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Eixo 1: Educação Básica 

 
Resumo 
Diante da importância da educação, a qual tem papel fundamental no 
desenvolvimento da sociedade, este escrito tem como escopo identificar qual é o 
conhecimento dos professores da Rede Municipal de Ensino do município de 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, quanto à teoria educacional 
denominada de Pedagogia Histórico-Crítica, a qual fundamenta o Currículo Básico de 
Educação do estado. A questão problema a ser respondida é: os professores 
conhecem a teoria educacional que embasa o currículo em vigência? O texto está 
organizado em três momentos: primeiro, discorre sobre o conceito de currículo e a 
sua relevância no processo educacional. Depois, aborda a relação da Pedagogia 
Histórico-Crítica e os docentes. Para concluir, apresenta a pesquisa de campo e as 
considerações finais. O método de pesquisa foi por meio de fontes primárias, 
secundárias e pesquisa de campo. Sob tal enfoque, considerando os dados 
levantados, conclui-se que a Pedagogia Histórico Crítica se constitui em uma proposta 
pedagógica desconhecida, em grande medida, pelos professores da rede municipal 
de ensino, fato que demanda estudos e iniciativas de formação continuada para 
superar esta realidade.    
 
Palavras-chave: História, Educação, Pedagogia Histórico Crítica. 

 

Introdução 

 

Inerente ao ser humano, a educação se dá por meio das relações 

sociais, a qual tem fundamental importância no desenvolvimento do indivíduo na 

sociedade em que está inserido. Nesse prisma, embora termos distintos, educação e 

sociedade inter-relacionam-se, uma vez que, educação e sociedade são entes 

indissociáveis, assim, desenvolvem-se respectivamente. 
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Para o professor José Carlos Libâneo (apud ARANHA, 2006, p. 31), 

“educar (em latim, educare) é conduzir de um estado a outro, é modificar numa certa 

direção o que é suscetível de educação”. 

Consoante ao tema abordado, compreende-se ainda, que é a 

educação que mantém viva a memória, as raízes de um povo e dá condições para a 

sua sobrevivência material e espiritual, sendo, portanto, fundamental para a 

socialização e a humanização, com vistas à autonomia e à emancipação (ARANHA, 

2006). “O homem, afinal, só é plenamente homem se for cidadão. Não tem, pois, 

sentido falar de humanização, de humanismo, de democracia e de liberdade se a 

cidadania não estiver lastreando a vida desse homem. (...)” (ARANHA, 2006, p. 70).  

Do ponto de vista legal, a LDB 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional –  em seu artigo primeiro, define que a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).  

Acerca da relevância da educação supracitada, o presente artigo tem 

como propósito buscar saber se os professores da Rede Municipal de Ensino do 

município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, conhecem a teoria 

denominada de Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), a qual fundamenta o Currículo 

Básico de Educação do Estado.    

 

Objetivos 

 

A motivação acerca da presente pesquisa advém, primeiramente, 

como resultado de algumas discussões estabelecidas pelo grupo de estudos sobre a 

Pedagogia Histórico-Crítica, ofertado por meio do curso de licenciatura em Pedagogia 

da Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, Isepe Rondon. 

Depois, pela importância de conhecer a teoria educacional que embasa o currículo 

estadual, que por sua vez, orienta o processo de ensino e aprendizagem nas 

instituições escolares. Assim, a relevância do presente estudo se justifica, pois 

conhecer a teoria educacional que orienta o trabalho docente permite produzir as 

bases fundamentais para construir uma educação de qualidade para todos.   
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Metodologia  

 

Para responder à questão da pesquisa, o presente estudo foi 

organizado da seguinte forma: em um primeiro momento realizou-se uma abordagem 

sobre o conceito do currículo e a sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem em âmbito escolar. O objetivo foi demonstrar como a Pedagogia 

Histórico-Crítica se constituiu na teoria educacional que passou a fundamentar o 

programa curricular do Estado. No segundo, discute-se sobre a relação entre a 

Pedagogia Histórico-Crítica e os docentes, tendo como intuito discorrer sobre a 

relevância da apropriação do conhecimento sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, em 

especial, pelos os professores, para assim, elencar as contribuições da PHC em 

âmbito educacional e social.  

Para finalizar o trabalho, apresenta-se a pesquisa de campo, 

realizada por meio de questionários em dezessete escolas do município de Marechal 

Cândido Rondon, contemplando assim todas as escolas urbanas e distritais. O 

questionário foi destinado aos professores das respectivas instituições educacionais 

e sendo composto por seis questões. Diante disso, os dados foram tabulados e 

analisados, permitindo assim, visualizar a realidade dos professores pesquisados, 

contemplando os objetivos do trabalho.  

O método de estudo adotado para a realização da presente pesquisa 

foi pesquisa de campo aplicada aos professores da Rede Municipal de Ensino de 

Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.  

 

Referencial teórico 

 

A presente pesquisa se utilizou de autores contemporâneos, com 

ênfase nas contribuições de: Dermeval Saviani, José Gimeno Sacristán, Maria Lúcia 

De Arruda Aranha, Paulino Orso e Sandra Tonidandel. 

 

Resultados e Discussão  

 

Pensar um currículo para a educação, a partir das condições 

concretas da vida social, exige pensar os seus pressupostos teóricos, psicológicos e 

filosóficos, e ainda, implica em definir a concepção de homem, de sociedade e de 
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educação nele prescritos, visto que “a construção de um currículo indica a direção, 

ainda que limitada, da sociedade que se quer produzir” (AMOP, 2014).  

Pode-se entender que no currículo estão contidos mais que os 

conteúdos constituintes das disciplinas, uma vez que, o currículo abriga também as 

concepções da vida social e das relações sociais. “Toda sociedade define o que é 

conhecimento válido. Assim o conhecimento que se apresenta no currículo 

seguramente será aquele que a sociedade sancionou como desejável ou necessário” 

(PEDRA, 1997, p. 52). 

Segundo Sacristán (2000, p. 16), 

 

O currículo, como projeto baseado num plano construído e ordenado, 
relaciona a conexão entre determinados princípios e uma realização 
dos mesmos, algo que se há de comprovar e que nessa expressão 
prática concretiza seu valor. É uma prática na qual se estabelece um 
diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, 
alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, etc. 

  

Em âmbito estadual, em meio a um contexto de lutas e movimentos 

sociais, mobilizados por trabalhadores, religiosos, intelectuais e educadores, o Paraná 

protagonizou sua experiência mais ousada em termos de educação, a elaboração de 

um Currículo Básico, utilizando-se de elementos de uma proposta pedagógica que 

incorporava uma Pedagogia transformadora, denominada de Pedagogia Histórico-

crítica (ORSO et al., 2014).  

Desse modo, no ano de 2005, foi organizado um cronograma de 

trabalho que mobilizou todas as redes municipais de ensino do estado do Paraná, 

para discutir uma educação voltada para o desenvolvimento pleno dos sujeitos em 

consonância com os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica (AMOP, 2014).  

Essa iniciativa resultou da exigência do movimento dos educadores 

do Paraná e significou uma conquista dos profissionais do setor educacional que 

lutavam por educação pública, gratuita e de qualidade, ou seja, que lutavam por 

transformações sociais por meio da educação (ORSO et al., 2014).  

Assim, a sistematização dos pressupostos curriculares na perspectiva 

da Pedagogia Histórico-Crítica representou um marco do Paraná e também em nossa 

região, pois é resultado de inúmeras experiências e lutas por parte da comunidade 

educacional frente aos desafios da construção da educação de qualidade para todos 

(AMOP, 2014). 
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A teoria educacional da Pedagogia Histórico-Crítica está orientada 

para a formação humana de cunho crítico e emancipador. Possui como objetivo 

pensar a educação como um processo de socialização do conhecimento científico 

historicamente produzido pelos homens mediante o processo educativo intencional. 

Assim, prioriza um trabalho educacional de cunho objetivo, universal, histórico, 

científico, artístico e filosófico (ORSO; MALANCHEN; CASTANHA, 2017).  

Se a Pedagogia Histórico-Crítica é a teoria educacional que 

fundamenta o currículo da escola pública paranaense e, por sua vez, dos programas 

curriculares municipais deste estado, depreende-se a necessidade acerca da 

apropriação do conhecimento desta proposta pedagógica por parte dos professores, 

pois são esses os profissionais que, em grande medida, serão os agentes de 

execução dos pressupostos teóricos da referida teoria em âmbito escolar.    

Os profissionais que atuam no setor educacional, de maneira geral, 

possuem um perfil bem diversificado no que diz respeito à formação, níveis de 

compreensão teórica, execução da práxis pedagógica, dentre outros aspectos. Essa 

realidade se aplica também a respeito do conhecimento acerca da Pedagogia 

Histórico-Crítica, seus objetivos, bem como sobre os teóricos que a estudam 

(TONIDANDEL, 2014). 

Registra-se que questões atinentes ao excesso de trabalho, à falta de 

tempo para a realização de estudos e pesquisas, ao acúmulo de carga horária, dentre 

outros aspectos, estão em meio as variáveis que explicam o distanciamento entre os 

professores e o conhecimento da Pedagogia Histórico-Crítica. Esta realidade acarreta 

prejuízos no que diz respeito à implementação dos princípios da referida teoria 

educacional no processo de ensino e aprendizagem em âmbito escolar, pois se os 

docentes desconhecem a base teórica que sustenta a concepção pedagógica 

curricular, não é possível colocá-la em prática (TONIDANDEL, 2014).  

Na perspectiva da teoria em questão, a educação escolar é 

valorizada, ou seja, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos 

compreender a sociedade de forma crítica, participar ativamente, tendo o diálogo entre 

professores e alunos, o respeito ao desenvolvimento psicológico dos educandos, 

superando a visão do sendo comum (MARSIGLIA, 2011).  

Em qualquer tempo histórico, evidencia-se que o setor educacional é 

uma estrutura da sociedade de imensurável relevância para as relações sociais. 

Nesse sentido, os profissionais envolvidos nesse processo, ou seja, os docentes, 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

possuem um papel fundamental no desenvolvimento do trabalho educacional, pois 

eles são os agentes da práxis educativa. Isto significa que, em alguma medida, 

contribuem, por meio da formação humana, com a construção de uma sociedade 

melhor.   

A formação dos professores e a sua atuação profissional se constitui 

em discussão relevante em âmbito educacional. No que diz respeito à realidade das 

instituições escolares, compreendidas como o espaço de atuação dos profissionais 

da educação, registra-se um cenário caracterizado por alguns intelectuais como 

precário, desafiador, com sobrecarga de trabalho, dentre outros aspectos, que 

confluem no distanciamento por parte dos professores no que diz respeito à 

continuação de estudos, pesquisas e integração a formações continuadas de cunho 

teórico (SAVIANI, 2013). 

Tal realidade resulta no distanciamento dos professores no que se 

refere à apropriação do conhecimento das bases teóricas importantes que 

fundamentam alguns marcos legais da educação, em especial, a teoria educacional 

que embasa o currículo estadual e municipal, como é o caso da Pedagogia Histórico-

Crítica. Isso se configura em desafios para a compreensão dos objetivos da teoria 

educacional em questão, bem como a sua prática diante do processo de ensino e 

aprendizagem (SAVIANI, 2013).  

Uma das tarefas do professor é ser mediador do conhecimento, 

assim, conduzir o aluno para ascender ao saber científico, sistematizado, objetivo e 

universal. Daí a importância do papel do professor, pois é por meio da educação 

formal, planejada e intencional que acontece a produção em cada indivíduo, da 

humanidade que vem sendo produzida historicamente, elementos estes que a 

Pedagogia Histórico-Crítica estabelece como princípios educacionais (SAVIANI, 

2013). 

  Diante da proposta educacional que a Pedagogia Histórico-Crítica 

defende, “espera-se que o profissional da educação seja um sujeito crítico, reflexivo, 

um intelectual transformador capaz de compreender o contexto social-econômico-

político em que vive” (ARANHA, 2006, p. 47). 

A proposta pedagógica denominada de Pedagogia Histórico-Crítica 

visa a fortalecer as lutas pela escola pública, englobando assim, a busca por melhores 

condições de trabalho para os professores e de formação para os alunos, articuladas 

às lutas mais gerais da classe trabalhadora, com intuito de contribuir com uma 
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formação humana engrandecida, vinculada ao trabalho, que possibilite conhecer de 

forma crítica a realidade atual da sociedade (ORSO; MALANCHEN; CASTANHA, 

2017).  

Dessa forma, para que a práxis educacional contemple o seu papel 

fundamental como espaço educativo, é preciso que o professor saiba de antemão os 

fins a serem atingidos no processo de ensino e aprendizagem, bem como ter um 

conhecimento teórico que possibilite conceber uma formação de homem e de 

sociedade que possa contribuir para a construção de condições de uma realidade 

objetiva mais humanizada. Isso implica em orientar-se por um projeto teórico 

consciente que defenda princípios de mudanças de comportamento, não só no 

educando, como também no educador e na sociedade (ARANHA, 2006).   

Emerge assim, a necessidade dos profissionais da educação, em 

especial os professores, de conhecer os pressupostos teóricos que orientam a prática 

pedagógica na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, pois, além de se constituir 

como um marco teórico legal do programa curricular estadual e municipal, trata-se de 

uma teoria educacional que entende a prática educativa como uma atividade 

mediadora no interior da prática social global. Isso significa que a primeira condição 

para atuar de maneira consciente na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica é 

conhecer, da forma mais intensa possível, a sua proposta educacional. (ORSO et al., 

2014). 

Desse modo, indaga-se: qual é o conhecimento que os professores 

da rede municipal de ensino de Marechal Cândido Rondon possuem sobre a 

Pedagogia Histórico-Crítica, teoria educacional que fundamenta o currículo das 

escolas públicas estaduais e municipais?  

A presente seção objetiva apresentar o estudo de campo realizado 

durante o processo de elaboração da presente pesquisa, cujo objetivo se deu em 

identificar se os professores da rede municipal de ensino de Marechal Cândido 

Rondon conhecem a teoria da Pedagogia Histórico-Crítica que embasa o currículo 

escolar do Paraná e de seus respectivos municípios.  

Desse modo, definiu-se que o público alvo de investigação seriam 

todas as escolas da Rede Municipal de ensino. Isso significa que a pesquisa contou 

com um total de dezessete escolas, dez instituições urbanas e sete distritais.  
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O instrumento de pesquisa aplicado aos professores foi constituído 

por seis questões, três objetivas, duas objetivas com justificativas e uma questão 

aberta.  

Registra-se que o quadro de professores da Rede Municipal de 

Ensino de Marechal Cândido Rondon, de acordo com informações coletadas por meio 

de documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação é composto por 230 

professores ativos, entre concursados e contratados via processo seletivo 

simplificado. Desse total 88 professores responderam a pesquisa. Evidencia-se que 

142 professores não responderam ao questionário, ou seja, 62%.  

É importante destacar que a pesquisa foi de livre adesão à 

participação. Diante disso, cabe salientar que as análises realizadas no presente 

estudo estão fundamentadas nas respostas dos 88 professores que participaram 

respondendo o questionário. A seguir apresenta-se o questionário e as respectivas 

informações obtidas.   

Primeira questão: quanto à teoria denominada de Pedagogia 

Histórico-Crítica, a qual embasa o Currículo Básico de Educação da região Oeste do 

Paraná, você considera que: a) conhece; b) compreende; c) domina.  

As respostas obtidas foram: 53 professores responderam que 

conhecem a teoria educacional da Pedagogia Histórico-Crítica. Desses 25 

compreendem, 9 dominam e 1 não respondeu a questão. O objetivo desta questão foi 

identificar se os professores conhecem a teoria que fundamenta o currículo da rede 

municipal de ensino de Marechal Cândido Rondo. Assim, evidenciou-se que 60% 

conhecem a teoria educacional.  

Segunda questão: como você conheceu a Pedagogia Histórico-

Crítica? a) faculdade;  b) grupos de estudo; c) outros. As alternativas marcadas foram: 

A alternativa A apresentou que 79 professores conheceram tal teoria na faculdade, e 

a alternativa C, 9 professores responderam “outros”. 

Constata-se diante das respostas obtidas a importância sobre o papel 

da formação e do acesso ao conhecimento obtido durante a faculdade, pois 90% dos 

entrevistados tiveram seu primeiro contato na graduação.    

Terceira pergunta: em sua atuação como profissional da educação, 

você utiliza a teoria Pedagogia Histórico-Crítica, justificando a resposta. Nesta 

pergunta, 78 professores responderam que utilizam a Pedagogia Histórico-Crítica em 

sua atuação docente e 77 justificaram a sua resposta. Denota-se diante das 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

informações obtidas diante da questão supramencionada que 89% dos professores 

afirmam utilizar a teoria da Pedagogia Histórico-Crítica em sua práxis pedagógica. Em 

síntese, as justificativas elencadas relataram que a PHC: favorece o diálogo, a 

interação, promove a socialização, o debate, contribui para a construção do 

conhecimento, parte do conhecimento que o aluno já tem, dentre outros. 

Diante da terceira pergunta, cinco (5) professores responderam que 

não utilizam a Pedagogia Histórico-Crítica em sua atuação docente e quatro (4) 

justificaram a sua resposta. As justificativas descritas foram relatadas integralmente, 

identificando os entrevistados, aleatoriamente, por Professor 1, professor 2, e assim 

respectivamente. Assim, relata-se os não usuários da PHC: Professor 1: “por falta de 

domínio do assunto e segurança para utilizá-la”. Professor 2: “pois as crianças estão 

construindo o vocabulário e aprendendo, não podendo contrapor o que ainda não se 

sabe”. Professor 3: “pois seguido um modelo pronto, muito difícil de educar 

criticamente quando olhamos de dentro do processo, é necessário repensar toda a 

forma de ensinar a nível de objetivos sócio econômicos”. Professor 4: “pois acredito 

que cada um deve ser livre para escolher que linha de aprendizagem queira usar”.  

Bem, uma questão bem relevante a se discutir, uma vez que, se há 

um Currículo para a região Oeste do Paraná, o qual é embasado pela teoria 

denominada de Pedagogia Histórico-Crítica, e que norteia a prática de ensino dos 

professores das escolas da Rede Municipal de Ensino deste município de Marechal 

Cândido Rondon, há de considerar que este profissional se utilize dos princípios desta 

teoria, pois, caso não, fica evidente a contradição quanto a intenção do Currículo de 

nortear a prática educativa.  

Conforme evidencia Sacristán (2000), a importância para o professor 

de ter conhecimento quanto ao currículo reside no fato de que é um ponto de 

referência a ser seguido, no qual, de forma determinada, podem se apreciar as 

relações que existem entre as orientações procedentes da teoria e da realidade da 

prática de ensino, entre os modelos ideais de escola e a escola possível. 

Registra-se que cinco professores não responderam a questão três.  

Quarta questão: na sua opinião, a teoria que embasa o nosso 

currículo, denominada de Pedagogia Histórico-Crítica, apresenta contribuições para a 

educação?  

Dos professores que responderam a referida pergunta, 78 

professores responderam que sim, desses, 65 justificaram as suas respostas. As 
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justificativas encontradas relatam que as contribuições da PHC se referem à defesa 

do diálogo, da integração, da socialização, da contribuição para a construção do 

conhecimento do aluno e sobre a ampliação da visão de mundo do aluno. Cabe 

destacar quatro justificativas que chamaram a atenção da pesquisadora e, assim, 

relatadas Professor 1: “acredito que sim, pois possibilita a formação crítica e reflexiva 

de nossos alunos, no entanto, nem sempre ela é aplicada por falta de conhecimento 

dos próprios docentes. Professor 2: parcialmente, pois muitos profissionais da 

educação nem se quer tem conhecimento do que se trata”. Professor 3: “desde que 

respeite a opinião de cada não forçando a introdução da mesma em sua cultura”. 

Professor 4: “considero que a Pedagogia Histórico-Crítica trouxe contribuições para a 

educação, especialmente para o 4º e 5º ano, mas ela deve ser mais neutra e menos 

partidária”. 

Três professores responderam que a Pedagogia Histórico-Crítica não 

contribui para o processo educacional, destes, dois justificaram: Professor 1: 

“depende do ponto de vista de cada um”. Professor 2: “nem ajuda, nem prejudica”.   

Registra-se, ainda, que sete pesquisados não responderam à questão 

quatro.  

Quinta questão: recebeu alguma formação relacionada à Pedagogia 

Histórico-Crítica por parte da rede municipal de ensino?  

As respostas obtidas foram: 43 professores responderam que SIM. 42 

professores responderam que NÃO, ademais, 3 não responderam a esta questão. 

Sexta questão: cite autores que apresentam seus escritos 

fundamentados nesta teoria.  

Os resultados foram os seguintes: dos 88 professores que 

participaram da pesquisa, 65 responderam a esta questão, 23 não responderam. 

Dentre as respostas obtivemos os seguintes nomes: Demerval Saviani foi apontado 

por 50 professores; José Carlos Libâneo por 9; Paulo Freire, por 15, Jean Piaget por 

1 professor, Lev Vygotsky foi apontado por 13 professores, João Luiz Gasparini foi 

apontado por 10, Karl Marx foi apontado por 3, Maria Montessori por 2 professores, 

Newton Duarte foi por 5 professores, Artur Gomes de Moraes foi apontado por 1 

professor, Emília Ferreiro por 1, Pedro Demo foi apontado por 1, Jose Claudinei 

Lombardi por 1 professor e Paolo Nosella por 1 professor.  

Esta pergunta permite analisar, em alguma medida, o 

aprofundamento teórico dos professores acerca da Pedagogia Histórico-Crítica. 
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Primeiro, pois 26% dos professores não responderam a esta questão. Depois, pelo 

fato que 37,5 % mencionaram nomes de autores que não tem como objeto de estudo 

a Pedagogia Histórico-Crítica. Dos autores mencionados pelos entrevistados nomes 

como Demerval Saviani, Newton Duarte, João Luiz Gasparini e José Claudinei 

Lombardi estabelecem discussões acerca do assunto, ou seja, possuem pesquisas 

que discutem questões atreladas à PHC.  

No entanto, autores como José Carlos Libâneo, Paulo Freire, Jean 

Piaget, Lev Vygotsky, Karl Marx, Maria Montessori, Artur Gomes de Moraes, Emília 

Ferreiro, Pedro Demo e Paolo Nosella, citados pelos entrevistados, não realizaram 

pesquisas e estudos atrelados à Pedagogia Histórico-Crítica, posto que são 

intelectuais da educação que realizam outras discussões acerca do âmbito 

educacional.  

Dos 23 questionários nos quais não houve registro de resposta dessa 

questão, indicam-se 4 questionários que apresentaram justificativas pelo motivo de 

não terem respondido, sendo elas Professor 1: “não recordo nenhum no momento”. 

Professor 2: “não conheço”. Professor 3: “não sei”. Professor 4: não me recordo”.   

Cabe ressaltar que se concebem como teóricos da Pedagogia 

Histórico-Crítica aqueles que desenvolveram pesquisas científicas cujo objeto de 

estudo e investigação estabeleça a discussão sobre as vicissitudes da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Esse foi o critério utilizado para classificação dos teóricos 

considerados como referência da Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

Conclusões  

 

O objetivo deste estudo foi identificar se os professores da Rede 

Municipal de ensino de Marechal Cândido Rondon conhecem a teoria educacional 

denominada de Pedagogia Histórico Crítica, a qual embasa o currículo escolar do 

Paraná e de seus respectivos municípios.  

Primeiramente, é possível declarar que 60 % dos professores afirmam 

conhecer a Pedagogia Histórico-Crítica, pois em algum momento de sua formação 

acadêmica ou profissional se deparam com a explanação do assunto em variáveis 

níveis de abstração. 

Com efeito, se a pesquisa aponta que 60 % dos professores 

conhecem a teoria educacional da Pedagogia Histórico-Crítica, cabe analisar o nível 
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de aprofundamento teórico acerca do conhecimento, o qual os professores afirmam 

possuir sobre a referida teoria educacional. Nesse aspecto, a sexta pergunta do 

questionário, a qual solicitava a menção sobre os teóricos da Pedagogia Histórico-

Crítica, constitui-se em elemento de elucidação.  

Nessa perspectiva, constatou-se que apenas 46 % trouxeram 

respostas corretas, ou seja, mencionaram nomes de teóricos que efetivamente 

possuem como objeto de estudos a Pedagogia Histórico-Crítica, 31 % dos professores 

apresentaram resposta parcial, e 20% responderam de forma incorreta, o que se 

constituiu em informações equivocadas.  

Torna-se importante ressaltar que os teóricos citados somaram 

apenas quatro nomes de autores, posto que a historiografia educacional registra um 

acervo significativo de trabalhos de conclusão de curso, de dissertações, de teses de 

doutorado, bem como inúmeras publicações de livros e artigos de intelectuais que 

possuem como objeto de estudo a Pedagogia Histórico-Crítica. 

Essas informações denotam que o conhecimento sobre a Pedagogia 

Histórico-Crítica está presente entre os professores da rede municipal de ensino de 

Marechal Cândido Rondon. Todavia, no que tange ao aprofundamento teórico sobre 

a referida proposta pedagógica, evidenciou-se um parco saber sobre a teoria 

educacional em estudo entre os professores participantes da pesquisa.      

Conclui-se, portanto, diante das evidencias que se faz necessário 

estabelecer iniciativas voltadas para o aprofundamento teórico da teoria educacional 

da Pedagogia Histórico-Crítica, como por exemplo: grupos de estudos, formações 

continuadas, desenvolvimento de pesquisas atreladas ao conhecimento da teoria por 

parte dos professores, dentre outros aspectos. 

Destarte, denota-se que, para que a Pedagogia Histórico-Crítica, 

compreendida como teoria educacional a qual embasa os currículos escolares do 

Paraná e seus respectivos municípios, possa ser implementada em âmbito escolar, o 

primeiro desafio é conhecê-la em sua totalidade. Isso significa compreender os seus 

objetivos educacionais e sociais, bem como depreender os limites e as possibilidades 

de sua materialização na sociedade contemporânea. Finalmente, é preciso conhecer 

para avaliar a sua relevância e contribuição no âmbito escolar, assim, o professor deve 

ter mente que ele deve ser um eterno aprendiz.  

 

 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

Referências 

AMOP. Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP. Departamento 
de Educação. Currículo básico para a escola pública municipal: Educação infantil e 
ensino fundamental - anos iniciais. Cascavel: AMOP, 2014. 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2006. 
 
BRASIL. Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em de 10 fev. 
de 2019. 
 
MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão. A prática pedagógica na perspectiva da pedagogia 
histórico-crítica. In: MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão. (orgs.). Pedagogia Histórico-
Crítica 30 anos. Campinas, 2011, 101-120. 
  
ORSO, Paulino José; MALANCHEN, Julia;  CASTANHA, André Paulo. Pedagogia 
Histórico-Crítica, educação e revolução: 100 anos da revolução russa. Campina, 
SP, Armazém do Ipê, 2017.  
   
ORSO, Paulinho José et al. Pedagogia histórico-crítica, a educação brasileira e 
os desafios de sua institucionalização. Curitiba: CRV, 2014.  
 
PARANÁ. Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP. Departamento 
de Educação. Currículo básico para a escola pública municipal: Educação infantil e 
ensino fundamental - anos iniciais. Cascavel: AMOP, 2014. 
 
PEDRA, José Alberto. Currículo, conhecimento e suas representações. Campinas-
SP: Papirus, 1997. 
  
SACRISTÁN, José Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2000.  
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2013. 
 
TONIDANDEL, Sandra. Pedagogia Histórico-Crítica: o processo de construção e 
o perfil do “currículo básico para a escola pública do Estado do Paraná” (1980 
– 1994). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. Programa de pós-graduação strictu senso em educação. Nível 
de mestrado/PPGE. Área de concentração: sociedade, Estado e educação. Cascavel, 
2014. Disponível em: 
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/897/1/Sandra_%20Tonidandel.pdf. Acesso em: 
02 de fev. de 2019.  

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf.%20Acesso%20em%2010%20fev.%202018
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf.%20Acesso%20em%2010%20fev.%202018
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/897/1/Sandra_%20Tonidandel.pdf

