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RESUMO 
 

O presente estudo refere-se ao trabalho de conclusão de curso de Pedagogia, cuja 
temática teve como foco a prática pedagógica na perspectiva Histórico-Crítica. O 
objetivo geral foi analisar sobre a prática docente, e a maneira como os conteúdos 
devem ser transmitidos, incluindo-se reflexões sobre o planejamento de aulas, a fim 
de destacar a importância da relação do fazer docente e participação do educando 
no processo escolar e educacional de ensino e aprendizagem. Os objetivos 
específicos foram: a) definir a importância da teoria e prática para a atividade 
docente; e b) identificar a relação existente entre a teoria e a prática para uma práxis 
transformadora da realidade escolar. A pesquisa foi descritiva com apoio dos 
referenciais teóricos, de abordagem qualitativa, em que coletou-se os dizeres de 
professores da Educação Básica e da Universidade sobre a prática docente, para 
que a pesquisa possa auxiliar na elaboração e nas atividades das aulas de Didática 
no Curso de Pedagogia. O instrumento utilizado foi o questionário, em que se 
analisaram as respostas de três docentes, um da Educação Básica e dois do Ensino 
Superior. Pode-se perceber pela análise feita com os três professores que eles 
valorizam o planejamento, preocupando-se com a importância de adotar estratégias 
no processo de ensino e aprendizagem que possam contribuir de maneira 
significativa para o desenvolvimento escolar do educando. Diante da pesquisa 
realizada constatou-se que esta teoria é benéfica ao processo de ensino e 
aprendizagem, pois integra os conteúdos em todas as áreas do conhecimento, 
desfazendo-se assim, a fragmentação dos conteúdos que acontece na organização 
da maioria das escolas de nossa sociedade. 
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ABSTRACT 
 

This study refers to the work completion Faculty of Education, whose theme focused 

on teaching practice in historical-critical perspective. The general objective was to 

analyze on the teaching practice and the way the content to be transmitted, including 

reflections on lesson planning in order to highlight the importance of the relationship 

to the teacher and the student participation in the school and educational process 

teaching and learning. The specific objectives were: a) sets the importance of theory 

and practice to the teaching activity; b) identify the relationship between theory and 

practice for a transformative praxis of school reality. The research was descriptive 

with support from theoretical frameworks of qualitative approach, in which collected 

the sayings of teachers of Basic Education and the University of teaching practice, so 

that the research can assist in the preparation and the teaching activities of the 

classes Teaching in Education Course understanding of a problem from theoretical 

references. The instrument used was the questionnaire, which analyzed the 

responses of three teachers, one of two Basic and Higher Education. You can tell by 

the analysis made that the three teachers that they value the planning, worrying 

about the importance of adopting strategies in the teaching and learning that can 

contribute significantly to the educational development of the student. Before the 

survey it was found that this theory is beneficial to the process of teaching and 

learning because it integrates the contents in all areas of knowledge, scrapping thus 

fragmentation of the contents that happens in the organization of most schools of our 

society. 

 

Keywords: Teaching practice. Historical and critical perspective. Praxis 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A vida acadêmica coloca-se constantemente  a necessidade de apresentação 

de nossas ideias, opiniões e aprimoramento da aprendizagem. Em se tratando da 

elaboração de trabalhos acadêmicos, é importante lembrar que, a realização desse 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – obrigatório no Curso de Pedagogia da 

UEL – é uma tarefa que demanda atenção, organização e disciplina, além de muito 

estudo e pesquisa. 

Este trabalho tratou acerca da prática pedagógica e seus aspectos 

específicos na perspectiva Histórico-Crítica. Perspectiva esta que, de acordo com 

Gasparin (2012, p.52), “[...] enfatiza a importância da interação dos indivíduos entre 

si, enquanto sujeitos sociais, e da relação destes com o todo social no processo de 

aquisição de conhecimentos escolares”. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso problematizou: Como se 

desenvolve a prática docente na Educação Básica e no Ensino Superior, na 

perspectiva Histórico-Crítica? 

O objetivo geral deste estudo foi o de apresentar uma análise sobre a prática 

docente numa perspectiva Histórico-Crítica, a fim de destacar a importância do fazer 

docente no processo escolar e educacional de ensino e aprendizagem.  

Como objetivos específicos, o presente estudo procurou definir a importância 

da teoria e prática para a atividade docente e identificar a relação existente entre a 

teoria e a prática para uma práxis transformadora da realidade escolar. O trabalho 

também apresentou alguns pressupostos teóricos do Materialismo Histórico e 

dialético que nos ajudou a entender o processo de produção do saber ao longo da 

história da humanidade. Além disso, foi feita uma análise sobre o papel do professor 

como mediador do conhecimento e da proposta de planejamento elaborada pelo 

teórico João Luiz Gasparin. 

A metodologia utilizada partiu de uma abordagem com caráter descritivo, em 

que foram realizados estudos bibliográficos, com uma pesquisa qualitativa e 

levantamento por meio de questionários.  

No primeiro capítulo, apresentamos a abordagem metodológica da pesquisa e 

a perspectiva em que se deu o desenvolvimento dessa busca sobre a prática 



 

pedagógica. Também é descrito quais aspectos o trabalho procurou articular, discutir 

e analisar. 

Na segunda seção, fizemos um retrospecto da prática docente na perspectiva 

Histórico-Crítica, descrevendo sobre a teoria e a prática, bem como as relações 

existentes entre elas. Também trouxemos discussões sobre as especificidades da 

Educação e ainda um estudo da Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Na última seção, apontamos algumas análises elaboradas no que tange ao 

processo de planejamento, a partir dos dizeres dos professores que participaram 

desta pesquisa.  
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2.  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

2.1. Metodologia da Pesquisa  

 

Esse trabalho procurou discutir sobre a prática pedagógica na perspectiva 

Histórico-Crítica e suas especificidades. A relação da teoria e da prática também foi 

descrita para se entender a importância de ambas e sua união que consiste na 

práxis, uma ação transformadora da realidade. Debruçou-se também no 

materialismo histórico e dialético, ciência que trata dos aspectos da evolução da 

sociedade até os dias de hoje e nos faz entender melhor sobre a separação da 

teoria e da prática, do trabalho manual e do trabalho intelectual, separação essa que 

se deu com o surgimento do capitalismo. Assim, os aspectos que envolvem a prática 

pedagógica, suas especificidades e seu objeto de trabalho – o conhecimento, são o 

foco desta pesquisa. 

Contudo, o presente Trabalho de Conclusão de Curso problematizou: Como 

se desenvolve a prática docente na Educação Básica e no Ensino Superior, na 

perspectiva Histórico-Crítica?  

A construção da análise envolveu a teoria fundamentada na elaboração de 

planejamento de ensino, nos aspectos do trabalho docente, na especificidade da 

educação. 

Outras questões também estavam presentes em decorrência do problema 

central, como: Os professores defendem sua prática e a exercem com suporte 

teórico? Os professores percebem a educação como um meio para a emancipação 

do indivíduo e transformação social? 

A pesquisa e o levantamento de dados foram realizados predominantemente 

na perspectiva qualitativa, em que se constatou que os professores participantes 

consideram o ato de planejar uma aula de suma importância. No entanto, relatam 

também que a maioria dos professores, sejam eles de qualquer área do 

conhecimento pouco elaboram seus planos de aula, considerando-o desnecessário, 

uma vez que na prática de sala de aula alterações são feitas para o ato de ensinar. 

A pesquisa qualitativa para Martins (2004, p.289), “[...] é definida como aquela 

que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais 

individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada 

pela heterodoxia no momento da análise”. Assim esse trabalho buscou pesquisar 

seus aspectos e responder ao seu problema com base no estudo de teóricos da 
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área, como também coletar opiniões de professores acerca do assunto por meio do 

questionário.  

Percebendo a valorização do ato de planejar, apresentou-se os 

procedimentos metodológicos.  

O delineamento dessa pesquisa foi elaborado por meio de pesquisa 

bibliográfica e levantamento de dados mediante questionário. Segundo Raupp e 

Beuren, (apud KERLINGER, 1980, p.94), “[...] a palavra delineamento focaliza a 

maneira pela qual um problema de pesquisa é concebido e colocado em uma 

estrutura que se torna um guia para a experimentação, coleta de dados e análise”.  

O questionário foi utilizado para a coleta de dados. Ele é um instrumento de 

investigação que permite colher informações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 

contribuindo assim para uma análise mais efetiva. 

 De acordo com Raupp e Beuren, (apud GIL, 1999, p.70) as pesquisas de 

levantamento com o uso do questionário: 

 

[...] se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se 
a solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, 
mediante análise quantitativa, obter as conclusões 
correspondentes aos dados coletados.  

 

A pesquisa teve caráter descritivo, ou seja, investigou-se as características 

pertinentes à prática pedagógica na perspectiva Histórico-Crítica, como também 

buscou-se compreender as relações existentes entre elas e por que isso acontece. 

Além disso, descreveu-se as principais características da Didática numa perspectiva 

Histórico-Crítica. 

De acordo com Gil, (2008, p.28) as pesquisas descritivas: 
 
 

 [...] têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 
classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de Técnicas padronizadas de coleta de 
dados.  
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Contudo, descobrir as características do aspecto pedagógico por meio do 

estudo bibliográfico e do questionário aplicado para os agentes diretos desse 

processo, tornou mais enriquecedor o trabalho, concretizando assim uma pesquisa 

fundamentada teoricamente e com análise. 

. 

2.2. Pesquisa realizada: PESQUISA QUALITATIVA 

 

Essa pesquisa possui dimensão quanti-qualitativa, pois por meio do estudo 

dos fatos que envolvem a prática docente foi possível desenvolver uma análise 

pertinente às suas características e especificidades.  

Quanto à pesquisa de abordagem qualitativa, Richardson (1999, p. 80) 

menciona que “[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais”.  

O caráter descritivo pode ser explicado por uma pesquisa em que se investiga 

e analisa a natureza, a essência e as características do objeto. Esta pesquisa 

buscou compreender e explorar os fenômenos existentes na prática pedagógica, 

para isto, usou fundamentos teóricos da perspectiva Histórico- Crítica. 

O trabalho articulou todo um estudo sobre a prática pedagógica, que trata de 

reflexões sobre problemas cotidianos na Educação, mas que buscou por meio de 

uma análise do fazer docente e um entendimento mais claro de uma Didática 

voltada para a transformação social, pensar em meios que podem ser utilizados para 

a melhoria do processo educacional. 

Em pesquisa realizada com um professor da Educação Básica e dois do 

Ensino Superior pode-se verificar as concepções que os docentes possuem acerca 

de algumas especificidades da prática docente e da Educação. 

O questionário foi um ato de esclarecer e tornar concreto as ideias do sujeito 

que colaborou, levando em consideração que esse indivíduo faz parte do contexto 

escolar em que se dá a pesquisa. Para o questionário aplicado formulou-se quatro 

questões que teve por objetivo coletar dados a fim de analisar as respostas obtidas, 

com base na produção teórica descrita no trabalho.  
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Em síntese, a pesquisa envolveu estudo de variáveis da prática pedagógica, 

analisou-os e procurou estabelecer relações, além de estabelecer reflexões acerca 

de uma prática social transformadora. 
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3. RETROSPECTIVA DA PRÁTICA DOCENTE NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-

CRÍTICA 

 

O processo educacional é permeado de teoria e de prática, visto que se 

encontra dizeres de egressos dos cursos de graduação como: “na prática, a teoria é 

outra” e também alguns que defendem a importância da teoria para a prática. Dessa 

maneira, precisou-se entender a relação entre elas e a possibilidade de uni-las. Para 

Peternella (2011, p.25):  

Autores como Lefebvre (1968), Kosik (1986) e Sánchez Vázquez 
(2002; 2007) consideram a práxis a categoria medular do 
materialismo dialético e histórico, por significar a ação humana de 
transformar a realidade, porém, não é qualquer ação, mas aquela 
consciente da teoria que a orienta, sendo a práxis a unidade dialética 
entre teoria e prática.  

 

Percebeu-se assim que a “ação transformadora da realidade”, a práxis, é 

fundamental e de extrema importância para a Educação, mas só é possível com a 

união da teoria e prática, relação esta que possua intencionalidades e objetivos 

condizentes ao que se quer atingir. A teoria serve para orientar a prática, visto que a 

prática também orienta a teoria e ambas se completam, se relacionam. Ou seja, 

para uma efetiva práxis é necessário elementos que possam garantir a 

aprendizagem do educando, e que o professor tenha o domínio do conteúdo 

sistematizado que vai transmitir. Ele precisa saber o que os alunos já sabem sobre, 

o que gostariam de saber a mais, qual a melhor estratégia pedagógica que deve 

utilizar para contribuir nesse processo de construção e apropriação do conhecimento 

em determinada turma.  

Segundo Peternella (2011, p.28):  

Marx apresenta a prática produtiva humana como constituidora da 
essência humana e mediadora entre o homem e a natureza, por ser 
a partir da prática que surge a teoria, ao mesmo tempo em que é 
naquela que esta se realiza, porque transformadora das 
circunstâncias.  

 

O que o homem produz ao longo do tempo faz parte de si e da humanidade, 

por isso é algo da essência humana, é o que está dentro dele, no seu pensamento e 

se transforma em produto por meio do trabalho. Esse processo de produção e 
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construção diário vai tornando-se a cada dia que passa, histórico. A construção da 

sociedade acontece e continua se constituindo cotidianamente pelos homens, pois 

de acordo com suas necessidades eles agem intencional e racionalmente para 

atingir tal fim e/ou produção material e imaterial.  

Dessa maneira, o professor deve ter claro para si mesmo qual a linha 

filosófica de estudos em que trabalha, para que tenha suporte teórico e assim 

também a sua prática pedagógica fundamentada no momento da produção imaterial 

que constrói juntamente com seus alunos.  

De acordo com Peternella (2011, p.29): 

 

Para Lefebvre (1968), é o desejo de restituir ao homem sua força 
ativa, de planejar e articular mentalmente suas ações, quando o 
pensamento ainda estava diretamente ligado à prática, antes da 
divisão do trabalho, entre trabalho manual e trabalho intelectual, o 
que justifica o materialismo dialético e histórico.  

 

Com os estudos de Marx passou-se a ter uma nova classificação da divisão 

do trabalho e, consequentemente, a separação do pensamento com a prática. O 

trabalho passou a ser definido entre os que “pensam” sobre a produção e os que 

realizam/fazem o produto. Dessa maneira, o materialismo histórico e dialético estuda 

os aspectos da evolução da sociedade trazendo fenômenos desde o início da 

construção da sociedade até os dias de hoje, estabelecendo uma união entre a 

filosofia e a ciência. 

Dessa forma, o materialismo histórico e dialético faz refletir sobre essa 

essência dos homens de poder pensar e planejar o que vai realizar de acordo com 

essa possibilidade que o ser humano tem de cogitar e prever suas ações. 

Para Spirkine e Yakhot (1975, p. 11-12), materialismo histórico é: 

 

[...] a ciência filosófica da relação da consciência social com o ser 
social; das leis mais gerais e das forças motrizes da evolução da 
sociedade; é a teoria geral do método do conhecimento científico da 
transformação revolucionária da sociedade.  

 

O materialismo histórico e dialético proporciona aos indivíduos as 

possibilidades de mudança e transformação da sociedade por meio do que ele 
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pensa e faz, o seu trabalho. Ao transformar a natureza para satisfazer suas 

necessidades, o homem gera o trabalho. Para Saviani (2003, p.11): 

[...] o homem necessita produzir continuamente sua própria 
existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem 
que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo 
trabalho. Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o 
trabalho. E o trabalho instaura-se a partir do momento em que seu 
agente antecipa mentalmente a finalidade da ação, 
consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas 
uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação intencional.  

 

É esse poder de planejar mentalmente as suas ações e colocá-las em prática, 

ou seja, produzir e construir continuamente, que faz dos homens sujeitos históricos e 

sociais. Além disso, são indivíduos capazes de exercitar seus pensamentos 

intencionalmente gerando o trabalho. 

A prática e a teoria quando realmente são planejadas dando lugar à efetiva 

práxis, faz surgir um trabalho que é chamado por Saviani (2003) como “não-

material”. Nesse caso, o produto - o conhecimento - não se separa do sujeito, do 

“ato de produção”, ou seja, do pensar. 

Para Saviani (2003, p.22): 

 

[...] a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho 
não-material, cujo produto não se separa do ato de produção, 
permite-nos situar a especificidade de educação como referida aos 
conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos 
sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade 
em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que 
se produz, deliberada e intencionalmente, através de relações 
pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os 
homens. 

 

A prática docente envolve aspectos específicos da sua natureza, como o 

ensinar, o aprender e o avaliar. A educação é um meio que não separa o 

pensamento do sujeito com a sua produção, ou seja, o que ele já sabe e o que ele 

aprende é apropriado por ele mesmo, não se separa dele.  

O processo educacional é um trabalho que se desenvolve nas instituições 

escolares relacionado ao saber, mas não a qualquer saber. Segundo Saviani (2003, 

p.14), “[...] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 
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espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e 

não à popular”. 

O conhecimento elaborado deve ser para o educando um processo que está 

sempre em construção, ou seja, um processo dialético. Para Konder (2004, p.39), a 

Dialética é “[...] uma maneira de pensar elaborada em função da necessidade de 

reconhecermos a constante emergência do novo na realidade humana”. 

Desse modo, a educação deve humanizar os sujeitos e para isto eles devem 

ter contato com a cultura que a humanidade produziu historicamente e continua 

produzindo. A educação deve propor a construção da linguagem, do pensamento, 

mas tudo isso em suas inúmeras especificidades, matemática, histórica, geográfica, 

entre outras.  

Esse processo educacional permite uma constante reflexão e estudo sobre 

como melhorar o trabalho do professor para com os estudantes na vida escolar, a 

fim de que os objetivos citados anteriormente possam ser alcançados. Para isto, é 

necessário bons profissionais engajados seriamente no processo de ensino e 

aprendizagem, além é claro de um conselho escolar em que todos trabalhem juntos 

priorizando a educação. 

Quando mencionado conselho escolar, refere-se a todos que são envolvidos 

no segmento escolar: pais, alunos, funcionários, direção, professores, equipe 

pedagógica e comunidade. Todos estes envolvidos na vida escolar e até mesmo 

acadêmica devem trabalhar em prol da boa educação para os estudantes. 

Para Saviani (2003, p.13): 

 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, a 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, a descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo.  

 

O ensino é algo fundamental nesse processo educacional para que o aluno 

conheça o que foi produzido pela sua geração anterior.  A educação lida em refletir 

constantemente sobre as estratégias de ensino que poderão se tornar mais eficazes 

na aprendizagem do aluno. 

Pimenta (2012, p.17), também defende a importância do ensino, mesmo 

apresentando-se com outras linhas de pensamento:  
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O ensino é uma prática social complexa. Realizado por seres 
humanos entre seres humanos, o ensino é transformado pela ação e 
relação entre os sujeitos (professores e estudantes) situados em 
contextos diversos: institucionais, culturais, espaciais, temporais, 
sociais. Por sua vez, dialeticamente transforma os sujeitos 
envolvidos nesse processo.  

 

De acordo com Pimenta (2012), o ensino se dá no conjunto das relações 

sociais, quando os indivíduos se agrupam e cada um transforma o seu pensamento 

em ação, seja pela fala, pela escrita ou outro tipo de demonstração. E por mais 

diferente que seja os contextos em que cada ser humano está inserido, o ensino 

transforma todos que participam e vivenciam desse andamento. 

Diante dessas constatações verificou-se que há também um grande problema 

nas escolas, em que o primordial deixa de ser a formação integral do estudante ali 

inserido, a organização pedagógica em torno do processo escolar de ensino e 

aprendizagem, e passa a dar lugar para outros fatores, também importantes, mas 

que deveriam ser preocupações secundárias.  

Para Padilha (2002, p.5): 

Encontramos no cotidiano escolar grande preocupação em obter 
computadores, crachás e boletins eletrônicos, em administrar o 
aumento vertical dos muros, grades, cadeados, conservação do 
prédio, ênfase nas atividades sobre datas comemorativas, enfim, 
preocupações com um fim em si mesmas, fechadas num projeto 
político pedagógico da escola, cujo limite se mantem umbilicalmente 
no próprio espaço ou na esfera escolar. 

 

Neste contexto, muitos professores se sentem “perdidos”, ou seja, não sabem 

que caminho seguir, o que planejar, já que não há uma organização pedagógica da 

escola sustentada no que é fundamental: a formação integral do estudante. É 

necessário encontros com todo o conselho escolar, diálogos e debates sobre como 

deve se constituir o currículo de determinada escola, o que é necessário que os 

alunos aprendam e conheçam.  

E ainda, Saviani (2003) também diz que está sendo esquecida a função da 

escola e perdendo de vista sua atividade primordial que é o acesso ao saber. É 

preciso resgatar urgentemente a essência da escola, aquilo que é de sua natureza e 
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por em prática o trabalho que deve ser realizado, concentrando-se em aspectos que 

garantam esse acesso ao conhecimento elaborado. 

Para Saviani (2003, p.16): 

 

O ano letivo encerra-se e estamos diante da seguinte constatação: 
fez-se de tudo na escola; encontrou-se tempo para toda espécie de 
comemoração, mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de 
transmissão-assimilação de conhecimentos sistematizados. Isto quer 
dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a 
transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado.  

 

Vale apena relembrar outra problemática que interfere no processo 

educacional. Segundo Pimenta (2012, p. 21), “[...] consideram se, ainda, as 

limitações na formação inicial dos professores, que historicamente acumula índices 

precários em razão da formação aligeirada e muitas vezes frágil, teórica e 

praticamente”.  

É preciso que os docentes se concentrem nesses debates para que 

pedagogicamente não façam o que “acham” melhor, o que “acham” mais condizente 

ou conveniente, assim como menciona Padilha (2002). Não se pode lidar com 

suposições, é necessário estudar, refletir, pesquisar, e em conjunto decidir o 

currículo da escola. Logo, o professor sempre deve recorrer também aos estudos, 

ou seja, à teoria e reflexões a partir da sua prática pedagógica.  

Para Pimenta (2012, p.21): 

 

Os saberes teóricos propositivos se articulam aos saberes da prática 
ao mesmo tempo resignificando-os e sendo, por sua vez, 
resignificados. Assim, o papel da teoria é oferecer aos professores 
perspectivas de análise para compreenderem os contextos 
históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como 
profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 
intervir, transformando-os.  

 

Vale ressaltar, a definição de currículo segundo Saviani (2003, p.18), “[...] é a 

organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo 

escolares. Um currículo é, pois, uma escola funcionando, quer dizer, uma escola 

desempenhando a função que lhe é própria”. 
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Quando essa função não é bem realizada temos alguns problemas, até muito 

evidentes ao longo da história da educação: a memorização dos conteúdos, 

imbuídos de cópias sem contextos, como se fossem apenas “redações ou pesquisa 

escolar” como aponta Padilha (2002). Nesse episódio constatou-se um processo de 

alienação, pois não é possível para o estudante construir uma análise crítica sobre 

os conteúdos, visto que ele está apenas copiando e reproduzindo algo que está 

imposto. 

De acordo com Padilha (2002, p.6): 

 

É este trabalho pedagógico permeado pela alienação, caracterizada 
pela ausência total da reflexão em torno da prática docente que não 
forma consciência crítica em torno da prática educativa, cujo fim seria 
o de desenvolver a capacidade de discernir, de analisar.  

 

É por esse e outros problemas que permeiam a educação escolar que se 

deve pensar ainda mais na prática pedagógica imbuída de uma perspectiva teórica. 

É necessário que o professor tenha consciência crítica e política da sua ação 

educativa para que a alimente e de continuidade a um fazer com finalidades 

específicas de cada saber. 

Desse modo, o docente precisa também ter o domínio do conteúdo que 

trabalha com seus educandos. Anteriormente apresentou-se sobre o que é o objeto 

de estudo da Educação – o conhecimento, mas também é preciso deixar claro o que 

deve ser enfatizado na Pedagogia. Para Saviani (2003, p. 74), “[...] a questão central 

da pedagogia é a questão dos métodos, dos processos. O conteúdo, o saber 

sistematizado, não interessa à pedagogia como tal”. 

Portanto, para explicar melhor esse pensamento ele faz uma comparação 

entre o professor e um cientista sobre a perspectiva dos dois em relação ao 

conteúdo. De acordo com Saviani (2003), o objetivo do cientista é “[...] avançar a sua 

área de conhecimento e progredir a ciência”, já o professor está “interessado em 

fazer progredir o aluno”. 

Para Saviani (2003, p.74), “[...] o professor vê o conhecimento como um meio 

para o crescimento do aluno, ao passo que para o cientista o conhecimento é um 

fim”. Deste modo, podemos perceber que a Pedagogia se preocupa com a 

aprendizagem dos alunos e para isto é necessário se atentar à maneira e ao 
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processo de como será mediado esse conhecimento a fim de que o aluno possa 

realmente aprender. 

Então um ponto chave se destaca – a mediação.  Precisa-se pensar em como 

o aluno vai se apropriar desses conhecimentos produzidos e construídos 

historicamente pela sociedade. Assim, o professor também tem um papel 

fundamental na aprendizagem do aluno, que é mediar os conhecimentos/conteúdos. 

Ou seja, o docente deve pensar ao elaborar seu planejamento em quais estratégias 

de ensino será melhor utilizar no trabalho com determinado conteúdo, em quais 

procedimentos pedagógicos ajudará o educando a aprender de maneira crítica. 

Para Saviani (2003, p.21): 

[...] pela mediação da escola, acontece a passagem do saber 
espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura 
erudita. Cumpre se assinalar, também aqui, que se trata de um 
movimento dialético, isto é, ação escolar permite que se acrescentem 
novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, 
portanto, de forma alguma são excluídas.  

 

Segundo Saviani (2003), há uma transformação do conhecimento que é um 

saber elaborado para o saber escolar. Novamente o autor defende a importância do 

método, que é o processo para que haja essa transformação. 

De acordo com Saviani (2003, p. 74), essa transformação é: 

 

[...] o processo por meio do qual se selecionam, do conjunto do saber 
sistematizado, os elementos relevantes para o crescimento 
intelectual dos alunos e organizam-se esses elementos numa forma, 
numa sequência tal que possibilite a sua assimilação.  

 

Saviani (2003) descreve que a questão da socialização dos meios de 

produção é fundamental para considerarmos a socialização do saber elaborado. 

Para ele, o “[...] saber produzido socialmente é uma força produtiva, é um meio de 

produção”. 

O autor explica a diferença entre o que é elaboração do saber e produção do 

saber. Para Saviani (2003, p.77), “[...] a produção do saber é social, ocorre no 

interior das relações, e a elaboração do saber implica expressar de forma elaborada 

o saber que surge da prática social”. Desse modo, podemos entender a importância 

da escola nesse processo, a escola é quem vai oferecer subsídios, ou seja, 
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“instrumentos de elaboração e sistematização” para os sujeitos terem domínio do 

saber sistematizado. 

Quanto a esse saber, é necessário entender que ele está sempre em 

produção e transformação, é uma construção que se encontra numa condição 

dialética realizada por todos os indivíduos da história da humanidade. Para Saviani 

(2003, p.78), “[...] não se cabe falar em saber acabado. [...] é um saber suscetível de 

transformação, mas sua própria transformação depende de alguma forma do 

domínio deste saber pelos agentes sociais. Portanto, o acesso a ele impõe-se”. 

Saviani (2003) explica também sobre o saber erudito e o saber popular. 

Segundo o autor, nem o saber erudito é puramente da classe dominante, e nem o 

saber popular é puramente da cultura popular. Isso porque “[...] a cultura popular 

incorpora elementos da ideologia e da cultura dominante que, ao se converterem em 

senso comum, penetram nas massas”. 

Assim, de acordo o autor, as pessoas precisam da escola para se 

apropriarem desse saber erudito, sistematizado e, por consequência expressarem o 

seu saber de maneira elaborada, a sua cultura. 

Em seu livro, Saviani (2003) explica o porquê da denominação “Pedagogia 

Histórico-Crítica” e diz que esta pode ser “sinônimo da pedagogia dialética”. 

Segundo ele, dialética é a “[...] teoria que busca captar o movimento objetivo do 

processo histórico”. 

Para Saviani (2003, p.88) a expressão pedagogia histórico-crítica é: 

 

[...] o empenho em compreender a questão educacional com base no 
desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a concepção 
pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o 
materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do 
desenvolvimento material, da determinação das condições materiais 
da existência humana.  

 

Assim, a questão era como compreender a educação nesse movimento 

histórico. De acordo com Saviani (2003, p.92), a educação não poderia ser “[...] um 

elemento de reprodução, mas um elemento que impulsionasse a tendência de 

transformação dessa sociedade”.  

Dessa forma, o autor defende que é necessário se atentar a verdadeira 

função pedagógica da escola que é o saber sistematizado. E ainda, resgatar a 
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importância da escola e reorganizar o trabalho educativo. Nesse contexto, cabe aos 

docentes e pedagogos organizarem esse processo no interior das escolas 

relembrando a especificidade dessa instituição. 

Segundo Saviani (2003), a educação como elemento de transformação se dá 

por meio do desenvolvimento histórico da humanidade, ou seja, as novas gerações 

herdam das anteriores os modos de produção, os meios e as relações de produção. 

A partir daí os sujeitos dão continuidade nesse processo de desenvolvimento. 

 De acordo com Saviani (2003, p.145), “[...] os conteúdos históricos 

sempre serão importantes e, de certo ângulo, determinantes, porque é pelo caminho 

deles que se apreende a perspectiva histórica, o modo de situar-se historicamente”. 

Então, aí está a importância de os indivíduos poderem se apropriar dos 

acontecimentos históricos que a educação sistematizou em conteúdos. É uma 

maneira de perceber e entender como se deu a vida da humanidade dos tempos 

passados até os dias de hoje e o que pode ser feito para melhorar ainda mais esse 

processo de desenvolvimento humano. 
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3.1. UMA DIDÁTICA PARA A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A indagação que rodeia a pesquisa foi: Como se desenvolve a prática 

docente na Educação Básica e no Ensino Superior, na perspectiva Histórico-Crítica?  

Essa parte do trabalho tem como suporte teórico essencial as ideias de 

Gasparin. Para pensar sobre esse assunto é importante considerar antes de tudo 

que esses conteúdos devem ser contextualizados. De acordo com Gasparin (2012, 

p.2), “[...] essa nova postura implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada 

em todas as áreas do conhecimento humano”. Assim, os alunos podem verificar 

claramente que esses conhecimentos foram elaborados historicamente pelos 

sujeitos. 

Portanto, esses conteúdos para Gasparin (2012, p.2), “[...] reúnem dimensões 

conceituais, científicas, históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, 

educacionais que devem ser explicitadas e apreendidas no processo ensino-

aprendizagem”. 

Os conteúdos podem ser percebidos pelos educandos na sua totalidade e 

plenitude e não separado e fragmentado em partes muitas vezes sem contexto, 

dificultando a aprendizagem do aluno. Para Gasparin (2012, p.3), “[...] cada parte, 

cada fragmento do conhecimento só adquire seu sentido pleno à medida que se 

insere no todo maior de forma adequada”.  

Para trabalhar os conteúdos nessa nova perspectiva de totalidade é 

necessário pensar em uma maneira pedagógica, em um planejamento que dê 

subsídios para essa prática. Segundo Gasparin (2012, p.3), “[...] o ponto de partida 

do novo método não será a escola, nem a sala de aula, mas a realidade social mais 

ampla”.  

Pensar nesses momentos de como pode ser feita a construção do 

conhecimento requer reflexão e planejamento por parte da escola, professores e 

alunos. Deve-se pensar em como resolver os problemas que serão levantados, 

quais recursos materiais a escola possui, assim como traçar objetivos e metas. Para 

Menegolla (2012, p.15), “[...] planejar é uma exigência do ser humano; é um ato de 

pensar sobre um possível e viável fazer”.  

Sobre a construção do conhecimento, Gasparin (2012, p.4) afirma que: 
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[...] Todavia, não apenas a realidade material e a ação do homem 
sobre ela dão origem ao conhecimento humano. As organizações 
culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, jurídicas etc. 
também são expressões sociais que cumprem essa função, enfim, é a 
existência social dos homens que gera o conhecimento. 

 

 Dessa maneira, o conhecimento é produzido por meio das vivências e 

necessidades humanas de acordo com a época e a sociedade em que vivem, 

partindo do pressuposto de o que foi preciso criar naquela determinada circunstância 

para satisfazer a demanda do momento. Logo, de acordo com Gasparin (2012, p.4), 

“[...] o conhecimento, portanto, como fato histórico e social supõe sempre 

continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e avanços”.  

 Para contextualizar os conhecimentos que serão estudados é preciso que o 

aluno tenha uma aproximação com o conteúdo, o educando deve verificar alguma 

ligação da sua vida cotidiana e da realidade com o objeto de estudo. O professor 

também deve inteirar-se do que o aluno já sabe. Todo esse processo inicial ao que 

vai ser trabalhado ajuda a criar uma aprendizagem e prática docente significativas. 

 Para Gasparin (2012, p.15): 

 

Os conteúdos não interessam, a priori e automaticamente, aos 
aprendentes. É necessário relacioná-los aos conceitos empíricos 
trazidos por eles. Desta forma, o professor contextualizará, dentro da 
disciplina, o conhecimento dos educandos. Situará, outrossim, a 
disciplina em relação à área de conhecimento científico mais ampla à 
qual pertence. E esta em relação à totalidade social. 

 

 O educador percebe a realidade de forma mais abrangente e também sucinta, 

enquanto o aluno verifica-a de maneira “natural”, é uma compreensão de senso 

comum, pois ainda não conhece o conteúdo científico sobre o determinado assunto. 

Dessa forma, para Gasparin (2012, p. 16): 

Na prática pedagógica, a diferença entre os dois posicionamentos 
deve-se, entre outras razões, ao fato de o professor, antes de iniciar 
seu trabalho com os alunos, já ter realizado o planejamento de suas 
atividades e vislumbrar todo o caminho a ser percorrido, possuindo, 
assim, uma visão de síntese de todo o processo. Sua própria condição 
de guia do trabalho pedagógico implica que já tenha realizado, como 
preparação, todo o percurso pelo qual o aluno vai passar. Isso lhe 
possibilita conduzir o processo pedagógico com segurança dentro de 
uma visão de totalidades. Essa visão, contudo, ainda é precária. 
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 Esse processo de verificar o que o aluno já sabe sobre o conteúdo e assim 

contextualizá-lo é chamado por Gasparin (2012) de “Prática Social Inicial”. Como os 

conteúdos já fazem parte da sociedade, pois são frutos dela, a Prática Social Inicial 

é o tempo que educador e educando têm para levantar questionamentos, dúvidas, 

incertezas e procurar respostas. 

  Um dos encaminhamentos metodológicos que pode ser utilizado nesse 

momento inicial, segundo Gasparin (2012, p.22) é o “anúncio dos conteúdos”, ou 

seja, o professor dirá aos alunos quais serão os temas dos conteúdos que vão 

estudar durante as aulas, assim o educando pode se organizar e conduzir melhor 

seus estudos nesse andamento. 

 Outro encaminhamento que o autor menciona é a “vivência cotidiana dos 

conteúdos”, baseada em dois aspectos: “o que os alunos já sabem e o que eles 

gostariam de saber a mais”. O primeiro é o momento dos alunos exteriorizarem o 

que sabem a respeito de determinado conteúdo, é um levantamento de o que 

conhecem sobre e também se identificam alguma relação com a sua vida. O 

professor aqui pode estimular os educandos e registrar tudo que é apontado por 

eles. 

 O segundo se refere a buscar algo a mais na construção desse 

conhecimento. Segundo Gasparin (2012, p. 24), “[...] este é o momento em que, a 

partir da realidade vivenciada, os alunos desafiam a si mesmos e ao professor a 

irem além do proposto, do conhecido, do programado”.  

 A segunda etapa que Gasparin (2012, p.33) explicita sobre o método dialético 

é a “Problematização”. Esse é o momento do educando retomar suas dúvidas e 

curiosidades despertadas na prática social inicial e ir em busca do conhecimento. De 

acordo com Gasparin (2012, p.33):  

 

O processo de busca, de investigação para solucionar as questões em 
estudo, é o caminho que predispõe o espírito do educando para a 
aprendizagem significativa, uma vez que são levantadas situações-
problema que estimulam o raciocínio. 

 

A aprendizagem se torna significativa ainda pelo fato de o aluno procurar 

responder as suas próprias inquietações e os questionamentos que ele mesmo 

levantou no momento inicial do processo, como também poder estabelecer relações 
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com a problemática que o outro pensou. Segundo Gasparin (2012, p.34), “[...] os 

‘principais problemas’ são as questões fundamentais que foram apreendidas pelo 

professor e pelos alunos e que precisam ser resolvidas, não só pela escola, ou na 

escola, mas no âmbito da sociedade”.  

 Sobre os conteúdos, Gasparin (2012) afirma que eles deveriam ser definidos 

por um conjunto de professores que pensassem para sua determinada área de 

conhecimento a prática social, “[...] mais especificamente as necessidades sociais 

do momento histórico atual”.  

 Nesse momento de problematização, os alunos devem voltar a pensar e 

entender os questionamentos que levantaram e sua ligação com o conteúdo que 

irão estudar. Nessa etapa, o professor também pode explicitar algumas informações 

e o por que da necessidade de aprender o conteúdo proposto, mas segundo 

Gasparin (2012, p.40), “[...] em função de necessidades sociais”. 

 Para o autor, é preciso desenvolver a interdisciplinaridade dos conteúdos, ou 

seja, estabelecer e descobrir com os educandos as relações existentes entre um 

conhecimento e outro. Assim, os alunos poderão constatar os diferentes aspectos 

daquele conteúdo trabalhado. A interdisciplinaridade se torna tão fundamental 

devido à sua capacidade de poder fazer enxergar o conhecimento na sua totalidade, 

no que realmente é, poder entender a sua essência, visto que, deixa de se tornar 

pedaços fragmentados de disciplinas diversas. 

 Gasparin (2013) aponta o fazer dos docentes também como algo fundamental 

para a aprendizagem dos alunos e a esse momento ele designa 

“Instrumentalização”. Mas nessa etapa em que o professor apresenta o conteúdo 

elaborado de acordo com o planejamento construído, os educandos devem se 

atentar a interiorizá-lo, ou seja, apropriar-se do que está sendo trabalhado para 

garantir um processo eficaz de aquisição do conhecimento. Assim, a predisposição 

do aluno em querer aprender se torna também muito importante nesse processo 

para uma aprendizagem significativa. 

 De acordo com Gasparin (2012, p.50), a aprendizagem é: 

 

[...] significativa a partir do momento em que os educandos introjetam, 
incorporam ou, em outras palavras, apropriam-se do objeto do 
conhecimento em suas múltiplas determinações e relações, recriando-
o e tornando-o ‘seu’, realizando ao mesmo tempo a continuidade e a 
ruptura entre o conhecimento cotidiano e o científico. 
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 Logo, nesse processo os alunos e o conhecimento em estudo passam a 

estabelecer uma relação, por meio da mediação do docente. A construção do 

conhecimento nessa perspectiva dialética pode ser comparada segundo Gasparin 

(2012), como “[...] a uma espiral ascendente”. Ou seja, os conhecimentos sempre 

vão se constituindo de maneira consecutiva, o anterior torna-se associado ao novo 

quando o mesmo é acrescentado. 

 Para Gasparin (2012, p.51): 

 

[...] os educandos, com auxílio e orientação do professor, apropriam-se 
do conhecimento socialmente produzido e sistematizado para 
enfrentar e responder aos problemas levantados. Dentro dessa 
perspectiva, não mais se adquire o conteúdo por si mesmo; a 
apropriação dos conhecimentos ocorre no intuito de equacionar e/ou 
resolver, ainda que teoricamente, as questões sociais que desafiam o 
professor, os alunos e a sociedade. 

 

Pensar na busca de soluções para problema sociais é importante porque o 

aluno passa a entender melhor o sistema político e econômico da sociedade em que 

vive. Assim, ele passa a ter um olhar mais crítico e cauteloso do que acontece ao 

seu redor no cotidiano. O papel do professor nessa fase da Instrumentalização é 

fundamental para ajudar os educandos na aprendizagem. 

 Dessa forma, segundo Gasparin (2012, p.84) “[...] o ensino e a educação 

escolar produzem desenvolvimento. O professor e o ensino são, assim, mediadores 

fundamentais entre a aprendizagem escolar e o desenvolvimento intelectual do 

aluno”. Isso acontece porque o aluno ao prestar atenção na explicação que o 

professor está dando, começa a formar assimilações no seu pensamento, ou seja, 

um entendimento e compreensão maior na sua mente. 

 Por mediação pedagógica entende-se: 

 

[...] a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que 
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. É 
a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajude o 
aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-
las, discuti-las, debatê-las, com seus colegas, com o professor e com 
outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a produzir um 
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conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se 
incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a 
compreender sua realidade humana e social, e mesmo a interferir 
nela. (GASPARIN, 2012 apud MASETTO, 2000, p. 144-145). 

 

 Na mediação o professor pode utilizar os recursos que acha mais condizente 

com a aula. Desde as maneiras mais comuns, como por exemplo, o quadro de giz, 

até as mais tecnológicas como a internet e computador, pois segundo Gasparin 

(2012, p. 107) “[...] ambas são processos ativos que possibilitam o contato entre o 

conteúdo e os alunos na realização da aprendizagem”. Todos estes recursos são um 

apoio para o professor e alunos no processo da mediação pedagógica. Logo, é 

fundamental que o docente tenha domínio dos conhecimentos científicos que 

trabalhará e dos conceitos espontâneos que os alunos trazem do seu dia a dia. 

 Para Gasparin (2012, p.118): 

 

Vivenciando os procedimentos utilizados pelo professor, os alunos, por 
sua vez, no processo mental de comparar seus conceitos cotidianos 
com os científicos apresentados pelo professor, realizam análises, 
comparações, leituras, pesquisas, interpretações, elaboração e uso 
intelectual em aula do novo conceito. Neste processo de ações 
coletivas e individuais, sob a orientação do professor, os alunos vão, 
aos poucos, refazendo suas concepções dos conceitos cotidianos e 
apropriando-se dos novos conceitos científicos. 

  

 Quando esses conceitos são apropriados é chegada a hora de o aluno expor 

e manifestar o que conseguiu pensar e elaborar para a solução dos 

questionamentos que levantou na “Prática Social Inicial”, a esse momento segundo 

Gasparin (2012) é dado o nome de “Catarse”. 

 Na Catarse, o educando expressa ideias diferentes daquelas da Prática 

Social Inicial, aqui ele já é capaz de ter um pensamento mais elaborado e crítico 

sobre o conteúdo e as questões sociais que estão envolvidas no processo. Nessa 

etapa, o professor pode verificar o que de fato o aluno aprendeu, assimilou e quais 

condições pedagógicas irá criar para que os estudantes se manifestem. O resultado 

disso é, segundo Gasparin (2012, p.131), “[...] um novo instrumento de compreensão 

da realidade e de transformação social”. 

 Nesta etapa, para que os alunos possam mostrar o que aprenderam é 

necessário que se realize avaliações, mas estas devem ser feitas em relação ao 
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processo de trabalho feito até agora, de acordo com a metodologia utilizada pelo 

professor. Vale relembrarmos que, de acordo com Gasparin (2012, p.133), “[...] a 

avaliação é a manifestação de quanto o aluno se aproximou das soluções, ainda que 

teóricas, dos problemas e das questões levantadas e estudadas”. 

 Depois que o aluno demostrou o que aprendeu, ele chegou na última etapa 

do processo pedagógico na perspectiva histórico-cultural – a Prática Social Final do 

Conteúdo. Momento esse de retornar à Prática Social, potencializar e elaborar ações 

reais, tanto materiais como imateriais. Assim, o aluno pode plantar uma árvore como 

ação real, mas também ele pode mudar o seu jeito de pensar e entender sobre o 

assunto. 

 

[...] entre a teoria e atividade prática transformadora se insere um 
trabalho de educação das consciências, de organização dos meios 
materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem 
indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, 
uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma 
série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação. (GASPARIN, 2012 apud VÁZQUEZ, 1999, p.82)  

 

 Nota-se que fica ainda mais evidente a relação teoria e prática, em que os 

estudantes problematizam a prática social, vão à teoria, ou seja, estudam para 

retornar a prática com soluções que se aproximem dos problemas.  
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4. ANÁLISE DOS DIZERES DOS DOCENTES 

 

Neste capítulo, o objetivo foi analisar as respostas dos professores 

participantes da pesquisa quanto ao que tange no processo de planejamento. Para 

se compreender a pesquisa, apresenta-se a seguir o quadro 1: 

Quadro1: A importância da Formação Continuada para a prática docente 
 
Profº 1 

 
 
 
 
 

 

Para a minha profissão, o fato de termos a possibilidade de fazer 

formação continuada é importantíssima, pois com ela posso continuar 

estudando e acompanhando o processo de transformação social e 

educacional. Ter contato com textos que ampliem a minha prática 

docente me faz ser mais consciente e assim tenho mais certeza do que 

realmente devo ensinar em sala de aula para que meus alunos se 

apropriem do conhecimento. 

 

Profº 2  A atividade docente não pode ser entendida como um conjunto de 

regras postas imutáveis. A complexidade da ação, no decorrer dos 

tempos, em razão das transformações das gerações sobre o mundo 

precisam de espaços e tempos que permitam ao professor rever 

posturas, encontrar novos caminhos, trocar experiências, reconhecer 

novos conhecimentos, etc., todas situações tratadas na formação 

continuada. 

 

Profº 3 A formação continuada é importante para que o professor adquira 

novos conhecimentos sobre os conteúdos da sua disciplina de atuação 

e melhore as ações docentes a partir do aprendizado de práticas 

pedagógicas eficientes. 

 

Fonte: As autoras. 

Pode-se observar neste primeiro quadro um caráter de valorização da 

aprendizagem, em que os três professores dissertam da importância de estar 

sempre estudando a fim de possibilitar ao seu educando uma aula cada vez melhor. 

Para isso é necessário estudo, formação continuada e reflexões para o 

aperfeiçoamento do planejamento e posteriormente um processo de ensino e 

aprendizagem que desenvolva o senso crítico, a cientificidade e possa ser capaz de 

produzir prática social. 

Os professores 1 e 2 defendem que é necessário o docente sempre estar em 

busca do conhecimento devido às transformações que acontecem, tanto no âmbito 

social, educacional e histórico. Com isso podemos admitir que o mundo em que 

vivemos está em constante mudança, e o educando, sujeito dessa sociedade, 
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também está envolvido nas transformações. A escola e os professores devem, 

portanto, acompanhar esse movimento de modificações, estando atentos às 

alterações, repensando os planejamentos, as aulas, a postura docente, entre outros 

aspectos. 

Pelos dizeres dos professores com relação à importância da formação 

continuada podemos perceber que Gasparin (2012, p.141) menciona que, “[...] a 

prática do período de formação extrapola a dimensão acadêmica porque a finalidade 

da escola, em todos os níveis e áreas do conhecimento, não é apenas preparar um 

profissional, mas um cidadão”. Assim, a formação continuada é uma maneira de 

possibilitar ao docente possibilidades de perceber e compreender as modificações 

que acontecem na sociedade a todo momento, e ainda, reflexões de como agir 

diante dessas mudanças para que seu trabalho com os educandos possa garantir 

uma prática social voltada para a emancipação cidadã desses sujeitos. Outro quadro 

foi analisado, como a concepção acerca de alguns conceitos apresentados a seguir: 

Quadro 2: A concepção sobre: ENSINAR – APRENDER – EDUCANDO -

CONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Profº 1 Ensinar é transmitir ao outro o conhecimento apropriado por mim. Mas 

esse conhecimento ao meu ver deve ser elaborado, sistematizado e 

metodizado. 

Aprender é quando compreendo o conhecimento transmitido por outro 

e que tenha significado em minha vida, ou seja, seja significativo para 

minha realidade. 

Educando é aquele que está pronto a receber conhecimento. 

Conhecimento é o conteúdo sistematizado pelo homem no decorrer da 

humanidade, é portanto histórico e social. 

Avaliação é um acompanhamento do desenvolvimento social e cultural 

do homem.  

 

Profº 2 Todos os conceitos são relacionados entre si, se considerados no 

âmbito da educação escolarizada. O ensino só tem sentido se for para 

levar o aluno a um nível diferente e melhor acerca do conhecimento. 

Para tanto este educando deve estar disposto a aprender. A avaliação 

é o processo que verifica e analisa os processos vivenciados, indicando 

quais foram os avanços e quando necessário, quais são as correções 

de rota a serem realizadas. 

 

Profº 3 Promoção da emancipação do indivíduo. 

 

Fonte: As autoras. 
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Os professores 1 e 2 falaram dos conceitos separadamente evidenciando 

claramente aspectos que são muitos importantes para cada concepção.  Pode-se 

destacar o conceito trazido sobre a avaliação, pois é bom saber que alguns 

professores têm essa compreensão de avaliação como acompanhamento do 

processo e não uma parte fragmentada, usada muitas vezes para reprimir o aluno e 

deixá-lo à margem do saber escolar. É necessário que a avaliação se dê no 

processo da construção do saber, que ela possa ser usada para verificar o que deu 

certo e o que é preciso retomar, como também se é necessário rever a metodologia 

do docente. 

Já o professor 3, respondeu de forma mais sucinta, mas que descreve muito 

bem o que o docente deve ter como objetivo da sua prática social que é promover a 

emancipação do indivíduo, pois o conhecimento, a avaliação, a escola em si, deve 

oferecer aos indivíduos possibilidades que os ajudem a desenvolver um pensamento 

crítico e não alienado. 

Diante dos aspectos levantados nesse quadro, Gasparin (2012, p.122) afirma 

que: 

[...] o trabalho do professor como mediador consiste em dinamizar, 
através das ações previstas e dos recursos selecionados, os 
processos mentais dos alunos para que se apropriem dos conteúdos 
científicos em suas diversas dimensões, buscando alcançar os 
objetivos propostos. 

 

Contudo, pode-se entender que os conceitos destacados no quadro acima 

são interligados, pois fazem parte do processo escolar, e o professor deve organizar 

os projetos de trabalho levando em consideração esses aspectos inerentes. Sobre 

os instrumentos avaliativos, pode-se observar o quadro 3 a seguir: 

Quadro 3: Instrumentos avaliativos na sua prática docente 

 

Profº 1 Uso muito a síntese. Para mim, se ele conseguir dizer em suas próprias 

palavras o que compreendeu sobre o assunto é o mais importante. 

 

Profº2 Utilizo todos os procedimentos e instrumentos de avaliação, 

considerados no contexto da ação de ensinar e aprender. Tanto posso 

lançar mão de uma prova escrita como solicitar aos alunos que 

apresentem um bloco de slides ou parte de um filme como forma de 

apresentarem até que ponto houve a aprendizagem. 
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Profº3 Prova, portfólio, participação nas aulas práticas, disciplina (respeito ao 

professor e aos colegas de sala), etc.  

  

Fonte: As autoras. 

No quadro acima, foi possível verificar que a maioria dos professores utilizam 

instrumentos avaliativos diversificados. Notou-se que o modo como os docentes 

avaliam seus educandos pode possibilitar que o aluno expresse o que entendeu e 

aprendeu. Mas de acordo com o professor 1, fica evidente a importância da síntese, 

como um instrumento capaz de possibilitar ao aluno uma forma de organizar e expor 

seus pensamentos e o que aprendeu de maneira clara e objetiva. 

Para Gasparin (2012, p.140), “[...] uma ação concreta (...) é também todo o 

processo mental que possibilita análise e compreensão mais amplas e críticas da 

realidade, determinando uma nova maneira de pensar, de entender e julgar os fatos, 

as ideias. É uma nova ação mental”. Logo, esse processo de verificar o que o 

educando aprendeu, pode consistir também em perceber os pensamentos desse 

sujeito após todo o projeto de trabalho que foi produzido sobre determinado 

conhecimento. Outra categoria importante para a análise foi o apresentado no 

quadro 4, como: 

 

Quadro 4: A prática pedagógica e os elementos teóricos e pedagógicos 

essenciais 

 

Profº 1 

Considero essencial que o professor tenha uma concepção teórica clara 

e condizente com sua forma de ensinar e que apresente textos que 

possibilitem a leitura o entendimento do conteúdo sempre pensando no 

outro, ou seja, no aluno e em uma sequencia pedagógica que possibilite 

a apropriação do conteúdo. 

 

 

Profº 2 

A disposição em reconhecer que é necessário a formação e a 

preparação por meio de planejamentos para o exercício docente. A 

formação superior para mim é o marco inicial. A formação continuada 

em todas as etapas da vida profissional. Por preparação reconheço 

como disposição pessoal para conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

 

Profº 3 

Respeito à profissão e aos alunos em primeiro lugar. Em seguida, muito 

estudo e sensibilidade na hora de transmitir o conhecimento aos alunos. 

 

Fonte: As autoras. 
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Pode-se verificar que a reflexão sobre a prática pedagógica chega a seu 

ápice quando o docente consegue enxergar e entender como finalidade maior de 

seus objetivos, que o sujeito inserido no ambiente escolar possa aprender.  

Ressalta-se que os três professores participantes da pesquisa, deixaram claro 

a preocupação em ter uma concepção teórica relacionada com sua prática de modo 

que possa contribuir na aprendizagem do educando. 

A partir dos dados obtidos na pesquisa e de nossa análise, conclui-se que os 

professores valorizam o planejamento, preocupando-se com a importância de adotar 

estratégias no processo de ensino e aprendizagem que possam contribuir de 

maneira significativa para o desenvolvimento escolar do educando.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco deste trabalho foi apresentar uma análise sobre a prática docente 

numa perspectiva Histórico Crítica, a fim de destacar a importância do fazer docente 

no processo escolar e educacional de ensino e aprendizagem. Diante da pesquisa 

realizada constatou-se que esta teoria é benéfica ao processo de ensino e 

aprendizagem, pois integra os conteúdos em todas as áreas do conhecimento, 

desfazendo-se assim, a fragmentação dos conteúdos que acontece na organização 

da maioria das escolas de nossa sociedade, por meio da divisão das disciplinas. 

Esta perspectiva também torna-se importantíssima na medida que confere ao 

indivíduo pensar num compromisso com a prática social, entender que ele também é 

responsável pelo mundo em que vive, que ele faz parte da humanidade e produz 

conhecimento. 

Sabemos que muitos professores engajam-se na melhoria dos seus projetos 

de trabalho e aula, mas infelizmente existem projetos pedagógicos que estão longe 

de uma perspectiva baseada na humanização dos sujeitos. Elaborar planos de 

ensino e aprendizagem com base na perspectiva Histórico-Crítica não é tarefa fácil, 

pois a nossa cultura ainda sofre com a influência de uma educação não politizada e 

descontextualizada. Mas, podemos perceber que essa perspectiva sobressaiu-se na 

década de 90 entre os estudiosos, e é necessário que as escolas e instituições de 

ensino superior se aprofundem cada vez mais nessa teoria para que seja possível 

repensar a organização atual dos conteúdos. 

O referencial teórico estudado possibilitou maior aprofundamento nos 

conceitos de teoria e prática, foi possível distinguir as especificidades de cada uma 

delas, pois a teoria serve para orientar a prática, como a prática também orienta a 

teoria e ambas se completam, se relacionam. A união delas consiste na práxis, uma 

ação transformadora da realidade, pois adquire a junção do pensamento e reflexões 

com ações organizadas e planejadas previamente. 

 Por fim, destaca-se que este estudo foi importante para a construção da 

formação pedagógica da pesquisadora, pois possibilitou aprofundamento dos 

estudos sobre essa teoria de caráter transformador. 
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APÊNDICE A 

Pesquisa para elaboração de TCC - 2015 

 

 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Como aluna do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, estou 

em fase de elaboração de meu Trabalho de Conclusão de Curso, cuja temática é “a prática 

pedagógica da Educação Básica ao Ensino Superior”. 

           Venho solicitar a sua colaboração, respondendo a este questionário. 

           Todas as informações aqui coletadas terão a finalidade única de aprofundamento de 

estudos.  

          Sua identidade e a instituição em que atua serão preservadas. 

Obrigada, 

Juliana dos Santos 
 

Questionário  

 
1) Qual a importância da Formação Continuada para a prática docente? 

 

2) Qual a sua concepção sobre: 

ENSINAR – APRENDER – ALUNO – CONHECIMENTO – AVALIAÇÃO  

3) Quais instrumentos avaliativos utiliza na sua prática docente? 

 

4) Sobre a sua prática pedagógica, quais elementos teóricos e pedagógicos 

considera essenciais? 
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Anexo A 

Projeto de Trabalho Docente-discente na perspectiva Histórico-Crítica 

 

Instituição:_________________________       Professor(a):__________________ 

Disciplina: _________________________     Unidade: _____________________ 

Ano letivo:_______     Bimestre:________  Série: _____ Turma: ______ H/a: ____ 

 

PRÁTICA 
Nível de 

desenvolvimento 
atual 

TEORIA 
Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 
Novo nível de 

desenvolviment
o atual 

Prática Social 
Inicial do Conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse Prática Social 
Final do 

Conteúdo 

1) Listagem 
do 
conteúdo e 
objetivos: 
Unidade: 
objetivo 
geral. 
Tópicos 
objetivos 
específicos. 

2) Vivência 
cotidiana 
do 
conteúdo 

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

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

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

 
2) Dimensões do 
conteúdo a serem 
trabalhadas. 

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

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

 
2) Expressão 
prática da síntese. 
Avaliação: deve 
atender às 
dimensões 
trabalhadas e aos 
objetivos. 

1)Intenções do 
aluno. 
Manifestação 
da nova 
postura prática, 
da nova atitude 
sobre o 
conteúdo e da 
nova forma de 
agir. 
 
2) Ações do 
aluno. 
Nova prática 
social do 
conteúdo, em 
função da 
transformação 
social. 

 

 


