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Resumo 
O presente resumo tem como objetivo principal apresentar o papel da escolarização 
na superação do conhecimento espontâneo para o elaborado por meio dos conteúdos 
de ensino. A partir de nossa experiência na assessoria pedagógica de uma Rede 
Municipal de Ensino Fundamental na região norte do Estado do Paraná, constatamos 
que grande parte dos professores ainda sustentam o ensino a partir das vivências 
cotidianas das crianças, sem mediações que contribuam para a superação destas 
práticas pautadas em conhecimentos espontâneos, ou seja, aqueles conhecimentos 
aparentes e superficiais dos fenômenos da realidade concreta, em que pouco 
contribuem para o desenvolvimento da atividade cognitiva dos indivíduos. 
Defendemos que um trabalho pedagógico pautado no ensino dos conhecimentos 
elaborados – científicos, possibilita ao estudante alcançar níveis de desenvolvimento 
do pensamento cada vez mais complexos. Esta pesquisa de cunho bibliográfico, 
revelou que é mister a luta pela superação do conhecimento imediato para o 
conhecimento científico, uma vez que a escola é o espaço privilegiado para a 
execução de procedimentos que garantam aos alunos a apropriação do saber 
elaborado.  
 
Palavras-chave: Escolarização; Conhecimento Espontâneo; Conhecimento 
Elaborado. 
 

Introdução 
 

O estudo que ora se apresenta é fruto do Projeto de Pesquisa “O 

social e o cultural na formação e práxis educativa: implicações da teoria histórico-

cultural e pedagogia histórico-crítica no ensino, aprendizagem e desenvolvimento 

humano na educação escolar”, do departamento de Educação da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). A partir das discussões teóricas realizadas no projeto, 

bem como da nossa experiência como docentes nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, percebemos que os professores ainda tem como ponto de partida do 

seu trabalho pedagógico, o conhecimento cotidiano das crianças, o que  reflete ações 
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sem meios de superação para um conhecimento científico que realmente promova o 

desenvolvimento da atividade cognitiva das mesmas. 

A partir da visão do Materialismo Histórico-Dialético, da Teoria 

Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, a escola é o espaço por 

excelência, da disseminação formal e planejada do saber sistematizado, ou seja, do 

conhecimento científico, artístico e filosófico elaborado pelas gerações precedentes 

(SAVIANI,2013), pois entendemos que a educação é uma via para o desenvolvimento 

psíquico , a qual permita aos sujeitos a apropriação de habilidades e formas de 

comportamentos produzidos pela humanidade.  

Dito de outro modo, defendemos que a escola deva cumprir a função 

de transferir as conquistas culturais e científicas às novas gerações, possibilitando o 

desenvolvimento das faculdades psíquicas humanas superiores nos indivíduos. Tal 

premissa, lança um expressivo desafio aos professores: desenvolver nas crianças 

capacidades intelectuais por meio dos conhecimentos científicos 

(MARTINS;LAVOURA,2018). No entanto, para efeito, é necessário que haja a 

superação dos conhecimentos espontâneos - ainda fortemente presentes nos 

processos educativos, para os conhecimentos elaborados, pois os conhecimentos 

advindos da realidade imediatamente experienciada não garantem a apreensão da 

realidade em sua essência, tampouco o desenvolvimento da atividade cognitiva do 

sujeito.  

Quando a escola se dispõe a conduzir o educando ao pensamento 

mais elaborado, proporciona condições para o conhecimento da realidade objetiva. 

Não estamos aqui querendo desconsiderar totalmente os conceitos espontâneos, 

cotidianos que o educando já possui, porém é necessário que a escola não limite o 

pensamento do aluno a esses conceitos. “Trata-se de superar por incorporação esse 

nível mais elementar do pensamento, alçando-o a níveis mais complexos e elevados 

que só podem ser alcançados por meio [...] dos conceitos científicos” (MALANCHEN, 

2014, p. 123).  

Em vistas destas considerações iniciais, intentamos com a breve 

pesquisa, apresentar o papel da escolarização na superação do conhecimento 

espontâneo para o elaborado por meio dos conteúdos de ensino. Para este fim, 

propomos no decorrer do estudo, breves apontamentos do que se caracterizam os 

conhecimentos de caráter espontâneo e elaborado com base nos escritos de Davidov 

(1987), Martins e Abrantes (2007;2008), Saviani (2013), dentre outros. Exploramos 
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outrossim, a importância de uma organização intencional e bem planejada do ensino 

por parte do professor a fim de possibilitar a apropriação do conhecimento elaborado 

por parte dos educandos.  

 

Metodologia  
 

A pesquisa fora desenvolvida a partir de um estudo bibliográfico 

fundamentado epistemologicamente nas bases do Materialismo Histórico-Dialético, 

Pedagogia Histórico-Crítica e Teoria Histórico-Cultural. As premissas do método 

dialético, partem dos estudos sistemáticos na produção científica dos objetos, isto é, 

busca compreender os fenômenos da realidade social em sua essência. Para 

Gamboa (1996) o objetivo desta teoria é resgatar a primazia do homem e do objeto, 

bem como sua inter-relação com o processo de elaboração do conhecimento humano. 

Conhecimento este que devido ao fato de se constituir como processo, está 

mediatizado pelo desenvolvimento histórico da sociedade, na qual se produz pelo 

trabalho humano. Em razão disso, “as condições históricas dessa produção são 

fundamentais na compreensão da produção científica” (GAMBOA,1996, p. 16). Assim, 

nas palavras de Marx e Engels (1998, p.10) “toda historiografia deve partir dessas 

bases naturais e de sua transformação pela ação dos homens, no curso da história”.  

Nesse sentido, pensar à guisa do Materialismo Histórico- Dialético, 

significa refletir sobre a realidade de forma que o conhecimento seja construído por 

uma relação dialética entre o indivíduo, uma vez que estes estão inseridos em uma 

realidade histórica, ou seja, no âmbito da cultura. Essa construção de algo, 

significativamente novo modifica ambos no decorrer do processo (GAMBOA, 2013).  

Com isso, Marx e Engels (1998) em suas análises acercado real, 

consideram que os fenômenos possuem uma existência objetiva, ou seja, sinalizam a 

objetividade da realidade. Com isso, torna-se possível compreender e explicar o que 

os objetos são em sua existência factual. Assim, os elementos que constituem a 

prática social existem, “são reais e possuem uma estrutura e dinâmica interna de 

funcionamento efetivo a qual pode ser apreendida pela consciência humana por meio 

[...] da investigação científica”. (MARTINS; LAVOURA,2018, p.02).  

Em face destes apontamentos, além de autores como Marx e Engels 

(1998), utilizamos para a composição do estudo: Davidov (1998), Saviani (2013), 

Abrantes e Martins (2007;2008), dentre outros. Tais autores em suas bibliografias, 
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sinalizam a preocupação em relação a um ensino de qualidade, que promova a 

superação do conhecimento espontâneo para o conhecimento elaborado.  

Nossa experiência como assessora pedagógica em uma rede 

municipal de Ensino Fundamental de uma cidade do Norte do Paraná, revelou que 

grande parte dos professores pautam o ensino nas experiências cotidianas das 

crianças, sem avanços no que se refere ao aprofundamento dos conteúdos escolares 

(conhecimento elaborado).  

 

Resultados e Discussão  

 

O trabalho educativo constitui-se como uma atividade mediadora na 

formação do indivíduo entre os conhecimentos advindos da prática cotidiana e os 

conhecimentos científicos. Há que se destacar que a escola deva assegurar a 

transmissão do saber sistematizado, isto é, aquele conhecimento que a vida cotidiana 

não é capaz de fornecer aos indivíduos.  

Abrantes e Martins (2008) acentuam que o pensamento espontâneo 

conduz ao conhecimento imediato da realidade, permitindo ao indivíduo conhecer os 

fenômenos da realidade de modo aparente e superficial. Nas palavras de Davidov 

(1998, p.128), 

 

[...] a existência do objeto no tempo e no espaço, na unicidade da 
existência presente, significa a manifestação de sua imediatez ou 
caráter externo. O conhecimento empírico é o movimento na esfera 
desta exterioridade, a assimilação do aspecto da realidade descrito 
pela categoria de existência’.  

 

Podemos inferir que o conhecimento advindo do cotidiano é o 

conhecimento da aparência dos fenômenos do mundo real e, por isso, não é suficiente 

para os indivíduos se apropriarem da realidade em suas múltiplas determinações. Na 

vida cotidiana, determinado conceito se manifesta na forma imediata, aparente, de 

acordo com parâmetros pragmáticos e utilitários. Se o sujeito não sobrepuja esses 

raciocínios mais imediatos, não irá aprender o processo de pensamento mais 

complexo, implícito na atividade escolar, tampouco o conteúdo que a mesma oferece.  

(GIARDINETTO,2000, p.19).  

Considerando que a realidade não se restringe ao imediatamente 

perceptível, o acesso ao conhecimento científico permite ao sujeito que estruturas 
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psíquicas se complexifiquem, provocando o desenvolvimento do pensamento. 

Davidov (1998) estabelece que o pensamento elaborado possibilita maior 

aproximação à realidade objetiva, ou seja, o pensamento elaborado acerca dos 

fenômenos do real permite conhecê-los em sua essência. E, “para que essa essência 

possa ser revelada, a única via de acesso possível é a análise, pela qual buscará o 

conhecimento do objeto no conjunto de suas propriedades [...] em toda a sua 

complexidade.” (MARTINS,2004, p.55).  

Os conhecimentos científicos contribuem para aquisições culturais 

mais elaboradas “tendo em vista a superação gradual de conhecimentos sincréticos e 

espontâneos em direção à apropriação teórico-prática do patrimônio intelectual da 

humanidade”. (MARTINS, 2012, p. 96). Em vista disso, a superação por incorporação 

do pensamento empírico ao pensamento teórico, não ocorre de modo natural, 

espontâneo, mas sim depreende a exigência de situações de ensino planejadas e 

organizadas pelo professor.  

Rosa, Moraes e Cedro (2016, p.168) citam como exemplo, uma 

atividade que pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos 

alunos na disciplina de Matemática: “como um pastor pode contar a mesma 

quantidade de ovelhas utilizando uma quantidade menor de pedras?” Para resolver 

essa questão, é necessário que o professor trabalhe a contagem por agrupamento.  

 

Quando o homem começou a agrupar quantidades para o controle da 
produção de bens, a relação entre significante (objeto que conta) e 
significado (objeto contado) ficou menor, marcando a importância da 
posição do objeto que conta nesse processo, premissa fundamental 
para o conceito de valor posicional. Esse problema de aprendizagem 
contempla a essência do conceito de contagem por agrupamento para 
o controle de quantidade. (ROSA; MORAES; CEDRO,2016, p.169).  

 

No processo de aquisição do sistema de numeração, é importante que 

a criança compreenda a sua evolução histórica, bem como a relação entre 

quantidades, e, agrupamento – base 10. Para que ela se aproprie desse 

conhecimento, é mister que o professor organize o ensino de forma que suscite na 

criança a necessidade de haver um sistema de numeração, aproximando-a de um 

problema vivido pelo homem no decurso da história em busca do controle de 

quantidades. Frequentemente, observamos um ensino voltado à mecanização dos 

conteúdos, ou seja, o professor ao ensinar a relação número quantidade, por exemplo, 
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o faz de modo técnico, partindo dos conhecimentos advindos da vivência cotidiana da 

criança ( 1 = uma abelha, 2= duas borboletas, 3= cachorros, e assim sucessivamente).  

Neste caso, a apropriação da linguagem matemática vai além do 

“processo mecânico de codificação e decodificação do sistema de códigos 

matemáticos” (MORAES,2010,p.98). Assim, a principal atividade do professor é 

organizar as intervenções pedagógicas, objetivando a aprendizagem das crianças e 

consequentemente, seu desenvolvimento psicológico. Portanto, a superação 

almejada não poderá realizar-se de forma espontânea, mas sim por uma planejada 

organização do ensino que proporcione ao sujeito se apropriar dos conhecimentos 

científicos.  

 

Conclusões  

 

Concluímos que a escola é o espaço privilegiado de disseminação do 

conhecimento científico de modo organizado, sistematizado. Sem a apropriação 

desse conhecimento, os processos mentais do sujeito serão limitados. É irrefutável a 

necessidade da superação do pensamento espontâneo para o pensamento elaborado 

por meio do processo de escolarização, pois os conhecimentos vindos da prática 

cotidiana não são suficientes para explicar os fenômenos da realidade, causando 

fragilidades no desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Se forem exigidos 

dos alunos apenas uma intepretação superficial do fenômeno em estudo, ou ainda se 

a educação se restringir apenas ao ensino de prática cotidiana, estes só poderão se 

desenvolver até os limites do pensamento empírico. (ABRANTES; MARTINS,2008).  

É mister que os professores organizem o ensino de modo que 

ultrapassem os conhecimentos superficiais, almejando desenvolver processos de 

pensamento cada vez mais complexos nos sujeitos. Para isso, a formação continuada 

dos docentes bem como a atividade de estudos, precisam se constituir como 

elementos importantes no processo de profissionalização, uma vez que oferecem o 

suporte necessário para um ensino e aprendizagem de qualidade que seja capaz de 

formar a atividade cognitiva dos sujeitos.   
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