métodos, técnicas, estratégias ou recursos que você julga 
necessário utilizar para seu plano de aula? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8 - Que tipo de questões e situações (avaliação formal) você considera válido 
realizar para que os alunos expressem o conhecimento adquirido? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9 – Como você avalia seu plano de aula? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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