


assistida n a  atualidade a hegemonia 

dos rencídis da- pedagogias do 

“ap mdet i  prer<■. r tuias pnippsiçõcs 

secimdarizam o papel do professor e : :da 

ensino e preconizam um trabalho pedagógico 

vinculado à reprodução da vida cotidiana e. 

centrado tios in teu  sses im ediatas das criançâs. 

Vemos,: âssim, ínterisiíicàr-se o esvaziamento 

da educação escolar, em urrt (SÇnAo em que 

o.s baixos indicies de desempenho wadgjm co 

dos alunos. tem provocairlo ácidas críticas aos 

professores; :

Contrariando esse ideário, o plrcseiite livro 

apreserM  J resultados ■ de trabalhos i ■ íú .ii jvi n 

desenvolvidos na educação infantil c séries iniciais 

do ensino fundamental baseados na .pedagogia 

histórico-crítica* referencial teórjeocomprometido 

com a: promoção do desenvoh imcitto huríMnodos 

indivíduos em suas máximas possibilidades, tendo 

como horizonte a superação das relações; de 

alienação, exploração c Opressão! do hom em .:

No que se refere â educação infantil, o liv ijjrelata 

a experiêacia realizada durante a graduação, 

da autora, que rei ebett èjSjóio do Programa 

Institucional dc Bolsas de Iniciação Científica 

(Pibk ;) cio Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) (2003-2005). 

já . as experiências 110 ensino fundamental são 

resultado da atuação profissional dc AnaCarolina 

como professora efetiva da Secretaria dp Estado 

cla Educação dc São Paulo (2006-2009), com 

classes de alfabetização.

A  p rá tica  p e d a g ó g ic a  h istó rico-crítica 

na e d u ca çã o  in fan til e ensino fun d am enta l



EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA.
Uma editora educativa a serviço da cultura brasileira

Av. Albino J. B. de Oliveira, 901
Barão Geraldo | CEP 13084-008 | Campinas-SP
Telefone: (55) (19) 3289-5930 | Vendas: (19) 3249-2800
Fax: (55) (19) 3249-2801
E-maik editora@autoresassociados.com.br
Catálogo on-line: www.autoresassociados.com.br

Conselho Editorial “Prof. Casemiro dos Reis Filho”
Bernardete A. Gatti
Carlos Roberto Jamil Cury
Dermeval Saviani
Gilberta S. de M. Jannuzzi
Maria Aparecida Motta
Walter E. Garcia

Diretor Executivo 
Flávio Baldy dos Reis

Coordenadora Editorial 
Êrica Bombardi

Assistente Editorial 
Rodrigo Nascimento

Preparação de Originais 
Aline Marques

Revisão
Cleide Salme Ferreira

Diagramação
Percurso Visual Editorações

Ilustrações
Ana Maria Galvão Marsiglia 

Imagens
Figuras do arquivo pessoal da autora 

Capa
Maisa S. Zagria 

Ilustração da capa
Alexandre Marsiglia, baseado em Paul dessinant, 
de Pablo Picasso, 1923.

Arte-final 
Rodrigo Nascimento

Impressão e Acabamento 
Gráfica Paym

www.abdr.org.br 
abdr@abdr.org.br 

denuncie a cópia ilegal

A prática pedagógica histórico-crítica 
na educação infantil e ensino fundamental

Ana Carolina Galvão Marsiglia

Coleção Educação Contemporânea

AUTORES/^
ASSOCIADOS

mailto:editora@autoresassociados.com.br
http://www.autoresassociados.com.br
http://www.abdr.org.br
mailto:abdr@abdr.org.br


Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

M arsiglia, Ana Carolina Galvão
A prática pedagógica histórico-crítica na educação 

infantil e ensino fundamental / Ana Carolina Galvão Marsiglia. 
-  Campinas, SP : Autores Associados, 2011. -  (Coleção 
Educação contemporânea)

Bibliografia
ISBN 978-85-7496-266-5

1. Educação - Brasil - História 2. Educação infantil 3. Ensino 
4. Ensino fundamental 5. Pedagogia histórico-crítica 6. Prática 
social 7. Professores 8. Sociologia educacional I. Título. II. Série.

11-00042 CDD-370.115

índice para catálogo sistemático:

1. Pedagogia histórico-crítica na educação infantil e ensino 
fundamental: Educação 370.115

Impresso no Brasil -  abril de 2011 
Copyright © 2010 by Editora Autores Associados LTDA.

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Lei n. 10.994, de 14 de dezembro de 2004, 
que revogou o Decreto-lei n. 1.825, de 20 de dezembro de 1907.

Dedico este livro à memória de duas mulheres: 
Ana Maria (minha mãe) e 

Adriana Chaves (mãe de coração).

Com gratidão pela ternura 
e saudade insuperável.



Nós temos que atuar nas instituições existentes, impulsionando'as 
dialeticamente na direção dos novos objetivos. 

Do contrário, ficaremos inutilmente sonhando com instituições
ideais.

D erm eva l Saviani, 
Educação: do senso comum à consciência filosófica.
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pendentemente dos vários significados que se possa atribuir 
a esse termo, há um aspecto comum, de caráter consensual: 

a pedagogia está sempre referida à educação. Dir-se-ia, então, que 
a pedagogia implica uma atitude, um ponto de vista, um enfoque, 
uma abordagem que se exerce sobre algo, isto é, um objeto que é 
identificado pelo nome de “educação”. Assim sendo, a educação 
comporta-se como um dado de realidade, como algo objetivo, como 
um fenômeno determinado. Sobre essa realidade incide a pedagogia.

Voltamos, então, à pergunta: o que é pedagogia? Mas agora 
essa pergunta já não é mais genérica, pois ela diz respeito a algo ob
jetivamente determinado que conhecemos pelo nome de educação. 
E a pergunta indaga sobre qual é o tipo de atitude ou de abordagem 
que caracteriza a pedagogia em seu voltar-se para a educação.

Ora, dizer que a pedagogia se volta para a educação signi
fica que ela olha para a educação, observa e analisa, procurando 
compreendê-la e explicá-la. E nós sabemos que o ato de olhar, de 
contemplar, de observar algo é expresso em nossa cultura de origem 
greco-romana pelo termo “teoria”. Com efeito, “teoria” é um termo 
grego que significa ato de ver, de olhar, de contemplar, de interpretar, 
o que implica um sentido desvinculado dos interesses da ação. Nesse 
âmbito, a teoria denota o ato de conhecer, cuja forma mais prestigia- 
J;i na sociedade contemporânea se identifica com a ciência.



Mas nós sabemos também que as abordagens científicas, via 
de regra, têm suas denominações formadas pela ligação entre o ter- 
mo que indica o objeto sobre o qual incide a abordagem acresci
do do sufixo Aoyux (“loguia”) . Esse sufixo, também de origem grega, 
significa “estudo de”, “tratado a respeito de”, o que acabou por ser 
assimilado ao significado de “ciência de”.

Diferentemente, o termo “pedagogia” deriva diretamente do 
grego Jtaiôayoyia (“paidagoguia”) , que tem seu primeiro elemento 
(“peda”) derivado do termo grego Jiaiç (“pais”) (no caso nominativo) 
e Jta iô ó ç (“paidós”) (no genitivo), que significa criança, sendo o se
gundo elemento constituído pelo sufixo yoyia (“goguia”) e não Âoyia 
(“loguia”). Ora, o sufixo “gogia” liga-se ao ato de conduzir, dirigir. 
Daí que jraiôayoyia (“paidagoguia”) significa, em grego, condução 
da criança ou o ato de dirigir a criança.

Vê-se, então, que enquanto o sufixo “logia” remete ao signifi
cado de um estudo do objeto, ou seja, uma análise que não interfere 
na constituição de seu objeto, buscando apenas o conhecer, o sufixo 
“gogia” se reporta ao sentido do próprio ato de produção do objeto. 
Daí a conclusão que enunciei nos seguintes termos:

Se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da 
educação é pedagogia. Assim, diferentemente das teorias que bus
cam explicar como está constituído o fenômeno educativo sem se 
preocupar com o modo como é realizado o ato educativo, a pedago
gia é uma teoria que se empenha não apenas em compreender e ex
plicar a educação, mas também em orientar o modo de sua realização 
prática. Eis por que a pedagogia pode ser definida como a “teoria da 
e para a prática educativa”.

Eis a razão pela qual a pedagogia histórico-crítica caracteri
zou a educação como uma atividade prática mediadora no interior 
da prática social. Como sabemos, essa teoria pedagógica vem sen
do construída por aproximações sucessivas num processo coletivo 
que conta com a contribuição dos vários pesquisadores e professores 
identificados com sua formulação original.

A partir do enunciado de seus fundamentos e princípios re
presentados pelo esclarecimento da natureza e especificidade da 
educação e pelo movimento metodológico relativo à apropriação 
e intervenção na prática social pela mediação da Problematização, 
instrumentalização e catarse por parte dos educandos, coloca-se a 
necessidade de se trabalharem os vários aspectos implicados na reali
zação da prática pedagógica na perspectiva histórico-crítica.

É nesse contexto que se inserem os esforços de Ana Carolina 
Galvão Marsiglia dos quais este livro é sua primeira expressão, pois 
incorpora os estudos realizados no projeto de iniciação científica, no 
trabalho de conclusão do curso de pedagogia (TCC) e em sua expe
riência, logo após a graduação, atuando nas séries iniciais do ensino 
fundamental como professora de turmas de alfabetização.

Após esclarecer os leitores sobre os fundamentos filosófico - 
-pedagógicos e sobre as bases psicológicas da pedagogia histórico
-crítica (capítulos 1 e 2), a autora apresenta a intervenção prática 
realizada na educação infantil (capítulo 3) e na primeira série do 
ensino fundamental (capítulo 4).

É provável que os leitores, já à vista do sumário, possam es
tranhar a proposta de trabalhar com crianças pequenas no nível da 
pré-escola o tema “história do livro” incursionando pela Pré-história, 
Antiguidade, Idade Média e Renascimento. Poder-se-ia indagar: mas 
como é possível uma proposta como essa? Até que ponto as crianças 
em idade pré-escolar teriam já formada a noção de tempo que lhes 
permitiria compreender o percurso histórico desde as épocas mais re
motas? Será que a autora não estaria tendo um entendimento mecâ
nico da denominação histórico-crítica, o que a levaria a forçar, mes
mo para as crianças pequenas, a introdução de conteúdos históricos?

No entanto, quando o leitor penetra no texto e acompanha 
a narrativa dos aspectos internos à intervenção prático-pedagógica, 
percebe, pela demonstração da própria experiência efetivada, não 
apenas a viabilidade como a fecundidade da proposta em termos dos 
resultados da aprendizagem das crianças. E isso não apenas porque
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se tratava de crianças na fase final da educação infantil, portanto, 
no limiar do ensino fundamental, estando já praticamente alfabeti
zadas, mas também porque a professora do ano anterior já havia de- 
senvolvido com elas o estudo da Grécia Antiga, o que mostra que a 
proposta não tinha nada de excêntrico ao processo de aprendizagem 
daquelas crianças.

O conteúdo deste livro remonta ao período em que Ana 
Carolina frequentou, como aluna, o  curso de pedagogia da U n e sp  

de Bauru, entre 2002 e 2005. Desde aí vem se dedicando com 
afinco e -  podemos dizer -  em tempo integral à teoria e à prática 
da pedagogia histórico-crítica.

Na sequência de seus estudos e de sua intervenção prática na 
educação infantil e ensino fundamental, ela envolveu-se em várias 
outras atividades reclamadas pela perspectiva pedagógica que abra
çou. E, estando na fase de conclusão de sua tese de doutoramento, 
já elaborou novo projeto de pesquisa versando exatamente sobre a 
prática pedagógica na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Nessa 
nova pesquisa, propõe-se a realizar um “estudo teórico-conceituai dos 
fundamentos filosóficos (materialismo histórico-dialético), das bases 
psicológicas (psicologia histórico-cultural) e proposições teórico- 
-metodológicas da pedagogia histórico-crítica com ênfase nas suas 
expressões didáticas”.

Ana Carolina se dispõe, ao formular tal projeto, a enfrentar 
de forma resoluta o problema nuclear, e por isso dos mais difíceis, de 
toda teoria pedagógica que diz respeito à articulação entre teoria e 
prática tendo em vista a realização, no âmbito do funcionamento da 
escola, da orientação explicitada na formulação teórica. No âmbito 
específico da pedagogia histórico-crítica, trata-se de uma contribui
ção da maior relevância que, sem dúvida, enriquecerá sobremaneira 
a própria teoria.

Estou certo, enfim, de que a leitura deste livro, pelos escla
recimentos que traz e pelas indicações que oferece para o trabalho 
pedagógico na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fun
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damental, é de grande importância não apenas para os professores 
que se alinham com os pressupostos e a metodologia da pedagogia 
histórico-crítica. Igualmente os demais docentes não deixarão de en
contrar nesta obra informações valiosas e pistas de inegável utilidade 
para o seu trabalho com as crianças em sala de aula.

Campinas, 24 de outubro de 2010 
Dermeval Saviani



Apresentação

Ingressei no curso de pedagogia da Universidade Estadual Paulis- 
ta “Júlio de Mesquita Filho” (U n e sp ) ,  campus de Bauru, no ano 
de 2002. O curso, à época com um projeto político-pedagógico 

fundamentado na pedagogia histórico-crítica e com corpo docen- 
te comprometido com esse referencial teórico, proporcionou-me 
o privilégio de estudar com profissionais de alto gabarito que se 
utilizavam de estudos complexos e profundos.

Foi no curso de pedagogia que pela primeira vez ouvi falar de 
Dermeval Saviani, com a recomendação de ler Escola e democra
cia. Confesso que, após a primeira leitura, muito pouco eu entendi, 
ainda um tanto despreparada para aquele conteúdo tão profundo.

No segundo semestre de 2002, já havia lido Escola e demo
cracia e Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações por mais 
duas vezes. As aulas, as discussões, os estudos e a leitura atenta a 
cada linha dos textos me fizeram ver de outra forma o pensamen
to do professor Saviani. Foi assim que decidi mergulhar de cabeça 
na pedagogia histórico-crítica como opção de pesquisa e de vida. 
Interessei-me em fazer iniciação científica e fui contemplada com 
uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí- 
íica (P ib ic ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
c Tecnológico (CNPq), que originou meu trabalho de conclusão de 
curso, denominado Como transpor a pedagogia histórico-crítica para 
a /irática pedagógica do professor na educação infantil? (M a r s ig l ia ,
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2005), orientado pelo professor doutor José Misael Ferreira do Vale 
e que originou a parte deste livro que se refere à intervenção reali
zada na educação infantil,

Entre 2006 e 2007, coordenei com a professora mestre Rita 
de Cássia Bastos Zuquieri um grupo de estudos sobre prática pe
dagógica na educação infantil e ensino fundamental na Secreta
ria Municipal de Educação de Bauru, à época dirigida pela pro
fessora doutora Ana Maria Lombardi Daibem. Nessa experiência, 
tive oportunidade de expandir minhas reflexões, agora no papel de 
orientadora de professores que se propunham a colocar em prática 
a pedagogia histórico-crítica em diferentes níveis de ensino e áreas 
do conhecimento.

Também no ano de 2006, recém-formada, ingressei como 
professora efetiva da rede estadual de ensino paulista, na qual tra
balhei até 2009 como professora das séries iniciais, sempre lecio
nando em turmas de alfabetização. Essa experiência foi fundamen
tal para que eu firmasse minhas posições teóricas, contrapondo-me 
ao discurso oficial da Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo (construtivista), e ampliasse meu repertório como educado
ra. Também foi depois de ingressar nessa rede que iniciei minha 
tese de doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em Educação Escolar da U n e sp  (campus de Araraquara), sob orien
tação do professor doutor Newton Duarte, com bolsa da Fundação 
de Amparo à  Pesquisa do Estado de São Paulo (F a p e s p ) .  Desde meu 
ingresso na pós-graduação, filiei-me ao grupo de pesquisa “Estu
dos Marxistas em Educação”, registrado no CNPq e liderado por 
meu orientador. Trabalhando com membros desse grupo e outros 
acadêmicos, tenho a oportunidade de articular meus trabalhos di
retamente relacionados ao doutorado ou não com a perspectiva 
marxista, o que vem cada vez mais consolidando meu referencial 
teórico.

Ao divulgar os resultados obtidos com minha prática peda
gógica na educação infantil e ensino fundamental, por um lado,
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respondo às solicitações que tenho recebido de professores da edu
cação básica e do ensino superior que desejam tomar contato com 
a pedagogia histórico-crítica e, por outro, procuro romper com as 
ácidas críticas tecidas aos professores sem olhar para a realidade 
como um todo e sem oferecer-lhes nenhuma alternativa que os au
xilie para melhorarem seu desempenho. Como afirmei no editorial 
de um encarte de jornal da cidade de Bauru, é preciso divulgar os 
sucessos e analisá-los com abrangência e não como casos isolados. 
E necessário dar ao professor seu lugar de destaque no processo de 
ensino-aprendizagem. “Até porque, esta é a única forma de contra
por as colocações que fazem a respeito da incapacidade, incompe
tência e descompromisso docente, que só avacalham e humilham 
os educadores” (M a r s ig l ia , 2008, p. 2).

No primeiro capítulo, são apresentadas as concepções de 
homem e trabalho, bem como são tecidas considerações sobre a 
alienação do trabalho docente. Esses itens são fundamentais para 
chegar-se às teorias pedagógicas e fazer a ligação com os fundamen
tos da pedagogia histórico-crítica.

O segundo capítulo é destinado às observações sobre o de
senvolvimento infantil, delineando, ainda que brevemente, os 
estágios do desenvolvimento trazidos pela psicologia soviética, a 
conceituação e caracterização de atividade-guia em cada estágio 
e também reflexões sobre a linguagem, função psicológica superior 
basilar para o desenvolvimento humano, especialmente nos está
gios aos quais se reportam as intervenções aqui apresentadas.

Aproximações com a concepção de educação infantil, pon
derações sobre os Referenciais Curriculares Nacionais para a Edu
cação Infantil (RCNEI) e a justificativa da escolha do tema “A his
tória do livro” para o trabalho desenvolvido em uma instituição 
Je  atendimento a crianças de 0 a 6 anos introduzem o terceiro 
capítulo, que traz ainda a intervenção em si, em todos os seus mo
mentos ilustrados.
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O quarto capítulo traz um breve panorama sobre a educação 
no estado de São Paulo a partir de 1983, discute o ensino fundamen
tal de nove anos e apresenta dois trabalhos desenvolvidos em classes 
de I a série (atual 2o ano)1.

Este livro intenciona apresentar os estudos que venho reali- 
zando desde 2003, desejando com isso colaborar com o avanço da 
perspectiva teórica da pedagogia histórico-crítica. Longe de esgotar 
o tema, minha intenção é contribuir com a reflexão sobre práticas 
pedagógicas fundamentadas neste referencial. Certamente meu tra
balho pode ter limitações, mas espero que ele possa ser discutido, 
analisado, ampliado e assim participar do movimento de consolida
ção da pedagogia histórico-crítica, que, comprometida com a classe 
trabalhadora, busca oferecer referencial de educação de qualidade 
àqueles que têm tido esse direito negado.

1 A  rede estadual paulista incorporou os cinco anos iniciais apenas em 2010, sen
do posterior às reflexões deste livro.

Capítulo 1 
Fundamentos da pedagogia 

histórico-crítiea

1. O Homem e o trabc-lho

Para entender as implicações e as possibilidades de um projeto 
educativo comprometido com a mudança da sociedade, é preciso ter 
uma visão de ser humano e sua relação com o trabalho.

O homem como espécie é um ser natural, isto é, é um ser 
composto biologicamente, mas que não está acabado, pois sua cons
tituição depende das suas relações sociais. A diferença entre a es
pécie humana e as outras espécies animais dá-se em decorrência do 
trabalho. Enquanto as outras espécies se adaptam à realidade satis
fazendo suas necessidades, o homem modifica a realidade pelo tra
balho, transformando-a para atender suas necessidades que se vão 
complexificando na medida do desenvolvimento de sua realidade.

O trabalho, portanto, atividade essencialmente humana, é o 
que caracteriza a natureza humana, construindo-a histórica e social
mente. É a atividade consciente, com finalidade e intencionalidade 
de satisfação de suas necessidades, que o torna um ser humanizado.

Concordando com Engels (1986, p. 33): “Os animais só podem 
utilizar a natureza e modificá-la apenas porque nela estão presentes. 
Já o homem modifica a natureza e a obriga a servi-lo, ou melhor: 
domina-a. Analisando mais profundamente, não há dúvida de que a 
diferença fundamental entre os homens e os outros animais está na 
força do trabalho” (grifo do autor).
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O trabalho humano pode ser material ou não material. No 
caso do trabalho material, sua produção é a garantia de subsistência, 
é a produção de objetos tendo o homem como sujeito. Já a produção 
não material se caracteriza pelo trabalho produtor de ideias, valores, 
símbolos, conceitos, habilidades etc. A educação é trabalho não ma
terial: não produz resultados físicos (objetos) e seu produto não se 
separa nem de seu produtor, nem de seu consumidor. Significa dizer, 
portanto, que a educação depende do educador (produtor) para a 
consecução do seu objetivo (produção) e não se realiza sem a presen
ça ativa do seu consumidor (educando).

As duas categorias de trabalho (material e não material) estão 
intimamente relacionadas, pois o homem planeja, antecipa mental
mente sua ação sobre o objeto e, portanto, para a realização do tra
balho material, o homem realiza um trabalho não material.

No momento em que o modo de produção capitalista inverte 
a posição do homem em relação ao trabalho, ou seja, o homem deixa 
de ser sujeito e passa a ser objeto, o trabalho se torna fragmentado 
e perde seu sentido humanizador. Estão criadas as condições para o 
processo de alienação.

A separação entre trabalhador e o produto de seu trabalho, ou 
seja, a divisão social do trabalho determina a alienação, pois torna o 
trabalho algo empobrecido e que não enriquece o desenvolvimento 
humano. Portanto, divisão social do trabalho significa colocar o ho
mem como mercadoria: sua produção representa seu valor e seu va
lor só é considerado quando contribui para a acumulação do capital. 
Segundo Marx (1989, p. 159):

O ser alheio ao qual pertence o trabalho e o produto do trabalho, 
a serviço do qual está o trabalho e para cuja fruição está o produto 
do trabalho, só poder ser o homem  mesmo. Se o produto do trabalho 
não pertence ao trabalhador, um poder alheio estando frente a ele, 
então isto só é possível por o produto do trabalho pertencer a um 
outro homem fora  do trabalhador. Se a sua atividade lhe é tormento, 
então tem que ser fruição a um outro e a alegria de viver de um
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outro. Não os deuses, não a natureza, só o homem mesmo pode ser 
este poder alheio sobre os homens [grifo do autor].

Considerando esse processo de alienação, para que o professor 
seja formado, é preciso considerá-lo sujeito homem e não desvinculá- 
-lo do sujeito professor. Há “[...] a necessidade de se compreender o 
professor como pessoa, ou seja, reconhecer que aquilo que ele diz e 
faz é mediado por aquilo que ele é, por sua personalidade” (M a r t in s , 

2001, p. 29).
A sociedade capitalista tem colocado a escola como meca

nismo que adapta seus sujeitos à sociedade na qual estão inseridos. 
Sendo assim, na sociedade capitalista a escola tem a função social de 
manutenção do sistema por meio das ideias e dos interesses da classe 
dominante, ocasionando o esvaziamento dos conteúdos adequados 
e necessários à humanização e de métodos igualmente adequados à 
apropriação da humanidade social e historicamente construída. Essa 
escola do capitalismo abre portas a todo tipo de organização não 
escolar, enfatiza a experiência e valoriza por conseguinte o indivíduo 
particular e sua subjetividade.

Se por um lado a história de vida é fundamental na formação 
do sujeito em sua totalidade, por outro lado a secundarização da edu
cação escolar representa minimizar conteúdos e formas de assimila
ção dos conhecimentos historicamente construídos. Consequente
mente, significa contribuir para o projeto neoliberal que impede a 
ação dos homens na realidade concreta.

Estas novas referências, apresentadas por discursos bastante se
dutores, sobre valorização da pessoa e sua subjetividade [...], sobre 
a importância dos conhecimentos adquiridos experiencialmente, 
sobre a criatividade da atividade docente [...], sobre a articulação 
entre aprendizagem e cotidiano, etc. [...] representam, outrossim, 
estratégias para o mais absoluto esvaziamento do trabalho educacio
nal. Os professores já não mais precisarão aprender o conhecimento 
historicamente acumulado, pois já não mais precisarão ensiná-lo aos 
seus alunos, e ambos, professores e alunos, cada vez mais empobre-
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eidos de conhecimentos pelos quais possam compreender e intervir 
na realidade, com maior facilidade, adaptar-se-ão a ela pela prima
zia da alienação [idem, pp. 40-41].

A finalidade de garantir aos seres humanos as aquisições da 
cultura humana depende da “[...] possibilidade prática de tomar 
o caminho de um desenvolvimento que nada entrave” (L e o n t ie v , 

1978, p. 283). Isso é possível,

[...] mas só o é em condições que permitam libertar realmente os ho
mens do fardo da necessidade material, de suprimir a divisão mutila- 
dora entre trabalho intelectual e trabalho físico, criar um sistema de 
educação que lhes assegure um desenvolvimento multilateral e harmo
nioso que dê a cada um a possibilidade de participar enquanto criador 
em todas as manifestações da vida humana [idem, pp. 283-284].

2. Alienação docente: implicações na 

construção do conhecimento

E preciso não perder de vista que a educação, apesar de sua fun
damental importância na conscientização das massas, não é redentora 
da humanidade, pois pertence a um sistema de instituições sociais, sen
do necessário considerar que todos os fatores sociais agem (ou deveriam 
agir) dialeticamente. Sendo assim, “[...] a crise de hoje não é simples
mente a de uma instituição educacional, mas a crise estrutural de todo o 
sistema da interiorização capitalista” (M észá ro s , 1981, p. 270).

Para refletir sobre a atuação do professor, é preciso considerar 
as condições concretas de realização de seu trabalho, pois a idealiza
ção deve servir-nos como aquilo que buscamos, mas deve ser pensa
da a partir daquilo que vivemos.

Os esforços em manter o trabalho pedagógico num ideário que 
desvaloriza o caráter político da educação imergem o professor em 
práticas que, traduzindo sua alienação particular, a reproduzem em 
seus educandos partindo de práticas valorativas do cotidiano e que 
impedem a reflexão crítica e transformadora.
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É preciso compreender esta imersão acrítica em seu contexto 
histórico. A partir do final da década de 1980, aumentou a demanda 
pela escola, mas sua qualidade não acompanhou o número de vagas 
oferecidas, o que fez que os alunos provenientes de melhores condi
ções financeiras migrassem para as escolas privadas; o professor teve 
sua formação esvaziada, deixando de ser valorizado socialmente, os 
salários tiveram queda vertiginosa, o que também contribuiu para a 
minimização do status do professor. Além disso, a culpabilização do 
professor pelos males da escola coloca o educador em condição de 
ser necessário ou desnecessário, tanto para a classe dominante como 
para a classe trabalhadora, dependendo do projeto com o qual está 
comprometido. Esse comprometimento, por sua vez, depende do ní
vel de consciência profissional do docente em relação ao seu poder 
de transformação na prática pedagógica.

A  crise das instituições educacionais é uma crise da totalidade dos 
processos dos quais a educação formal é apenas uma parte. A  ques
tão central da atual contestação das instituições educacionais não é 
simplesmente o tamanho das classes, a inadequação das instalações 
de pesquisa etc., mas a razão de ser da própria educação. Essa questão 
envolve inevitavelmente não só a totalidade dos processos educacio
nais, desde a juventude até a velhice, mas também a razão de ser dos 
instrumentos e instituições do intercâmbio humano em geral. Se estas 
instituições -  inclusive as educacionais -  foram feitas para os homens, 
ou se os homens devem continuar a servir às relações sociais de pro
dução alienadas -  é esse o verdadeiro tema do debate [idem, p. 272].

A educação, portanto, está diretamente relacionada à organi
zação social em suas múltiplas relações. Daí decorrem os interesses 
políticos e econômicos em manter a educação em plano de menor 
importância. Preocupar-se com a educação transformadora significa 
investir no sistema educacional e formar intelectuais orgânicos1.

I Segundo Gramsci (1991), os intelectuais têm função organizativa na sociedade, 
podendo desempenhar papel reprodutor ou transformador. È uma elite formada 
por dirigentes vinculados aos interesses de classe.
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Porém, esse não é um projeto capitalista e precisa ser com
preendido em sua essência, pois o neoliberalismo procura masca- 
rá-lo com os conceitos de globalização, integração, flexibilidade, 
competitividade etc., que “[...] são uma imposição das novas for
mas de sociabilidade capitalista tanto para estabelecer um novo 
padrão de acumulação quanto para definir as formas concretas de 
integração dentro da nova reorganização da economia mundial” 
(F r ig o t t o , 1 9 9 9 ,  p. 4 1 ) .

A implicação de maior importância na alienação do professor 
no processo educativo é, portanto, levar os alunos à reprodução da 
sociedade sem consciência de sua inserção nela e dos resultados des
sa reprodução para a melhoria de suas próprias vidas.

3. Escola: que espaço é esse?

A escola é uma instituição social, cujo papel específico con
siste em propiciar o acesso ao conhecimento sistematizado daquilo 
que a humanidade já produziu e que é necessário às novas gerações 
para possibilitar que avancem a partir do que já foi construído his
toricamente.

A escola pode tornar-se espaço de reprodução da sociedade 
capitalista ou pode contribuir na transformação da sociedade de
pendendo do nível de participação nas decisões que os envolvidos 
têm (pais, alunos, professores), da maneira como os conteúdos são 
selecionados (sua relevância e caráter humanizador), da forma como 
são discutidos, apresentados e inseridos no planejamento e como são 
ensinados. O professor é, portanto, peça-chave nessa organização e 
sistematização do conhecimento.

Nas diferentes teorias educacionais, encontra-se a visão de 
escola, professor e aluno que norteia cada uma delas e consequente
mente é possível reconhecer nesses modelos a manutenção do status 
quo ou a luta para fazer da escola um espaço democrático e contri
buinte para as transformações da sociedade.

a) Teorias não críticas

Na sociedade capitalista, a educação tem duas funções: 
1) qualificação de mão de obra; 2) formação para o controle político. 
Assim como já descrito anteriormente, essas funções respondem à 
sociedade de classes, pois em sua função de formação para o controle 
político serão preparados aqueles que determinarão os rumos da so
ciedade enquanto a mão de obra mantém a estrutura social.

Todas as teorias deste grupo desempenharam e ainda desem
penham grande poder sobre as práticas pedagógicas exercidas, tendo 
a ação da escola como a de adequação do indivíduo à sociedade.

A chamada escola tradicional2 tem o ensino centrado na auto
ridade do professor, os conteúdos não estão relacionados à realidade 
e o aluno deve aprender pela repetição e memorização. No entanto, 
ao longo do tempo essa escola foi sendo progressivamente critica
da por “[...] não conseguir realizar seu desiderato de universalização 
(nem todos nela ingressavam e mesmo os que ingressavam nem sem
pre eram bem-sucedidos) [...]” (S a v ia n i, 2008b, p. 6 ) .

A educação tradicional esteve ligada à fase revolucionária da 
burguesia, defendendo o princípio de que todos os seres humanos 
nascem essencialmente iguais, ou seja, nascem uma tabula rasa3, 
que se contrapunha à concepção medieval, segundo a qual os seres 
humanos nasceriam essencialmente diferentes e defendia a reforma 
da sociedade “[...] substituindo uma sociedade com base num su
posto direito natural por uma sociedade contratual” (idem, p. 32). 
Essa escola estava articulada a um processo político de superação da 
Idade Média e consolidação da burguesia e sua ordem democrática 
no poder. Para tanto, era necessário superar a ignorância, entendida 
como causa da marginalização dos indivíduos, transformando “[...]

11

2 Que passa a ser assim denominada a partir da crítica à pedagogia da essência, 
tendo essa expressão em seu ponto de partida já  um caráter negativo.

3 Note-se que o discurso pedagógico da atualidade critica a ideia de tabula rasa 
sem historicizá-la, ou seja, esquecendo-se do fato de que essa ideia desempe
nhou um papel histórico progressista ao se opor à visão de mundo medieval.
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súditos em cidadãos, isto é, em indivíduos livres porque esclarecidos, 
ilustrados. Como realizar essa tarefa? Por meio do ensino. A escola é 
erigida no grande instrumento para converter os súditos em cidadãos 
[...]” (idem, p. 5).

Não se podem ignorar as insuperáveis limitações da pedagogia 
tradicional, as quais decorrem principalmente do fato de que se trata 
de uma pedagogia burguesa e, como tal, desconsidera inteiramente 
a existência da luta de classes e suas implicações para a produção e 
distribuição social do conhecimento, da mesma forma que transfor
ma o conhecimento ensinado na escola em algo destituído de histo
ricidade. Mas não foi por essa razão que a escola tradicional passou, 
no final do século XIX e início do século XX, a ser alvo das críticas 
dos defensores da “nova pedagogia”. Tais críticas têm sua origem so
cial no fato de que a burguesia precisava recompor sua hegemonia 
( S a v ia n i, 2008b) e, nesse contexto, tornou-se necessário articular 
ideologicamente a escola a uma perspectiva não mais centrada na 
socialização do conhecimento objetivo sobre a realidade natural e 
social, mas sim a uma concepção da escola como espaço de respeito 
à individualidade, à atividade espontânea e às necessidades da vida 
cotidiana dos indivíduos.

Os ideólogos da burguesia colocavam a necessidade de educa
ção de forma mais geral e, nesse sentido, cumpriam o papel de hege
monia, ou seja, de articular toda a sociedade em torno dos interesses 
que se contrapunham à dominação feudal. Enquanto a burguesia 
era revolucionária, isso fazia sentido; quando ela se consolidou no 
poder, a questão principal já não era superar a velha ordem, o A n
tigo Regime. Este, com efeito, já  fora superado, e a burguesia, em 
consequência, já se tornara classe dominante; nesse momento, o 
problema principal da burguesia passa a ser evitar as ameaças e neu
tralizar as pressões para que se avance no processo revolucionário e 
se chegue a uma sociedade socialista. A  burguesia, então, torna-se 
conservadora e passa a ter dificuldades ao lidar com o problema da 
escola, pois a verdade é sempre revolucionária. Enquanto a bur
guesia era revolucionária, ela possuía interesse na verdade. Quando 
passa a ser conservadora, a verdade então a incomoda, choca-se
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com seus interesses. Isso ocorre porque a verdade histórica eviden
cia a necessidade das transformações, as quais, para a classe domi
nante -  uma vez consolidada no poder - ,  não são interessantes; ela 
tem interesse na perpetuação da ordem existente [Saviani, 2003, 
p. 100].

Dessa forma, a burguesia passa a propor uma pedagogia que le
gitima a diferença entre os homens, a pedagogia da existência, que 
“[...] vai contrapor-se ao movimento de libertação da humanidade em 
seu conjunto, vai legitimar as desigualdades, legitimar a dominação, 
legitimar a sujeição, legitimar os privilégios. [...] Nesse momento, a 
classe revolucionária é outra: não é mais a burguesia, é exatamente 
aquela classe que a burguesia explora” (S a v ia n i, 2008b, p. 34).

A teoria educacional que toma corpo a partir de então, a pe
dagogia nova4, afirma que “[...] os homens não são essencialmente 
iguais; os homens são essencialmente diferentes, e nós temos que 
respeitar as diferenças entre os homens. Então há aqueles que têm 
mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; há aqueles 
que aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso e 
os que se interessam por aquilo (idem, ibidem).

Em verdade, o que está por trás dessa “aceitação” é a valida
ção das desigualdades como algo natural e impossível de ser supera
do. Assim, o eixo da questão pedagógica, antes centrado no conteú
do, no professor e na diretividade, agora se desloca para os métodos 
ou processos pedagógicos, para o aluno e para a não diretividade, 
tratando-se de uma teoria “[...] onde o importante não é aprender, 
mas aprender a aprender” (idem, p. 8).

4 Segundo Saviani (2008, p. 49), as expressões “pedagogia nova” e “pedagogia 
da existência” são equivalentes (mas não confundir “pedagogia da existência” 
com “pedagogia existencialista”), posto que estão centradas “[...] na vida, na 
existência, na atividade, por oposição à concepção tradicional que se centrava 
no intelecto, na essência, no conhecimento” (grifo do autor).
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Segundo os preceitos da Escola Nova, a educação deve con
tribuir para que todos os indivíduos sejam aceitos na sociedade com 
suas diferenças, sejam elas quais forem. Assim, deslocou

[...] o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; 
do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para 
os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do 
esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do di
retivismo para o não diretivismo; da quantidade para a qualidade; de 
uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 
para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principal
mente nas contribuições da biologia e da psicologia [idem, ibidem].

Esse tipo de escola ficou restrito a pequenos grupos de elite e 
as redes oficiais, apesar de influenciadas por este novo pensamento, 
não tinham condições (materiais inclusive) de acompanhar as carac
terísticas do trabalho escolanovista. Como consequência, rebaixou- 
-se o nível de ensino destinado à classe trabalhadora, que não mais 
tinha na escola o espaço singular de acesso ao conhecimento elabo
rado, pois este ficou em segundo plano.

Na atualidade, remontando ao movimento da pedagogia nova 
(ou escolanovismo), as pedagogias do “aprender a aprender” têm se 
firmado hegemonicamente, sendo diferentes discursos (construtivis
mo, pedagogia das competências, pedagogia de projetos, pedagogia 
do professor reflexivo etc.) variantes de uma mesma concepção.

O universo ideológico ao qual estão ligadas essas pedagogias é 
o neoliberalismo e o pós-modernismo. Ainda que os intelectuais pós- 
-modernos não aceitem essa associação, é difícil não fazer essa aproxi
mação tendo em vista que compartilham de diversos aspectos que conver
gem para a ideologia da sociedade capitalista (Cf. D u a r te ,  2000, 2001).

Um aspecto que pode ser destacado é a concepção de conhe
cimento para o neoliberalismo e para o pós-modernismo. No caso do 
primeiro, valoriza-se o conhecimento tácito (imediato, aparente, co
tidiano, em-si). Para o segundo, o conhecimento é relativo, trata-se 
de uma construção mental individual ou coletiva que não tem o po
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der de se apropriar objetivamente da realidade, reduzindo-se a sinais, 
convenções e práticas culturalmente justificadas. Trata-se do discurso 
de um grupo, um significado compartilhado por um grupo social (daí 
pensar a escola como espaço de negociação de significados e conteú
dos e não como espaço de transmissão-assimilação de conhecimento). 
Como se vê, a proximidade entre eles é grande, pois para ambos a 
relação do conhecimento se dá pela fragmentação e pelo utilitarismo.

O desenvolvimento da sociedade (tecnologia, ciência etc.) é 
possível graças ao acúmulo de conhecimentos produzidos ao longo 
da história humana. Acúmulo esse que é transmitido de geração em 
geração, sendo objeto de apropriação pelos indivíduos e permitindo 
progredir nas realizações e complexificações da sociedade.

Da mesma forma como não há cultura e não há sociedade sem a 
transmissão da experiência social acumulada, os processos de transmis
são de conhecimento são indispensáveis à prática pedagógica. Nessa 
perspectiva, a ideia de transmissão de conhecimento deixa de ser vista 
como algo negativo, a ser evitado ao máximo possível e passa a ser 
considerada a principal função do trabalho educativo (S a v ia n i, 2003). 
As pedagogias do “aprender a aprender”, por negarem exatamente 
isso que caracteriza a especificidade da educação escolar, acabam por 
defender uma visão equivocada do que seja uma escola democrática. 
É nesse sentido que “[...] quando mais se falou em democracia no in
terior da escola, menos democrática foi a escola; e de como, quando 
menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a 
construção de uma ordem democrática” (S a v ia n i, 2008b, p. 30).

Nessas concepções, o critério de verdade se estabelece a partir 
daquilo que é mais adequado para cada indivíduo considerando o 
seu cotidiano alienado ( D u a r t e ,  2001).

Analisando as definições de Vigotski5 para conceitos cotidia
nos e conceitos científicos, Duarte (2003) explica que os conceitos

5 Existem diferentes grafias para o nome de Vigotski (cf. D u a r te , 2 0 0 1 ) .  Aqui 
será adotada esta forma (“Vigotski”), mas se preservarão as diferentes grafias 
utilizadas em obras citadas neste trabalho.
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cotidianos estão relacionados à aparência, ao imediatamente obser
vável, que, de forma fragmentada e primária, é a manifestação ex
terna das coisas. Já os conceitos científicos estão mediados por um 
conjunto (sistema) de conceitos e são compreendidos pela “análise 
científica”. Trata-se da essência das coisas de forma complexa em 
oposição à aparência; é o diferencial da ciência: demonstrar as coisas 
em sua totalidade e complexidade pelas mediações teóricas abstratas. 
Daí o papel da escola (não partilhado pelas pedagogias do “aprender 
a aprender”) de que o espaço escolar deve voltar-se às objetivações 
para-si (não cotidianas)6. Para Saviani (2003, p. 15),

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumen
tos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem 
como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades 
da escola básica devem organizar-se a partir dessa questão. Se cha
marmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a partir do 
saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar. 
Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. 
Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber seja 
aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso conhecer também a 
linguagem dos números, a linguagem da natureza e a linguagem da 
sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, 
escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências 
sociais (história e geografia humanas).

O currículo escolar, na perspectiva do “aprender a aprender”, 
perde referência de quais são os conteúdos a serem ensinados, pois 
deve voltar-se às vivências e cultura cotidiana do aluno. Os conheci
mentos historicamente construídos e acumulados na história huma

6 Segundo a teoria da vida cotidiana desenvolvida por Agnes Heller, as objetiva
ções historicamente produzidas pela atividade social humana se estruturam em 
dois níveis principais. Um é o das objetivações em-si que são próprias à esfera da 
vida cotidiana, como é o caso dos objetos, da linguagem e dos usos e costumes. 
O  outro é a das objetivações para-si, as quais adquirem uma relativa autonomia 
em relação à vida cotidiana e, ao mesmo tempo, a superam, como, por exemplo, 
a ciência, a arte e a filosofia ( D u a r t e ,  1999, 2007).

17

na são caracterizados negativamente como saberes descontextualiza- 
dos e fragmentados, porque não estão relacionados à vida cotidiana.

Corroborando com a exaltação do cotidiano, Philippe Perrenoud, 
ao discorrer sobre a pedagogia das competências, declarou em entrevista 
concedida à revista Nova Escola que as competências devem ser fruto da 
necessidade do dia a dia dos indivíduos e, como tal, não podem tomar-se 
universais. Indaga o educador: “[...] o que sabemos verdadeiramente das 
competências que têm necessidade, no dia a dia, um desempregado, um 
imigrante, um portador de deficiência, uma mãe solteira, um dissiden
te, um jovem da periferia?” (Perr en o u d , 2000, p. 2). Essas colocações 
permitem observar que a defesa desse autor é a estagnação do indivíduo 
em suas condições de existência, devendo aprender de forma restrita 
somente o necessário para manter-se na condição de exploração em que 
se encontra. Na mesma entrevista, reforçando o entendimento de per
petuação da exploração, o educador também afirmou que

[...] dentre as crianças que têm chance de ir à escola somente alguns 
anos, uma grande parte sai sem saber utilizar as coisas que aprenderam 
[e que por isso] é preciso parar de pensar a escola básica como uma pre
paração para os estudos longos [que não se destinam a toda a socieda
de, e assim garantir] uma preparação de todos para a vida [idem, p. 3],

Para essas pedagogias, portanto, a educação não está centrada 
em adquirir conhecimento (domínio de conteúdos), mas sim no pro
cesso da aprendizagem. Os sujeitos são preparados para serem flexí
veis e adaptáveis às necessidades do mercado; tornam-se dóceis aos 
desígnios do capitalismo; a exploração do homem pelo homem é na
turalizada e a classe dominante isenta-se da responsabilidade de ofe
recer condições ao desenvolvimento máximo de todos os indivíduos.

Em contraposição a esse posicionamento de esvaziamento do 
currículo e de distorção das atividades nucleares da escola, Saviani 
(2003, p. 16) define currículo como

[...] o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. 
E por que isto? Porque se tudo o que acontece na escola é currículo,
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se se apaga a diferença entre curricular e extracurricular, então tudo 
acaba adquirindo o mesmo peso; e abre-se caminho para toda sorte 
de tergiversações, inversões e confusões que terminam por desca
racterizar o trabalho escolar.

Para exemplificar essa descaracterização, o autor recorre ao 
dia a dia das escolas, que passam todo o ano letivo se dedicando a 
atividades que se tornam centrais, quando deveriam apenas servir 
ao enriquecimento do currículo: Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, 
Festas Juninas, Folclore, Semana da Pátria, Semana da Criança etc.

O  ano letivo encerra-se e estamos diante da seguinte constata
ção: 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 trans
missão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado [idem, ibidem].

Finalmente, na tendência tecnicista todo o sistema educacio
nal é organizado por especialistas “[...] supostamente habilitados, 
neutros, objetivos, imparciais [...]” (S a v ia n i ,  2008b, p. 11), cabendo 
ao professor executar técnicas que garantam a aprendizagem de con
teúdos que estão restritos a informações técnicas, sem permitirem 
discussões que considerem outros pontos de vista. Tanto professores 
quanto alunos não são mais elementos centrais do processo educa
tivo, pois a organização racional, que proporcione a eficiência e a 
produtividade, será o componente principal desta pedagogia preo
cupada em “[...] formar indivíduos eficientes, isto é, aptos a dar sua 
parcela de contribuição para o aumento da produtividade da socie
dade” (idem, ibidem).

b) Teorias crítico-reprodutivistas

Nas teorias crítico-reprodutivistas, estão as teorias da escola 
como violência simbólica, da escola como aparelho ideológico do 
Estado e da escola dualista.
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A violência simbólica é exercida pelo poder de imposição das 
ideias transmitidas por meio da comunicação cultural, da doutrina
ção política e religiosa, das práticas esportivas, da educação escolar.

Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, sociólogos franceses, 
escreveram sobre o fenômeno escolar. Os autores de Os herdeiros 
(1964) e A reprodução (1970) deixam claro que a escola não é des
vinculada do contexto social em que está inserida, mas sim marcada 
pelo sistema social e, portanto, sob o véu de neutralidade, acaba por 
reproduzir as diferenças de classes, o que se traduz numa violência 
simbólica. Desta forma, a cultura torna-se instrumento de poder, 
pois legitima a ordem vigente.

A teoria da escola como aparelho ideológico de Estado repre
senta a reflexão feita por Louis Althusser, filósofo francês, a partir do 
pensamento de Marx, sobre a seguridade da produção por meio da 
garantia de reprodução de suas condições materiais.

As condições materiais que estão postas na transformação da 
natureza em cultura se dão por meio da ideologia. A exploração e 
a dominação de uma classe são veladas, de forma que a classe tra
balhadora acredita serem valores universais aqueles impostos pela 
classe dominante.

O Estado, como aparelho repressivo (em que o indivíduo res
peita as leis para não ser punido) e ideológico (instituições que ga
rantem a dominação pela ideologia), visa garantir a ordem vigente, 
tendo como um de seus instrumentos a escola.

Roger Establet e Christian Baudelot, utilizando a matriz teóri
ca marxista, retomando Althusser e criticando Bourdieu e Passeron 
em alguns pontos, escrevem sobre a divisão da escola e desenvolvem 
a teoria da escola dualista, na qual a escolarização atende de manei
ras diferentes a burguesia e o proletariado, tendo, portanto, a escola, 
a função de reproduzir as divisões sociais entre trabalho intelectual 
e trabalho manual.

Esse grupo de teorias deve ser considerado crítico porque 
compreende a educação em sua relação com a sociedade e influen
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ciou estudos sobre a educação (na América Latina, especialmente na 
década de 1970). Porém, como “[...] chegam invariavelmente à con- 
clusão de que a função própria da educação consiste na reprodução 
da sociedade em que ela se insere, bem merecem a denominação de 
‘teorias crítico-reprodutivistas’” (S a v ia n i ,  2008b, p. 13). Nesse senti
do, essas teorias, ao mesmo tempo em que desvelaram a articulação 
da educação com os interesses da burguesia, também propagaram o 
pessimismo entre os educadores, impactados com a impossibilidade 
de “[...] articular os sistemas de ensino com os esforços de superação 
do problema da marginalidade [...]” (idem, p. 24).

c) Teorias críticas

Designam teorias que fazem uma análise crítica da sociedade e, 
consequentemente, da educação, sendo que o posicionamento delas é 
de que a educação, como fenômeno social, é determinada pelas classes 
sociais opostas, com interesses, valores e comportamentos diversos.

Podem-se localizar dois grandes grupos nas teorias críticas. No 
primeiro grupo, as propostas inspiradas nas concepções libertadora e 
libertária e no segundo, a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a 
pedagogia histórico-crítica.

No caso das teorias do primeiro grupo, pode-se afirmar que 
elas estão centradas “[...] no saber do povo e na autonomia de suas 
organizações [preconizando] uma educação autônoma e até certo 
ponto, à margem da estrutura escolar” (S a v ia n i ,  2 0 0 7 ,  p. 4 1 2 ) .

Já nas teorias do segundo grupo, a centralidade está na educação 
escolar, com valorização do acesso da classe trabalhadora ao conheci
mento sistematizado. Afirma Saviani (idem, p. 413) que essa tendência

[...] aglutinou representantes cuja orientação teórica predominante
mente se inspirava no marxismo, entendido, porém, com diferentes 
aproximações: uns mantinham como referência a visão liberal, inter
pretando o marxismo apenas pelo ângulo da crítica às desigualdades 
sociais e da busca de igualdade de acesso e permanência nas escolas 
organizadas com o mesmo padrão de qualidade; outros se empenhavam
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em compreender os fundamentos do materialismo histórico, buscando arti
cular a educação com uma concepção que se contrapunha à visão liberal 
[grifo meu].

A pedagogia histórico-crítica pertence ao grupo empenhado em 
fundamentar-se no materialismo histórico, contrapondo-se à pedago
gia liberal. Visto que este trabalho se fundamenta nessa concepção, 
que se estruturou como alternativa ao “negativismo pedagógico” que, 
preocupado em denunciar a reprodução capitalista atribuiu ênfase ao 
papel reprodutor da escola, seus fundamentos serão explicitados.

A pedagogia histórico-crítica busca compreender a história 
“[...] a partir do seu desenvolvimento material, da determinação das 
condições materiais da existência humana” (S a v ia n i, 2003, p. 88). 
Nesse sentido, esta teoria pedagógica toma posição na luta de classes 
aliando-se aos interesses dos dominados e surge “[...] em decorrência 
de necessidades postas pela prática dos educadores nas condições 
atuais” (idem, p. 93). Para esse autor, a educação escolar tem caráter 
específico e central na sociedade, o papel do professor é fundamental 
no ensino, o currículo deve ser organizado com base nos conteúdos 
clássicos e a transmissão do conhecimento é basilar.

Desta forma, considera-se que na busca da superação das peda
gogias tradicional e do “aprender a aprender” a pedagogia histórico
-crítica se torna referência por sua coerência teórica e posicionamento 
ideológico.

Essa concepção começa a ser organizada teoricamente no final 
da década de 1970. Suas ideias iniciam-se nas discussões da primeira 
turma de doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), em 1979, e avançam em termos de sistematização com o 
texto “Escola e democracia: para além da teoria da curvatura da vara”, 
publicado na revista da Associação Nacional de Educação (A n d e) em 
1982. Esse texto integra a obra Escola e democracia, lançada em 1983, 
na qual Dermeval Saviani aborda as principais tendências pedagógicas, 
contextualiza as contribuições e limitações dos diferentes grupos de teo
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rias e propõe uma pedagogia (que irá denominar-se histórico-crítica a 
partir de 1984) que supere por incorporação elementos das escolas tradi
cional e nova. O autor organiza sua proposta metodológica na forma de 
passos para compará-los e caracterizá-los em relação aos outros métodos 
(Herbart e Dewey). O autor define a pedagogia proposta afirmando que:

Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, 
pois, a escola; não será indiferente ao que ocorre em seu interior; es
tará empenhada em que a escola funcione bem; portanto, estará inte
ressada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para 
além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação 
as contribuições de uns e de outros. Serão métodos que estimularão a 
atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém, da iniciativa 
do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o profes
sor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos 
de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder 
de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação 
e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos 
conteúdos cognitivos [Saviani, 2008b, pp. 55-56].

A tabela 1 indica as características da proposta organizativa 
de cada método, apoiado pela tendência pedagógica a qual pertence, 
segundo as indicações feitas por Saviani.

Passo / 
Pedagogia

Características

Tradicional
(Herbart)

Nova (Dewey) H istórico-crítica (Saviani)

Passo 1
Preparação do 
aluno: iniciativa 
do professor.

Atividade: 
iniciativa de 
alunos.

Ponto de partida da prática 
educativa (prática social): 
comum a professor e aluno, 
guardados os devidos níveis de 
compreensão.

Passo 2

Apresentação 
de novos 
conhecimentos 
pelo professor.

Problema: como 
obstáculo que 
interrompe a 
atividade dos 
alunos.

Identificação dos principais 
problemas colocados 
pela prática social 
(Problematização).

(continua)
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(continuação)

Passo 3

Assimilação 
de conteúdos 
transmitidos pelo 
professor.

Coleta de dados.

Apropriação dos instrumentos 
teóricos e práticos necessários 
ao equacionamento dos 
problemas da prática social 
(instrumentalização).

Passo 4 Generalização. Hipótese.

Expressão elaborada da nova 
forma de entendimento 
da prática social a que se 
ascendeu (catarse).

Passo 5 Aplicação. Experimentação.

Ponto de chegada da prática 
educativa (prática social 
modificada): passagem 
da síncrese à síntese - a 
compreensão torna-se mais 
orgânica.

Tabela 1: Passos metodológicos das diferentes pedagogias (Saviani, 2008b, pp. 56-58).

A reflexão desenvolvida pela pedagogia histórico-crítica bus
ca propor novos caminhos, para que a crítica não seja esvaziada pela 
falta de soluções e organização metodológica do pensamento. Sendo 
assim, os momentos propostos por esta formulação teórica serão a 
seguir explicitados.

a) Ponto de partida da prática educativa (prática social): etapa 
na qual se deve levar em conta a realidade social do educando. 
Neste primeiro momento, o professor tem uma “síntese precária”, 
pois há um conhecimento e experiências em relação à prática so
cial, mas seu conhecimento é limitado, pois ele ainda não tem claro 
o nível de compreensão dos seus alunos. Por sua vez, a compreen
são dos alunos é sincrética, fragmentada, sem a visão das relações 
que formam a totalidade. O primeiro momento do método articula- 
-se com o nível de desenvolvimento efetivo do aluno, tendo em 
vista a adequação do ensino aos conhecimentos já apropriados e 
ao desenvolvimento iminente, no qual o ensino deve atuar. Com 
isso se quer dizer que esse momento deve, com base nas demandas 
ila prática social (o que não é sinônimo de demandas do cotidia
no), selecionar os conhecimentos historicamente construídos que
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devam ser transmitidos, traduzidos em saber escolar. O ponto de 
partida da prática educativa é a busca pela apropriação, por parte 
dos alunos, das objetivações humanas.

É importante destacar que o saber das crianças, baseado em 
suas experiências do cotidiano, pode contribuir para a estruturação 
do início da ação pedagógica, mas não é condição para ela. Isto por 
duas razões: primeiro, porque as experiências dos alunos são basea
das no senso comum, referem-se ao conhecimento “em-si” e a forma 
de conhecimento que a escola deve dedicar-se a desenvolver é o 
conhecimento “para-si”. A segunda razão, decorrente da primeira, é 
que a escola, dedicando-se ao saber erudito, nem sempre encontrará 
nos interesses imediatos e nos conhecimentos prévios dos alunos os 
conteúdos que a escola deve transmitir e isso não significa que por 
isso não deva criar as necessidades e oferecer os conhecimentos his
tóricos e elaborados. Concordando com Facci (2004b, p. 235):

[...] sem dúvida alguma, a experiência da vida cotidiana da criança 
deve ser levada em conta no processo de ensino-aprendizagem, no 
entanto o professor deve agir na reestruturação qualitativa deste 
conhecimento espontâneo, levando o aluno a superá-lo por meio da 
apropriação do conhecimento científico-teórico. Na relação dialé
tica entre conceito espontâneo e conceito científico, percebe-se o 
desenvolvimento das FPS7.

b) Problematização: momento de levantar as questões postas pela 
prática social. É a ocasião em que “[...] se toma evidente a relação 
escola-sociedade com as questões da prática social (que precisam ser 
resolvidas) e os conhecimentos científicos e tecnológicos (que devem 
ser acionados)” (V a l e , 1994, p. 220). Trata-se de colocar em xeque a 
forma e o conteúdo das respostas dadas à prática social, questionan
do essas respostas, apontando suas insuficiências e incompletudes; de
monstrar que a realidade é composta por diversos elementos interliga-

7 Funções psicológicas superiores.
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ilos, que envolvem uma série de procedimentos e ações que precisam 

ser discutidas.

No momento da Problematização, o professor precisa ter claro 
como orientará o desenvolvimento da aprendizagem, baseando-se 

naquilo que já tem como material da etapa anterior e seus objetivos 

de ensino. Além disso, seu planejamento deve abordar as diversas di

mensões do tema e evidenciar a importância daquele conhecimento, 

fazendo-o ter sentido para o aluno.
c) Instrumentalização: momento de oferecer condições para 

que o aluno adquira o conhecimento. Tendo sido evidenciado o ob

jeto da ação educativa e feita a mobilização dos alunos para o con

teúdo que está em questão, é preciso instrumentalizar os educandos 

para equacionar os problemas levantados no momento anterior, pos

sibilitando-lhes, de posse dos instrumentos culturais que lhes permi

tam compreender o fenômeno em questão de forma mais complexa 

e sintética, dar novas respostas aos problemas colocados. A apro

priação dos instrumentos físicos e psicológicos permite a objetivação 

dos indivíduos, tornando “órgãos da sua individualidade” o que foi 

construído socialmente ao longo da história humana.

A importância dessa instrumentalização está em possibilitar o 

acesso da classe trabalhadora ao nível das relações de elaboração do 

conhecimento e não somente sua produção.

A  produção do saber é social, se dá no interior das relações so

ciais. A  elaboração do saber implica expressar de forma elaborada 

o saber que surge da prática social. Essa expressão elaborada supõe

o domínio dos instrumentos de elaboração e sistematização. Daí 

a importância da escola: se a escola não permite o acesso a esses 

instrumentos, os trabalhadores ficam bloqueados e impedidos de 

ascender ao nível da elaboração do saber, embora continuem, pela 

sua atividade prática real, a contribuir para a produção do saber 

[S a v ia n i, 2 0 0 3 , p. 7 7 ].
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d) Catarse: momento culminante do processo educativo, 
quando o aluno apreende o fenômeno de forma mais complexa. Há 
uma transformação e a aprendizagem efetiva acontece.

É preciso dizer que a catarse não se dá em um ponto exclusivo, 
pois se trata da síntese, que vai acontecendo de maneira cada vez 
mais aprofundada. Na verdade, a apresentação de “passos” é um re
curso didático que foi utilizado para fazer analogia às pedagogias tra
dicional e nova, sendo mais adequado à pedagogia histórico-crítica 
a menção a momentos, visto a interdependência existente entre as 
etapas. São, portanto, momentos que se articulam toda vez que se 
quer ensinar algo. A Problematização exige a instrumentalização e 
esta nada será se não houver apropriação dos instrumentos.

O momento da catarse é parte do processo de homogenei
zação, “[...] que se efetiva enquanto superação da heterogeneidade 
da vida cotidiana [...]” ( D u a r t e ,  2007, p. 61). Segundo esse autor 
(2010, p. 152), “[...] a catarse opera uma mudança momentânea na 
relação entre a consciência individual e o mundo, fazendo com que 
o indivíduo veja o mundo de uma maneira diferente daquela própria 
ao pragmatismo e ao imediatismo da vida cotidiana”. Essa mudança, 
sendo parte de um processo, é caracterizada pela diferença qualita
tiva entre o antes e o depois da catarse. Sendo assim, o momento 
catártico modifica a relação do indivíduo com o conhecimento, sain
do do sincretismo caótico inicial para uma compreensão sintética 
da realidade, relacionando-se intencional e conscientemente com o 
conhecimento. Para Saviani (2008b, p. 57), nesse momento ocorre 
“[...] a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transforma
dos agora em elementos ativos da transformação social”.

e) Ponto de chegada da prática educativa (prática social modificada): o 
educando, tendo adquirido e sintetizado o conhecimento, tem entendi
mento e senso crítico para buscar seus objetivos de maneira transforma
dora. Quando o aluno problematiza a prática social e evolui da síncrese 
para a síntese, está no caminho da compreensão do fenômeno em sua 
totalidade. O primeiro e o quinto momento são a prática social, mas di-
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lerem no sentido de que ao final do processo essa prática se modifica em 
razão da aprendizagem resultante da prática educativa, produzindo alte
rações na qualidade e no tipo de pensamento (do empírico ao teórico).

É importante que a proposta metodológica da pedagogia 
histórico-crítica não seja incorporada como um receituário, desven
cilhada de seus fundamentos teóricos, pois seu embasamento visa 
garantir aos dominados aquilo que os dominantes dominam, de for
ma que contribua para a luta pela superação de sua condição de 
exploração (S a v ia n i ,  2008b), e por isso não é concebível utilizar essa 
metodologia para a manutenção da ordem vigente.

O livro Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações foi lan
çado em 1991, reunindo textos anteriormente publicados em revistas 
científicas e, a partir da 8a edição, sendo acrescido de dois novos textos.

Nesse livro, Saviani aborda, em forma de capítulos, os seguin
tes temas: escola e saber objetivo na perspectiva histórico-crítica; 
sobre a natureza e especificidade da educação; competência políti
ca e compromisso técnico; a pedagogia histórico-crítica no quadro 
das tendências críticas da educação brasileira; a pedagogia histórico
-crítica e a educação escolar; a materialidade da ação pedagógica e 
os desafios da pedagogia histórico-crítica; contextualização histórica e 
teórica da pedagogia histórico-crítica.

Vale destacar, com base nessa obra, que a natureza do trabalho 
educativo corresponde a um trabalho que incide sobre ideias, valo
res, princípios símbolos, conceitos etc. e que a especificidade do tra
balho educativo “[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 
e coletivamente pelo conjunto dos homens” (S a v ia n i ,  2003, p. 13). 
A partir da compreensão da natureza e especificidade da educação, 
é preciso olhar então para o seu objeto, que “[...] diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assi
milados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 
humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 
lormas mais adequadas para atingir esse objetivo” (idem, ibidem).
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Note-se que Saviani explicita a necessidade de identificação 
dos elementos culturais necessários à humanização do indivíduo. 
Existe aí um duplo posicionamento do trabalho educativo, ou seja, 
dos educadores. O trabalho educativo posiciona-se em relação à cul
tura humana historicamente produzida. Por sua vez, esse posiciona
mento requer outro, sobre o processo de formação dos indivíduos, sobre 
o que seja a humanização dos indivíduos. A abordagem histórico-crítica 
está bastante clara nessas duas tomadas de posição. Afinal, uma concep
ção historicizadora e crítica da cultura humana não se posiciona sobre 
aquilo que considera as conquistas mais significativas e duradouras para 
a humanidade? Igualmente, uma concepção historicizadora e crítica 
da individualidade humana não estabelece como referência maior 
possibilidades socialmente existentes de vida humana, para fazer a 
crítica às condições concretas da vida dos indivíduos e estabelecer 
diretrizes para o processo educativo deles?

Também o desenvolvimento histórico da humanidade se mos
tra como a referência de Saviani (2003) quando este argumenta que 
uma educação escolar comprometida com a classe trabalhadora se 
concentraria naquilo que é o núcleo clássico da escola, ou seja, a trans
missão e a apropriação do conhecimento objetivo e universal. Àque
les que identificam o conceito de conhecimento objetivo e universal 
com a neutralidade e o anti-historicismo positivistas, Saviani responde 
que se trata exatamente do contrário, isto é, somente uma concepção 
histórico-dialética que trabalhe com as categorias de totalidade, con
tradição e historicidade pode superar a identificação positivista entre 
objetividade e neutralidade e superar também a concepção metafísica 
de universalidade substituindo-a pela noção de que a universalidade 
do conhecimento se constitui em produto histórico da totalidade da 
prática social humana.

Mesmo no adverso contexto da década de 1990 (neoliberalismo 
e pós-modernismo), muitos educadores continuaram a trabalhar na 
perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Uma demonstração disso 
foi a realização, em 1994, na U nesp , campus de Marília-SP do “Simpó

29

sio Dermeval Saviani e a Educação Brasileira”, que reuniu mais de seis
centos participantes interessados em discutir com o próprio Saviani sua 
obra e atuação profissional. Desse evento, elaborou-se o livro Dermeval 
Saviani e a educação brasileira: o Simpósio de Marília (S ilv a  JÚNIOR, 1994). 
Os artigos dessa publicação auxiliam na compreensão do pensamento 
do autor e de sua fundamentação teórica.

Scheibe (1994, p. 168) aponta alguns autores que contribuem 
na fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica: Marx, 
Gramsci e Snyders e seu posicionamento enfático e polêmico “[...] 
na busca de um pensamento crítico dialético para a educação”.

Oliveira (1994, p. 107), afirmou nessa ocasião que a obra de 
Saviani

[...] está sempre estreitamente vinculada ao seu ato de pensar os pro
blemas da educação, sejam aqueles relativos à política educacional, 
ao ideário pedagógico, às diversas práticas educativas etc. Sua obra, 
portanto, tem uma peculiaridade: caracteriza-se pelo ato de pensar os 
problemas da educação brasileira, tendo uma fundamentação teórica 
que, de fato, opera como base e orientação desse pensar.

Os alicerces teóricos da pedagogia histórico-crítica, no entan
to, não podem ser mais bem explicitados do que pelo próprio Saviani 
(2007, p. 420):

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos 
aspectos filosóficos, econômicos e político-sociais propõe-se expli
citamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas investigações de
senvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção da 
existência humana que resultaram na forma da sociedade atual domi
nada pelo capital. É, pois, no espírito de suas investigações que essa 
proposta pedagógica se inspira. Frise-se: é de inspiração que se trata 
e não de extrair dos clássicos do marxismo uma teoria pedagógica. 
Pois, como se sabe, nem Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci de
senvolveram teoria pedagógica em sentido próprio. Assim, quando 
esses autores são citados, o que está em causa não é a transposição 
de seus textos para a pedagogia e, nem mesmo, a aplicação de suas
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análises ao contexto pedagógico. Aquilo que está em causa é a ela- 
boração de uma concepção pedagógica em consonância com a con- 
cepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico.

Na virada do século, já eram perceptíveis os sinais de revigo- 
ramento do interesse pela abordagem marxista nos vários campos da 
prática social, inclusive a educação. Os educadores que não haviam 
deixado de trabalhar na linha da pedagogia histórico-crítica volta
ram a ocupar um espaço importante nos debates sobre os destinos da 
escola brasileira. As obras de Dermeval Saviani são um exemplo da 
vitalidade dessa corrente pedagógica. O livro Escola e democracia está 
em sua 41a edição, com mais de 200 mil exemplares vendidos. A obra 
Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações encontra-se na 10a 
edição, com mais de 35 mil exemplares vendidos. História das ideias 
pedagógicas no Brasil já se encontra na 3a edição e recebeu em 2008 
o prêmio Jabuti na categoria “Educação, psicologia e psicanálise”, 
sendo importante contribuição para compreender-se a trajetória das 
ideias pedagógicas no Brasil desde sua origem. Em dezembro de 2009, 
o grupo de pesquisa “Estudos Marxistas em Educação” promoveu na 
U n esp  (campus de Araraquara-SP) um seminário comemorativo dos 
trinta anos da pedagogia histórico-crítica, no qual se reuniram pro
fessores e alunos de graduação e pós-graduação de 69 instituições, 
37 cidades, 11 estados brasileiros. Isso indica que os educadores con
tinuam discutindo alternativas pedagógicas que respondam a uma 
educação crítica na formação dos indivíduos.

Uma das diferenças entre a pedagogia histórico-crítica e as 
pedagogias que se tornaram grandes modismos nas últimas décadas, 
como o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia 
dos projetos e o multiculturalismo, reside no posicionamento peran
te a questão da verdade. Essas pedagogias retiram da escola a tarefa 
de transmissão do conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar aos 
alunos o acesso à verdade. Na direção oposta, a pedagogia histórico
-crítica defende que:
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1) contra uma educação centrada na cultura presente no co
tidiano imediato dos alunos que se constitui, na maioria 
dos casos, em resultado da alienante cultura de massas, 
deve-se lutar por uma educação que amplie os horizontes 
culturais desses alunos;

2) contra uma educação voltada para a satisfação das neces
sidades imediatas e pragmáticas impostas pelo cotidiano 
alienado dos alunos, deve-se lutar por uma educação que 
produza nesses alunos necessidades de nível superior, ne
cessidades que apontem para um efetivo desenvolvimento 
da individualidade como um todo;

3) contra uma educação apoiada em concepções do conhe
cimento humano como algo particularizado, fragmentado, 
subjetivo, relativo e parcial que, no limite, negam a possi
bilidade de um conhecimento objetivo e eliminam de seu 
vocabulário a palavra verdade, deve-se lutar por uma edu
cação que transmita aqueles conhecimentos que, tendo 
sido produzidos por seres humanos concretos em momen
tos históricos específicos, alcançaram validade universal e, 
dessa forma, tornam-se mediadores indispensáveis na com
preensão da realidade social e natural o mais objetivamen
te que for possível no estágio histórico no qual se encontra 
atualmente o gênero humano.

Sem esse nível de compreensão da realidade social é impossí
vel o desenvolvimento de ações coletivas conscientemente dirigidas 
para a meta de superação da sociedade capitalista. É nesse sentido 
que se interpretam as palavras de Dermeval Saviani quando este afir
mou que a tarefa da pedagogia histórico-crítica em relação à educa
ção escolar implica:

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expres
sa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as
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condições de sua produção e compreendendo as suas principais 
manifestações bem como as tendências atuais de transformação;
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) Provimento 
dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o sa
ber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua 
produção bem como as tendências de sua transformação [SAVIANI, 

2003, p. 9].

A prioridade que a pedagogia histórico-crítica atribui ao con
teúdo do trabalho educativo, a defesa intransigente que essa pedago
gia faz do papel da escola na socialização das formas mais desenvolvi
das do saber objetivo significa, em termos de ações práticas, agudizar 
no campo da educação escolar as contradições da sociedade capita
lista. Saviani afirma que:

[...] continuar insistindo no discurso da força própria da educação 
como solução das mazelas sociais ganha foros de nítida mistificação 
ideológica. Ao contrário disso, faz-se necessário retomar o discurso 
crítico que se empenha em explicitar as relações entre a educação 
e seus condicionantes sociais, evidenciando a determinação recípro
ca entre a prática social e a prática educativa, entendida ela própria 
como uma modalidade específica da prática social. E é esta, sem dú
vida, a marca distintiva da pedagogia histórico-crítica. Mais do que 
isso, o momento atual é oportuno para se retomarem os esforços de 
desenvolvimento e aprofundamento dessa teoria pedagógica. Reitero, 
assim, aos professores o apelo para que busquem testar em sua prática 
as potencialidades da teoria, ao mesmo tempo em que renovo o meu 
empenho em prosseguir em minhas pesquisas, visando a trazer novos 
elementos que ampliem e reforcem a consistência da proposta educa
tiva traduzida na pedagogia histórico-crítica [idem, p. XIII].

Vale destacar que a pedagogia histórico-crítica não é uma pro
posta acabada. Os desafios teóricos apontados por Saviani (2003) 
poderiam ser condensados em duas grandes direções: “[...] uma im
plicaria desenvolver aspectos da teoria que ainda requerem maior 
elaboração; a outra direção seria sistematizar, explicitar aspectos que
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a teoria já contém, até mesmo já elaborou, mas ainda não deu a eles 
tima forma sistematizada, articulada em termos de uma formulação 
orgânica, ampla, totalizante e coerente” (idem, p. 105).

Essa concepção vem firmando-se ao longo das últimas décadas, 
lendo como referência fundamental o nome de Dermeval Saviani. 
No entanto, sua constituição é uma tarefa coletiva. Segundo Duarte 
(1994, p. 130):

A  construção coletiva dessa pedagogia está em andamento tanto 
no que diz respeito à elaboração teórica, quanto no que diz respeito 
ao enfrentamento dos problemas postos pela prática no campo edu
cacional. Há muito por ser feito nessas duas direções. Entendo que, 
ao estudarmos e analisarmos o pensamento de Dermeval Saviani, não 
podemos adotar a postura cômoda e acomodada de esperar encontrar 
nesse pensamento toda a teoria da pedagogia histórico-crítica. Trata- 
-se, isto sim, de buscar elementos a partir dos quais possamos avançar 
na elaboração de nosso próprio pensamento.

Diversas obras vêm contribuindo na direção do avanço e for
talecimento da pedagogia histórico-crítica8. Entretanto, como afir
ma Gasparin (2002, p. 151): “Os autores que tratam da pedagogia 
histórico-crítica se referem com muita propriedade a fundamentos, 
implicações sociais mais amplas, e estabelecem conexão entre edu
cação e sociedade. Mas nem sempre explicitam as ações didáticas 
necessárias para que os professores possam aplicar essa proposta 
teórico-metodológica nos diversos campos de conhecimento”.

A dificuldade dos professores na transposição da pedagogia 
histórico-crítica para a prática pedagógica, conforme apontada por 
Gasparin (idem, p. 152) e também notada por mim em minhas aulas 
e meus trabalhos com professores, relaciona-se a duas questões: “[...]

8 Por exemplo: Arce e Martins, 2007 e 2009; Bueno, 2009; Duarte, 1998, 1999 e 
2007; Duarte e Delia Fonte, 2010; Eidt, 2009; Facci, 2004b; Francioli, Marsiglia 
e Duarte, 2009; Gasparin, 2002; Geraldo, 2009; Marsiglia, 2009; Marsiglia e 
Duarte, 2009a; Martins, 2001 e 2007a; Mazzeu, 2007a; Pasqualini, 2006 e 2010; 
Rossler, 2004; Saviani, 2003, 2007, 2008a, 2008b; Silva Júnior, 1994.
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a) dificuldade em entender a teoria e seus fundamentos histórico - 
-materialistas, e b) como passar dessa teoria a um projeto de ensino- 
-aprendizagem específico de um determinado conteúdo”.

Assim, este livro também intenciona, assim como o de Duarte 
(1998, p. 10), e de outros pesquisadores9, contribuir com o “[...] es
forço coletivo que vem sendo realizado por muitos educadores neste 
país, de construção de uma concepção afirmativa sobre o ato de en
sinar”.

9 Citarei trabalhos encontrados no banco de teses/dissertações da C apes em busca 
realizada pela palavra-chave “pedagogia histórico-crítica” nos últimos dez anos, 
cujo resumo mencionava que o trabalho realizou uma intervenção fundamentada 
nesse referencial teórico. Não houve uma análise de minha parte sobre a apro
priação dos conceitos marxistas nas teses/dissertações relacionadas: Alonso, 2004; 
Cararo, 2008; Dinardi, 2005; Genovez, 2006; Mattiazzo-Cardia, 2009; Ranche, 
2006; Scalcon, 2003; Tonus, 2009; Zuquieri, 2007.

Capítulo 2

Considerações sobre 

desenvolvimento infantil

1. O Desenvolvimento da criança: breves considerações

D ife re n te m e n te  dos an im ais , q u e  tê m  suas a tiv id ad es  ligadas 

e str ita m e n te  às n e ce ss id a d es  b io ló g ica s, “ [ ...] o  h o m e m  é u m  ser d e n a 

tureza so c ia l,  q u e  tu d o  o  q u e te m  de h u m a n o  n e le  p ro v ém  d a  su a  v id a  

em  so c ied a d e ,  n o  se io  d a  cu ltu ra  c r ia d a  p e la  h u m a n id a d e ” (L e o n tie v , 

1978, p. 261, grifos d o a u to r).

A aquisição de bens culturais não está dada da mesma forma 
a todos os homens. Daí a importância de um posicionamento em 
defesa da classe trabalhadora para que possa ter acesso às conquistas 
do desenvolvimento humano. Segundo Leontiev (idem, p. 274):

A  unidade da espécie humana parece ser praticamente inexis
tente não em virtude das diferenças de cor da pele, da forma dos 
olhos ou de quaisquer outros traços exteriores, mas sim das enormes 
diferenças nas condições e modo de vida, da riqueza da atividade 
material e mental, do nível de desenvolvimento das formas e ap
tidões intelectuais. Se um ser inteligente vindo de outro planeta 
visitasse a Terra e descrevesse as aptidões físicas, mentais e estéti
cas, as qualidades morais e os traços do comportamento de homens 
pertencentes às classes e camadas sociais diferentes ou habitando 
regiões e países diferentes, dificilmente se admitiria tratar-se de re
presentantes de uma mesma espécie. Mas esta desigualdade entre 
os homens não provém das suas diferenças biológicas naturais. Ela 
é o produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes 
e da diversidade consecutiva das suas relações com as aquisições
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que encarnam todas as aptidões e faculdades da natureza humana, 
formadas no decurso de um processo sócio-histórico.

O trabalho humano produz a cultura material e intelectual 
(linguagem, instrumentos, ciência etc.). A apropriação dessa cultura 
acumulada historicamente pela humanidade é essencial ao desen
volvimento e ocorre por meio da mediação de outros indivíduos. 
Assim, a criança, em seu desenvolvimento, “[...] não está de modo 
algum sozinha em face do mundo que a rodeia. As suas relações com
0 mundo têm sempre por intermediário a relação do homem aos ou
tros seres humanos” (idem, pp. 271-272).

Essa relação de que trata o autor leva à discussão sobre a me
diação que se realiza e o processo de aprendizagem decorrente dela. 
A criança, ao entrar na escola, já possui uma série de aprendizagens 
que Vigotski denomina “pré-história da aprendizagem”. No entan
to, essas aprendizagens não garantem uma continuidade entre elas 
e as aprendizagens escolares (V ig o tsk ii, 2006). O educador, como 
um parceiro mais experiente, é aquele que faz a mediação da criança 
com o mundo de forma intencional, buscando as máximas possibilida
des de desenvolvimento do indivíduo. O professor tem a experiência 
do uso social dos objetos e quando se relaciona com a criança, pro
porciona-lhe a vivência de uma operação que organiza uma ativida
de interpsíquica, externa ao sujeito, que será internalizada por ele na 
medida em que também tiver a experiência individual, objetivando- 
-se naquele objeto da cultura que lhe foi apresentado.

Essa mediação que expõe o sujeito à cultura deve ocorrer den
tro daquilo que Vigotski chama de nível de desenvolvimento imi
nente1. Para entendê-lo, é preciso conhecer também o conceito de

1 Em sua tese de doutorado, a professora Zoia Ribeiro Prestes examina a atividade 
de tradução e afirma que “[...] o tradutor é um servidor da verdade do autor 
e suporte da alteridade deste. [...]. As palavras do autor iluminam o leitor e 
devem continuar a fazê-lo quando vertidas em outra língua. De outro modo, 
se adulteradas dois atos de violência são cometidos simultaneamente: contra o 
autor e contra o leitor, pois as palavras do autor formam um campo enevoado
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nível de desenvolvimento efetivo, que estabelece aquilo que a crian
ça já sabe e é capaz de realizar sozinha. Segundo Vigotskii (idem, 
p. 111), o nível de desenvolvimento efetivo refere-se ao “[...] nível 
de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se 
conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvi
mento já realizado”. Já o nível de desenvolvimento iminente apre
senta aquilo que a criança ainda não consegue resolver de maneira 
autônoma, mas que com auxílio é capaz de solucionar.

È justamente na zona de desenvolvimento iminente2 que o 
educador deve atuar, para torná-la desenvolvimento efetivo e avan
çar rumo a um maior grau de apropriação do conhecimento, fazendo 
com a criança e não para ou por ela. De acordo com Vigotski,

[...] a característica essencial da aprendizagem é que engendra a 
área de desenvolvimento potencial, ou seja, que faz nascer, estimula 
e ativa na criança um grupo de processos internos de desenvolvi
mento no âmbito das inter-relações com outros, que, na continua
ção, são absorvidos pelo curso interior do desenvolvimento e se con
vertem em aquisições internas da criança [idem, p. 115].

que tomam curta a visão do leitor” (Prestes, 2010, p. 11). Partindo dessa preo
cupação, Zoia toma para análise as obras de Vigotski, procurando “[...] demons
trar como certos equívocos e descuidos na tradução constituem adulterações de 
conceitos fundamentais de sua teoria e distorcem seriamente suas ideias” (idem, 
ibidem). A  partir do exame dos conceitos vigotskianos, a autora então justifica 
adequações da tradução do russo para o português. Portanto, com base na análise 
empreendida por essa autora, tendo em vista a concordância com suas argumen
tações e interpretações, estou adotando a terminologia “zona de desenvolvimento 
iminente” em substituição aos termos “zona de desenvolvimento próximo” ou “pro
ximal", comumente utilizados nas traduções que conhecemos. Da mesma forma, 
utilizarei “atividade-guia” em lugar de “atividade predominante” ou “atividade 
principal”, que são termos também usuais das traduções para o português.

2 Prestes (2010, p. 160) explica, com base nos textos de Vigotski, que zona de 
desenvolvimento iminente “[...] revela o que a criança pode desenvolver, não 
significa que irá obrigatoriamente desenvolver”. Isso é coerente com o referen
cial da psicologia histórico-cultural, pois o desenvolvimento só se realizará se as 
condições objetivas forem dadas socialmente.



38

Para a psicologia histórico-cultural, o natural é transformado 
pela cultura, em um processo de superação por incorporação. Assim, 
as funções psicológicas superiores desenvolvem-se superando aque
las elementares. Elas são

[...] produzidas na história de cada indivíduo particular, dependen

tes, portanto, de suas condições de vida e de aprendizagens. As 
funções superiores, exclusivam ente humanas, não são produtos de 

uma estrutura psíquica natural, estática e a-histórica, mas sim cor

respondentes a situações de desenvolvimento que não são sempre as 

mesmas para um dado indivíduo e muito menos para diferentes in 

divíduos, especialm ente enquanto representantes de classes sociais 

desiguais [Martins &  A rce, 2007, p. 54]-

Segundo Vigotskii (2006, p. 114), “Todas as funções psicoin- 
telectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvol
vimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas ati
vidades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a segunda, nas 
atividades individuais, como propriedades internas do pensamento 
da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas”.

Assim, pode-se concluir que o ponto de partida são as funções 
psíquicas já efetivadas, que ampliadas constituirão o ponto de chega
da do processo educativo.

A escola, como instituição social, é fundamental ao desenvol
vimento psíquico da criança por sua função e sua representatividade 
na sociedade, pois

[...] as aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da 
cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas postas. 
Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas aptidões, “os 
órgãos da sua individualidade”, a criança, o ser humano, deve entrar 
em relação com os fenômenos do mundo circundante através de ou
tros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. Assim, 
a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função este processo 
é, portanto, um processo de educação [Leontiev, 1978, p. 272, grifos 

meus].
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O papel da instituição escolar é, então, de suma importância 
para que a criança se aproprie dos conhecimentos da humanidade, 
pois neles estão cristalizadas as qualidades humanas, para que sai
ba utilizar instrumentos e seja estimulada para se desenvolver pro
gressivamente. De acordo com Leontiev (1978), a transmissão dos 
resultados do desenvolvimento sócio-histórico da humanidade é 
fundamental, visto que sem ela seria impossível a continuidade do 
progresso histórico.

As crianças manifestam o desejo de conhecer os fenômenos que 
as rodeiam, especialmente quando se deparam com algo desconhecido 
que as coloca em contradição com suas concepções anteriores sobre o 
tema (E lk o n in , 1960). Esse conhecimento dos fenômenos desenvolve 
cada vez mais o raciocínio lógico, superando a compreensão inicial 
sobre os signos (em crianças menores voltada apenas para as funções e 
utilizações dos objetos), possibilitando a formação dos conceitos cien
tíficos3, cujo desenvolvimento é central na educação escolar.

Os conceitos científicos desenvolvem-se a partir da colabora
ção entre o adulto e a criança, e esse é um processo não natural e sim 
dependente do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 
que como já foi afirmado anteriormente está sujeito às condições 
de vida e aprendizagem. Assim, o desenvolvimento dos conceitos 
científicos está atrelado à mediação do professor entre os conceitos 
espontâneos e as formas superiores de conhecimento. Por meio do 
pensamento em conceitos é assegurada ao aluno a ascensão a formas 
de análise do real que, superando a mera descrição, permitem com
preender os fenômenos em sua complexidade (E id t ,  2009).

1.1 Atividade-guia e estágios do desenvolvimento

Tanto na educação infantil como no ensino fundamental, a ques
tão do desenvolvimento é importante como norteadora das ações peda
gógicas, e por isso serão destacados alguns de seus aspectos. Entretanto, 
alerta Martins (2007b, p. 79) que ao colocar em foco o desenvolvimento

3 Para maior detalhamento sobre conceitos científicos, confira Vigotski, 2009.
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“[...] não estamos nos referindo a uma sucessão natural, linear e mecâni- 
ca de experiências desarticuladas, mas sim, a uma formação que correia' 
ciona e complexifica atividades mediadas socialmente”.

Os estágios do desenvolvimento vão modificando-se pois, no 
seu decorrer, a criança verifica a necessidade de alterar suas relações, 
uma vez que as que estão estabelecidas não correspondem mais às 
suas potencialidades. É isso que gera as chamadas crises do desenvol- 
vimento ( T olstij, 1989), que fazem a criança passar de um estágio 
a outro, modificando sua atividade-guia4, desenvolvendo-se mais a 
cada novo estágio.

A psicologia histórico-cultural, a partir da análise da atividade- 
-guia do indivíduo, oferece auxílio na compreensão dos períodos que 
constituem o desenvolvimento. No entanto, Martins e Arce (2007, 
p. 47) destacam que:

O conceito de atividade principal no âmbito do desenvolvi
mento fundamenta-se no conceito histórico-social de atividade, 
segundo o qual ela é o modo/meio pelo qual o indivíduo se relaciona 
com a realidade, tendo em vista produzir e reproduzir as condições 
necessárias à sua sobrevivência física e psíquica. Atividade, então, 
só pode ser explicada de fato como unidade de sujeito e objeto, de 
pessoa e contexto físico-social. Ou seja, atividade é elo, e como tal, 
se estrutura na base dos poios que medeia. Tais considerações são 
importantes para que não se naturalize a atividade principal e, con
sequentemente, o curso dos estágios do desenvolvimento.

A atividade-guia pode não ser aquela que ocupe a maior parte 
do tempo da criança. Não é necessariamente aquela que é realizada

4 Para Prestes, “Ao adotar o termo atividade-guia considera-se que ele com mais 
verossimilhança ajuda a compreender que uma atividade-guia não é a que mais 
tempo ocupa a criança, mas a atividade que carrega fatores valiosos e que con
tém elementos estruturais que impulsionam o desenvolvimento, ou seja, guia o 
desenvolvimento psíquico infantil. O que não é o caso dos termos principal ou 
predominante, pois os dois têm muito mais a ver com a ideia de atividade que 
a criança tem que realizar obrigatoriamente ou que ocupa mais tempo em suas 
atividades diárias” (Prestes, 2010, p. 163).
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mais vezes, mas, sim, aquela que produz o desenvolvimento e que é 
caracterizada por três atributos: 1) Na atividade-guia, surgem ou
tras atividades; 2) processos psíquicos específicos são formados na 
atividade-guia; 3) a atividade-guia forma a personalidade do indi
víduo (L e o n t ie v , 2006).

Essas atividades sintetizam aspectos afetivo-motivacionais e 
intelectuais, superando o paralelismo entre mundo físico e social. As 
atividades principais dividem-se em dois grupos: ações com pessoas e 
ações com objetos. No primeiro grupo, têm destaque as atividades de 
apropriação dos motivos, valores, sentimentos e relações presentes 
nas esferas interpessoais e no segundo grupo, predominam atividades 
de apropriação dos procedimentos e significações socialmente elabo
rados de ações com objetos ( F a c c i ,  2004a). Essa autora apresenta, 
com base nos estudos da psicologia soviética, os seguintes estágios do 
desenvolvimento: comunicação emocional do bebê, no qual a ativi
dade predominante pertence ao grupo de ações com pessoas (grupo
1). Em seguida, a atividade objetai manipulatória tem preponderân
cia, sendo que as ações principais estão voltadas aos objetos (grupo
2). O terceiro estágio é o do jogo simbólico, sendo a atividade-guia 
voltada a agir com pessoas (grupo 1). A atividade-guia do período 
seguinte é o estudo, pertencente ao grupo das ações com objetos 
(o conhecimento -  grupo 2). Na adolescência, uma nova transição, 
tendo como atividade-guia a comunicação íntima pessoal entre os 
jovens (grupo 1). O comportamento em grupo do estágio anterior 
(adolescência) dá origem a novos motivos e tarefas, sendo que a ati
vidade de estudo toma o caráter de orientadora da atividade profis
sional -  participação na sociedade. Trata-se do estágio unificado dos 
grupos de ações 1 e 2 (vida adulta), a atividade profissional/de estudo 
( F a c c i ,  2004a).

Do nascimento ao primeiro ano de vida, o desenvolvimento 
infantil caracteriza-se pela comunicação emocional do bebê com o 
adulto. E por meio dessa relação estabelecida entre eles que o bebê 
se apropriará da experiência social. O recém-nascido precisa que seu
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organismo se estabeleça de maneira que sustente sua vida, agora de 
maneira independente da mãe, como antes acontecia em sua vida 
intrauterina. Ao mesmo tempo, o bebê continua dependente do 
adulto para sobreviver, pois não tem condições físicas de se alimen- 
tar sozinho, higienizar-se etc. Passa então a interagir com o meio 
numa atuação que será circunstanciada pelas relações sociais, e um 
fator crucial do desenvolvimento será a comunicação dos adultos 
com o bebê. Essa é sua atividade-guia. O resultado dessa comunica
ção, e sinal de seu desenvolvimento, é a aparição do “complexo de 
animação”, que se refere às demonstrações do bebê de sua atividade 
perante o adulto: sorri, faz movimentos com os braços e as pernas, 
emite sons e atrai a atenção (M a r t in s , 2009). Essa atividade será 
tanto mais bem apresentada se o adulto a provoca, ou seja, se não 
faz a atividade por ela, mas lhe dá a possibilidade de manifestar-se.

Tolstij (1989) mostra que quando o bebê não recebe os cuida
dos necessários ao seu desenvolvimento, mesmo tendo alimentação 
e vestimentas, poderá sofrer de uma enfermidade causada pela in
suficiência de comunicação (hospitalismo), que pode ser revertida 
justamente por meio da qualidade de suas relações sociais. Ademais, 
alerta esse autor que uma interlocução (mediação) insuficiente pode 
acarretar sequelas por toda a vida da criança.

O desenvolvimento do bebê transcorrendo normalmente es
truturará o sistema de relações afetivas da criança com o mundo, 
que são fundamentais à formação da personalidade. È possível men
cionar ainda: aumenta a atenção da criança, aprende a manter a ca
beça, ficar em pé conduzida por alguém, alimenta-se de forma mais 
variada e começa a engatinhar.

Aparece então a primeira crise do desenvolvimento psíquico 
engendrada pela carência de atividade que atenda às suas novas ne
cessidades. Se antes o bebê se interessava pelos brinquedos apenas 
porque por meio deles se comunicava com os adultos, agora se inte
ressa pelos brinquedos em si, ou seja, pelo objeto (M a r t in s , 2 0 0 9 ) .  

Essa mudança só é possível se as experiências sociais de seu primeiro
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ano de vida o tiverem exposto a uma série de situações que agora 
permitam ao bebê ficar insatisfeito com sua relação de comunicação 
emocional direta.

A atividade-guia passa a ser objetai manipulatória (de 1 a 3 
anos de idade). A criança move-se no espaço e pode satisfazer assim 
algumas de suas necessidades (como, por exemplo, pegar algo e não 
mais depender que alguém lhe dê ou mostre), inicia a comunicação 
verbal e dirige sua atividade aos objetos. Sempre vale ressaltar que a 
mudança na atividade-guia depende, sobremaneira, da ação do adul
to, pois os estágios não se sucedem de maneira natural e espontânea.

Em sua atuação com os objetos, a criança experimenta o que 
ela pode fazer (examina, bate, joga, coloca na boca etc.) e com isso 
se percebe como sujeito separado do objeto (formação do sujeito 
da ação) e assimila como os indivíduos se relacionam e agem com 
as coisas, com o mundo dos objetos da cultura humana. Isso leva a 
criança muitas vezes a quebrar seus brinquedos. Isso deixa os adultos 
bastante irritados, mas esse movimento precisa ser compreendido no 
contexto do desenvolvimento humano: a necessidade de analisar os 
objetos, seu funcionamento, sua estrutura, o que se pode fazer com 
eles etc. ( T o l s t ij , 1989).

Um exemplo que ao mesmo tempo possibilita notar a impor
tância dessa manipulação e o que a falta dela pode ocasionar: uma 
criança ainda pequena observa um bebedouro (apertar o dispositivo, 
segurá-lo enquanto a água é servida, soltá-lo para parar de servir, 
local que deve colocar o copo para se servir etc.). Depois, ela mesma 
tenta manipular. Inicialmente precisará da ajuda de um adulto, mas 
quanto mais segura se sentir, menos desejará interferência em sua 
ação. Na escola de ensino fundamental na qual lecionei, logo nos 
primeiros dias do ano letivo, observava que algumas crianças não 
pediam para sair da sala para beber água e foi então que percebi que 
não sabiam utilizar o bebedouro. Essas crianças, de 6, 7 ou 8 anos de 
idade, apresentavam grande dificuldade de concentração nas tarefas 
escolares: distraíam-se com seus lápis, com os cartazes das paredes
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da sala, com suas mochilas, enfim, com a manipulação de objetos. 
Essas crianças precisavam superar essa etapa em que se encontra- 
vam, ainda objetai manipulatória, para que pudessem acompanhar 
aquilo que se esperava que fosse sua atividade-guia: o estudo. Daí o 
fato de que o desenvolvimento, nesse e em qualquer outro estágio, 
se componha a partir da maneira como sua educação é conduzida. 
Em outras palavras, de acordo com os recursos de seu meio (ações 
intencionais do adulto), se determinará o grau e a velocidade de seu 
desenvolvimento.

A linguagem aparece nesse estágio (atividade objetai manipu
latória) como atividade acessória, que atua não mais como exclusi
va forma de comunicação, mas também com função simbólica. “Até 
mais ou menos os 18 meses, a criança ainda não consegue descobrir 
as funções simbólicas da linguagem, que é uma operação intelectual 
consciente e altamente complexa. Por volta dos dois anos, a criança 
apresenta grande evolução da linguagem, dando início a uma for
ma totalmente nova de comportamento, exclusivamente humana” 
( F a c c i ,  2004a, p. 6 8 ) .

Ao ter assimilado o mundo objetai, uma nova crise se estabe
lece. Aparece a manifestação de interesse novamente pelas relações 
com pessoas. Essa crise dos 3 anos consiste na contestação das regras 
estabelecidas pelos adultos. Se antes a criança aceitava passivamente 
o que lhe determinavam, agora é diferente. Quer fazer tudo sozinha: 
vestir-se, comer etc. Tolstij (1989) define esse momento como aque
le em que a criança diz: eu sou! Como afirma Pasqualini (2010): “A 
transição a uma nova época do desenvolvimento ocorrerá quando se 
instaurar uma falta de correspondência entre as possibilidades téc
nicas operacionais da criança conquistadas (no segundo período) e 
os objetivos e motivos de sua atividade. Inicia-se, assim, um novo 
período em que se formam novos motivos e objetivos da atividade”.

A nova atividade-guia que aparece então é o jogo simbólico 
ou a brincadeira de papéis sociais. Para Arce (2004, p. 23), “[...] o 
jogo é um dos mecanismos dentro e fora da escola capazes de auxiliar
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a criança a apreender o conjunto das riquezas produzidas pela huma
nidade, gerando revoluções no desenvolvimento infantil”.

Essa atividade predominará até por volta dos 6 ou 7 anos de 
idade. Sua atividade anterior, de manipulação de objetos, ampliou-se 
de tal maneira que o funcionamento e o uso dos objetos muitas vezes 
não mais se constituem num desafio. Agora seus interesses incluem 
situações com as quais a criança não pode tomar parte autonoma
mente, como dirigir, fazer compras, administrar uma conta bancária, 
cozinhar etc., e vale lembrar que seu estágio anterior de desenvolvi
mento exigia independência. Ela agora percebe uma diferença entre: 
“eu quero” e “eu posso”. Toma grande importância, portanto, brincar 
de fazer o que os adultos fazem (poder dirigir um ônibus, um trem, 
um avião, conduzir um transatlântico etc.). “Utilizando-se dessas 
atividades, a criança apossa-se do mundo concreto dos objetos hu
manos, por meio da reprodução das ações realizadas pelos adultos 
com esses objetos” ( F a c c i ,  2004a, p. 69).

A importância fundamental desse estágio do jogo é que, livre 
das ações e operações obrigatórias de uma situação real, essa ativida
de conduz o desenvolvimento e cria uma zona de desenvolvimento 
iminente na criança. Arce (2004, p. 21) explica:

No brinquedo a criança realiza ações que estão além do que sua 
idade lhe permite realizar, agindo no mundo que a rodeia tentan
do apreendê-lo. Neste ponto o papel da imaginação aparece como 
emancipatório: a criança utiliza-se da imaginação na brincadeira 
como uma forma de realizar operações que lhe são impossíveis em 
razão de sua idade. A  criança reproduz ao brincar uma situação real 
do mundo em que vive, extrapolando suas condições materiais reais 
com a ajuda do aspecto imaginativo. Para que a criança possa tor
nar real uma operação impossível de ser realizada na sua idade, ela 
utiliza-se de ações que possuem um caráter imaginário, o faz de con
ta entra em cena, gerando uma discrepância [...] entre a operação 
que deve ser realizada (por exemplo andar a cavalo) e as ações que 
formam essa operação (por exemplo selar o cavalo, montar no cava
lo etc.). Como a criança não pode usar um cavalo real, ela utiliza-se
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de um cabo de vassoura, por exemplo, como se este fosse seu cavalo. 
Isso ocorre porque a criança tem como alvo o processo e não a ação.

No jogo, a criança não só se envolve em vários papéis (médi
co/doente, professor/aluno, mãe/pai/filho, motorista/passageiro/co
brador etc.) como também apreende o caráter das relações que pro
tagoniza em seus jogos, buscando assim entender a realidade (A r c e , 

2004). Vejamos esses aspectos mais detidamente.
Ao representar vários papéis, a criança sente-se em condição 

de desempenhar qualquer papel na vida real. Isso contribui em sua 
futura orientação profissional e exerce influência significativa no de
senvolvimento de suas capacidades. O jogo exige determinados com
portamentos que muitas vezes não fazem parte da ação da criança. 
Por exemplo, ficar quieta, imóvel, enquanto representa o papel de 
um guarda. Essa brincadeira coloca a criança em situação de autor- 
regulação e ação voluntária e faz que ela, por meio de suas brincadei
ras, supere seu desenvolvimento efetivo ( T o l s t ij, 1989).

Também é tributária do desenvolvimento proporcionado pelo 
jogo a compreensão da criança do caráter dos diferentes papéis. Por 
exemplo, durante a brincadeira, não é permitido que um “médico” 
seja examinado por um “paciente” ou que uma “filha” alimente sua 
“mãe”. Cada figura retém seu papel tal e qual ele é observado na 
realidade. Em contrapartida, por meio da fantasia, a criança não só 
adota papéis que não pode assumir na vida real, como os objetos que 
manipula em suas brincadeiras também podem transformar-se. De 
acordo com Arce (2004, p. 22):

Na brincadeira a criança cria uma ruptura entre sentido e sig
nificado de um objeto, isto é, um pequeno pedaço cilíndrico de ma
deira não perde seu significado para a criança, mas durante a brin
cadeira esse objeto pode assumir para a criança o sentido de uma 
seringa de aplicação de vacina. Importante destacar que a criança 
não realiza essa ruptura antes de iniciar a brincadeira nem mesmo 
depois de encerrada a brincadeira. Somente durante a atividade é 
que se faz necessária a imaginação.
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Aos 5 anos5, tendo como atividade-guia o jogo simbólico, são 
;ilividades acessórias as atividades de produção (desenho, modelagem, 
pintura, construção de objetos etc.). “Entretanto, o estreitamento dos 
entrelaçamentos dessas linhas acarreta grande complexificação psíqui
ca, tomando esse momento decisivamente evolutivo” (M a r t in s , 2007b, 
p. 72). Tanto a atividade-guia como as acessórias buscam maior corres
pondência com a realidade objetiva. Em suas brincadeiras, as crianças 
assimilam a linguagem da comunicação e desenvolvem formas de con
duta, pois aprendem a levar em conta suas ações com as dos outros e 
se ajudar mutuamente, generalizando essas ações para situações reais. 
“Nessas situações, a participação orientadora do adulto é fundamental, 
a quem compete, inclusive, a mediação da comunicação e ações entre 
os envolvidos” (idem, p. 74).

Ainda aos 5 anos6, afirma Martins que os jogos simbólicos se 
ampliam (jogos de movimento e jogos com regras) e se complexifi- 
cam. As regras são acordadas previamente e esses jogos

[...] exercem grande influência em todas as facetas do desenvolvi
mento, pois, neles também se formam níveis mais elevados de per
cepção, memória, imaginação, processos psicomotores, processos 
verbais, elaboração de ideias e de sentimentos etc., auxiliando a 
passagem do pensamento empírico concreto para formas mais abs
tratas de pensamento, premissa básica da complexa aprendizagem 
sistematizada [idem, ibidem].

Durante o sexto ano de vida, novas qualidades psíquicas apre
sentam-se em relação à percepção, linguagem, aos processos de pen
samento e memória.

5 A idade de 5 anos deve ser entendida como uma referência, já  que não é a idade 
da criança, em si, que determina o estágio do desenvolvimento, mas sim sua 
atividade em determinadas condições de vida e educação.

6 Para saber mais sobre questões relacionadas à educação infantil e ao desenvolvi
mento das crianças pequenas (0 a 6 anos), confira Arce e Martins, 2007 e 2009.
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A percepção passa a operar com fim determinado, sendo que 
para isso é necessária a ampliação de vocabulário, dirigindo-se para suas 
particularidades formais. Por sua vez, o desenvolvimento da linguagem 
enriquece “[...] a regulação, pela criança, dos próprios atos, isto é, a lin
guagem além de operar como meio de ampliação das atividades sociais 
também interfere na construção da linguagem interna [...], pela qual a 
criança fixa os significados e finalidades das ações, habilitando-se para 
realizá-las em conformidade com dado planejamento” (idem, pp. 81-82).

O pensamento nessa idade leva a criança a não mais abandonar a 
tarefa que realiza e na qual encontra dificuldades, como faria até então, 
mas a procurar formas de superar os obstáculos procurando estabelecer 
relações de causa e efeito, aumentando o rigor das perguntas dirigidas aos 
adultos, pois suas sistematizações cognitivas vão ficando cada vez mais 
precisas. “Os conteúdos do pensamento, isto é, os equivalentes funcio
nais, evoluem, firmando-se como conceitos elementares, como noções 
mais elaboradas e mais completas acerca do experienciado. Â luz dessas 
noções estabelece e generaliza diferenciações, classificações, quantifica
ções etc. sobre inúmeros fenômenos da realidade” (idem, p. 82).

Em relação à memória, esta evolui de visual pictográfica para 
a memória verbal, graças às aquisições culturais que se desenrolam ao 
longo dos seus anos de vida. Os registros mnêmicos ocorrem, inicial
mente, de forma involuntária (sem planejamento deliberado de fixar e 
recordar). Já nesse seu sexto ano de vida, a criança inicia a memoriza
ção voluntária, que “[...] auxilia o estabelecimento de relações com o 
vocabulário e com o universo de significações culturais qualitativamen
te superiores, possibilitando a estruturação de uma elaboração lógica na 
memorização” (idem, p. 83).

O jogo simbólico ainda se mantém, bem como as atividades de pro
dução, mas esse momento é marcado pela transição da idade pré-escolar 
para a idade escolar7, na qual a atividade-guia passa a ser o estudo.

7 A  escola, assim denominada a partir do ensino fundamental, compõe uma im
portante etapa da vida da criança. No entanto, não se pode deixar de salien
tar que as atividades que se desenvolvem nos estágios anteriores, na creche e
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A criança cresceu, desenvolveu-se fisicamente, aumentou seu 
vocabulário e não mais se satisfaz em fazer simbolicamente o que os 
adultos fazem. E necessário agora saber o que eles sabem. Visto que 
suas conquistas são resultado daquilo que é posto pelos adultos, es
tão dados os determinantes para uma nova mudança de estágio que 
coloca a criança em contradição com seu estágio anterior, fazendo 
que a atividade-guia, anteriormente satisfatória, agora precise ser 
substituída. A  “crise dos 7 anos” (que é descrita por Tolstij entre 6 e 7 
anos) pode apresentar-se pela desobediência, caprichos, negativismo 
e rebeldia com as atividades do “jardim de infância”, pois a criança 
necessita tomar outra posição, mais “adulta” e valorada socialmente. 
A solução para essa crise é a entrada da criança na escola ( T o l s t ij, 

1989, p. 101).
A entrada na escola representa uma mudança muito signifi

cativa. A partir de agora a criança começa a cumprir uma atividade 
socialmente importante. Se antes seus pais julgavam que poderiam 
interromper suas brincadeiras, agora a postura se altera e a “hora de 
estudo” da criança passa a ser respeitada e não é interrompida. Tam
bém se nota essa transformação quando, ao pedir um brinquedo, seus 
pais podem negá-lo, mas não terão a mesma atitude diante do pedido 
de um lápis ou um caderno ( T o l s t ij, 1989). Em contrapartida, vale 
a pena mencionar que, no contexto da sociedade atual, pós-moderna, 
neoliberal e altamente influenciada pelas pedagogias do “aprender a 
aprender”, muitos pais consideram que não devem “forçar” seus filhos 
e com isso, ao suporem um pretenso respeito ao “tempo” da criança, 
acabam por sonegar-lhes um importante papel no desenvolvimento. 
Deve-se ressaltar também que essa postura é vista de forma oposta pelo

pré-escola, também devem ter seu caráter formal (escolar), com conteúdos de 
ensino que colaborem no desenvolvimento humano. Via de regra, a educação 
infantil é tratada como uma etapa na qual mais do que em outros segmentos de
vem prevalecer a espontaneidade e a liberdade. Como já demonstrado, a media
ção do adulto enriquecendo e provocando as experiências sociais das crianças é 
necessária desde o início da vida.



50

construtivismo e pela pedagogia histórico-crítica. Liliana Tolchinsky, ao 
defender o construtivismo e tratar da resistência dos pais aos procedi
mentos livres e espontâneos dessa concepção, afirma:

Os adultos com menor grau de escolaridade, que geralmente fi
cam fora das sucessivas “renovações pedagógicas”, transmitem uma 
imagem mais rígida da cultura escolar. São os grupos de pais que 
mais se opõem à diminuição da disciplina escolar, à redução das 
lições de casa, à flexibilização das pautas de avaliação ou falta de 
correção severa dos erros de ortografia [T olchinsky, 1998, p. 113].

Já Dermeval Saviani, em seu livro Escola e democracia, assim 

se posiciona:

Os pais das crianças pobres têm uma consciência muito cla
ra de que a aprendizagem implica a aquisição de conteúdos mais 
ricos, têm uma consciência muito clara de que a aquisição desses 
conteúdos não se dá sem esforço, não se dá de modo espontâneo; 
consequentemente, têm uma consciência muito clara de que para se 
aprender é preciso disciplina e, em função disso, eles exigem mesmo 
dos professores a disciplina [Saviani, 2008b, p. 40].

O estudo exige uma nova postura do indivíduo, que não é es
pontânea. Gramsci (1991, p. 133) afirma a necessidade de se adquiri
rem procedimentos que levem os estudantes a contrair “[...] hábitos 
de diligência, de exatidão, de compostura mesmo física, de concen
tração psíquica em determinados assuntos, que não se pode adqui
rir senão mediante uma repetição mecânica de atos disciplinados e 
metódicos”. A atividade de estudo, como atividade-guia a partir dos 
6-7 anos e que se estende como tal até a adolescência, desencadeia 
o desenvolvimento intelectual da criança, que decorre da aprendiza
gem sistematizada de conteúdos, que elevam o grau de pensamento 
abstrato e complexificam as operações mentais (L a za r e t t i, 2008).

Tolstij (1989), baseando-se em Elkonin, assinala que a atividade 
de estudo é social por seu conteúdo (nela tem lugar a assimilação da
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cultura humana), por seu sentido (é socialmente significativa e valori
zada) e por sua realização (efetua-se em concordância com as normas 
socialmente estabelecidas). Assim, ainda segundo esse autor, a vida es
colar solicita da criança a atitude de controlar seu comportamento para 
atender às demandas do caráter produtivo do estudo e a capacidade de 
subordinar seus resultados às finalidades conscientemente planejadas.

No texto “Diferenças culturais de pensamento”, Luria (2006a) 
apresenta experimentos realizados com adultos com diferentes níveis 
de instrução e mostra que o pensamento prático (associado à expe
riência imediata do sujeito) evolui e é substituído pelo pensamento 
teórico à medida que o indivíduo avança em sua escolaridade.

Eidt cita três formas distintas de pensamento: motor-vívido, 
por imagens e por palavras (ou discursivo). Tanto o pensamento 
prático (motor-vívido) como o pensamento por imagens podem ser 
considerados tipos primários de pensamento. Já o pensamento dis
cursivo é possível somente aos seres humanos. Essa mesma autora, 
apoiando-se em Leontiev, afirma que “[...] enquanto a inteligência é 
comum a seres humanos e animais, o pensamento verbal abstrato é 
especificamente humano, uma vez que ele se encontra estreitamente 
vinculado às generalizações elaboradas em sociedade” (E id t ,  2009, 
p. 85). Esse tipo de pensamento solicita a atribuição de significados, 
que são dados socialmente e, portanto, exige a mediação entre o 
sujeito aprendente e o objeto do conhecimento. Essas mediações são 
teóricas, precisam ser realizadas de forma sistemática e contribuirão 
na apreensão do pensamento abstrato. Daí a importância da escola 
como transmissora da cultura historicamente construída e acumula
da pelo gênero humano, que deverá ter em vista o desenvolvimento 
máximo dos indivíduos, oferecendo-lhes a máxima apropriação da 
cultura, ultrapassando as barreiras do pensamento empírico.

A criança avança nos anos escolares, estabilizando suas re
lações interpessoais (professores e colegas) e com o conhecimento 
(avança para patamares cada vez mais complexos). Ao final da infân
cia, tem início uma nova transição da personalidade em virtude do
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conteúdo da atividade-guia: inicia-se a adolescência8. O indivíduo 
ultrapassou a infância, mas ainda não se encontra na vida adulta. 
Essa posição incômoda faz desse um momento conturbado. Essa crise 
do desenvolvimento (a mais conhecida de todas elas) pode manter- 
-se em formas aceitáveis e controladas por meio da influência peda
gógica. A crise pode, inclusive, ser positiva: capaz de dar um impulso 
ao desenvolvimento psíquico.

Elkonin (apud L a za r e tt i, 2008) indicou as dificuldades para 
investigar-se a adolescência9 em razão de a atividade de estudo conti
nuar sendo fundamental (e os adultos cobram o adolescente por isso) 
ao mesmo tempo em que ocorrem mudanças nas condições de vida 
(para a grande maioria da população, o ingresso no mercado de tra
balho) e relações sociais do adolescente, inclusive fundamentadas no 
próprio organismo, principalmente na maturação sexual.

O adolescente mostra-se caprichoso, já não se conforma com 
os valores, tarefas e aspirações que faziam sentido no estágio anterior 
e mínguam o desejo de estudar e de comportar-se disciplinadamente. 
Não se pode, entretanto, caracterizar e compreender as manifestações 
da adolescência tão somente por considerações negativas ou absoluti- 
zar seus aspectos, pois há que se levar em conta o contexto histórico-
- social e as condições objetivas de desenvolvimento do indivíduo.

Na adolescência estabelecem-se as relações de comunicação 
íntima pessoal (entre os adolescentes), que reproduz as relações exis
tentes entre os adultos. Nessa comunicação formam-se as atitudes 
gerais sobre a vida, as relações entre as pessoas, o futuro. É central na 
adolescência o sentimento de maturidade, de representar-se, desejar 
ser e considerar-se um adulto. Sendo assim, apesar de o estudo ainda 
ter papel na atividade do sujeito, não é mais ela que prepondera, mas

8 Como a faixa etária que predomina em nossos interesses corresponde à educa
ção infantil e séries iniciais do ensino fundamental, os estágios da adolescência 
e vida adulta serão apenas brevemente mencionados.

9 A  adolescência é uma construção histórica e, portanto, precisa ser entendida à 
luz dos determinantes histórico-sociais que a constituem.
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sim a comunicação como atividade socialmente útil (profissional, 
artística, de organização esportiva, de estudo etc.). Segundo Facci 
(2004a, pp. 70-71), na adolescência

Ocorre uma mudança na posição que o jovem ocupa com re
lação ao adulto e as suas forças físicas, juntamente com seus co
nhecimentos e capacidades, colocam-no, em certos casos, em pé de 
igualdade com os adultos, e, muitas vezes, até superior em alguns 
aspectos particulares. Ele torna-se crítico em face das exigências 
que lhe são impostas, das maneiras de agir, das qualidades pessoais 
dos adultos e também dos conhecimentos teóricos. Ele busca, na 
relação com o grupo, uma forma de posicionamento pessoal diante 
das questões que a realidade impõe à sua vida pessoal e social.

A educação escolar nesse momento deveria voltar-se a orien
tar a regulação consciente dos atos, a aptidão para levar em consi
deração seus sentimentos e interesses e sentimentos e desejos dos 
outros. Segundo Tolstij (1989), infelizmente a organização escolar 
não tem se voltado a esses aspectos (além da continuidade dos con
teúdos), colocando o adolescente somente a cumprir regras, ser obe
diente e disciplinado, como se faz com os menores, deixando de lado 
as especificidades desse estágio do desenvolvimento.

A linha divisória entre a adolescência e a vida adulta é que 
na segunda está acessível à realização do jovem aquilo que antes ele 
desejava, mas não podia assumir, como eleger uma forma de vida, 
uma profissão etc. A relação dos adultos com o jovem modifica-se 
e ele passa a ser tratado como igual. A busca de si mesmo na vida 
adulta é o que gera a crise da passagem da adolescência para a vida 
adulta. Essa busca já era interesse do adolescente, mas agora, em po
sição diferente (possuindo os direitos do adulto), isso se concretiza e 
o que impede ao jovem se encontrar são as contradições entre o que 
ele quer, pode realizar, e o fato de não ter as experiências sociais su
ficientes para isso. Tolstij (1989) exemplifica: o jovem casa-se preco- 
cemente e seu casamento está baseado no amor, mas não há, muitas 
vezes, base material para mantê-lo. Assim, surge a contradição entre
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seus sentimentos e desejos e sua incapacidade de assegurar as con
dições necessárias para esse tipo de vivência. Na juventude, devem 
unificar-se a atividade de estudo e a atividade produtiva (trabalho), 
que possibilitarão ao jovem avançar na superação dessa contradição. 
Nesse sentido, “[...] a atividade de estudo passa a ser utilizada como 
meio para a orientação e preparação profissional, ocorrendo o domí
nio dos meios de atividade de estudo autônomo, com uma atividade 
cognoscitiva e investigativa criadora. A  etapa final do desenvolvi
mento acontece quando o indivíduo se torna trabalhador, ocupando 
um novo lugar na sociedade” (F a c c i ,  2004a, pp. 71-72).

1.2 A educação escolar na promoção do 

desenvolvimento: o papel da linguagem

Antes de adentrar na questão do desenvolvimento da lingua
gem, vejamos uma citação de Gramsci (1966, pp. 13-14):

Se é verdade que toda linguagem contém os elementos de uma 
concepção do mundo e de uma cultura, será igualmente verdade 
que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar da maior 
ou menor complexidade da sua concepção de mundo. Quem fala 
somente o dialeto e compreende a língua nacional em graus diver
sos, participa necessariamente de uma intuição do mundo mais ou 
menos restrita e provinciana; fossilizada, anacrônica em relação às 
grandes correntes de pensamento que dominam a história mundial. 
Seus interesses serão restritos, mais ou menos corporativos ou eco- 
nomicistas, não universais. Se nem sempre é possível aprender ou
tras línguas estrangeiras a fim de colocar-se em contato com vidas 
culturais diversas, deve-se pelo menos conhecer bem a língua nacio
nal. Uma grande cultura pode traduzir-se na língua de outra grande 
cultura, isto é, uma grande língua nacional historicamente rica e 
complexa pode traduzir qualquer outra grande cultura, ou seja, ser 
uma expressão mundial. Mas, com um dialeto, não é possível fazer 
a mesma coisa.

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individual
mente descobertas “originais”; significa também, e sobretudo, difun
dir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las” por assim 
dizer; transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemen
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to de coordenação e de ordem intelectual e moral. O  fato de que 
uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente 
e de maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” 
bem mais importante e “original” do que a descoberta, por parte de 
um “gênio filosófico”, de uma nova verdade que permaneça como 
patrimônio de pequenos grupos intelectuais.

Esse trecho destaca a necessidade de desenvolvimento da lin
guagem para a superação dos limites das objetivações em-si, con
trapondo-se à visão das pedagogias do “aprender a aprender”, que 
situam a linguagem no campo das representações de cada grupo so
cial. Por detrás do discurso do respeito às particularidades de cada 
grupo, condicionam-se os sujeitos a um ensino que não contribui 
para que os indivíduos se aproximem das objetivações para-si. Isso 
pode ser visto, por exemplo, em material da Secretaria de Estado da 
Educação do Estado de São Paulo, que vem adotando o construtivis
mo como concepção pedagógica há mais de 25 anos10:

[...] a alfabetização é um processo, que não se esgota na I a série, no 
simples reconhecimento e uso de sinais gráficos, mas, se estende 
pelas séries do Io grau, na apreensão do mundo que se revela em sig
nos, no respeito à expressão do indivíduo, que se manifesta em linguagem 
própria. Nas l as séries do I o grau, a apreensão do mundo se faz pela 
linguagem oral e a aquisição da leitura e da escrita deve ser a extensão 
desse mundo, e não a apresentação de um novo mundo que pouco diz ao 
indivíduo, ou pior ainda, que deve sobrepor-se ao dele ou até anulá-lo 
[São Paulo/SE, 1983a, p. 8, grifos meus].

Ao fazer a defesa do respeito à linguagem do indivíduo, a con
cepção construtivista afirma que a realidade não deve ser conside
rada una. E como se fosse possível cada um ter a sua realidade e, da 
mesma maneira, a sua forma de expressão de linguagem. Se cada 
sujeito tem a sua realidade, a sua verdade, o conhecimento acaba por 
perder sua identidade universal, como defendeu Gramsci. O indiví

10 Voltarei a tratar da educação na rede estadual paulista no capítulo 4 deste livro.
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duo só poderá, então, adaptar a sua realidade ao mundo como ele o 
vê. Esse será o processo de conhecimento: a adaptação do mundo 
aos próprios olhos e adaptação do “olhar” às exigências circunstan- 
ciais do cotidiano. As implicações dessa visão ao processo de alfabe
tização não são poucas. A transformação da aquisição da leitura e da 
escrita como algo individual impede o sujeito de ascender às formas 
mais desenvolvidas da cultura, neste caso, as formas mais elaboradas 
da linguagem, e com isso inviabiliza o processo de humanização ple
na dos indivíduos.

Como já foi explicitado anteriormente, as funções psicológi
cas superiores desenvolvem-se por meio da incorporação, pelo in
divíduo, das atividades primeiramente desenvolvidas coletivamente 
(funções interpsíquicas). Como isso se desenvolve na linguagem, 
uma das ferramentas fundamentais ao ser humano em seu processo 
de humanização, que se define como uma função psicológica supe
rior, de origem social e que envolve a utilização de mecanismos in
tencionais? (F a c c i ,  2004a).

A atividade consciente possui três aspectos que a diferenciam 
dos animais: 1) não está ligada a motivos biológicos; 2) não se es
tabelece obrigatoriamente a partir de sua experiência individual e 
imediata; 3) em contraposição ao aspecto anterior, a imensa maioria 
“[...] dos conhecimentos e habilidades do homem se forma por meio 
da assimilação da experiência de toda a humanidade, acumulada no pro
cesso da história social e transmissível no processo de aprendizagem” 
(L u r ia ,  1979, p. 73, grifo do autor). Dois fatores que contribuem na 
diferenciação da atividade consciente da atividade animal são o tra
balho social (e o uso de instrumentos nesse trabalho) e a linguagem. 
Já foi abordado o papel do trabalho no processo de humanização no 
capítulo 1 e assim resta examinar a função da linguagem na formação 
da atividade consciente.

A linguagem tem suas raízes “[...] nas relações sociais do tra
balho cujos primórdios de surgimento remontam ao período de tran
sição da história natural à história humana” (idem, ibidem). Explicar
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o processo pelo qual o ser humano precisou comunicar-se e como 
isso se desenvolveu, apesar da relevância desse tema, nos desviaria 
do objeto central deste livro11. Assim, basta sabermos que foi o tra
balho que criou a necessidade de comunicação e a complexificou 
de tal forma que a desvencilhou da atividade prática para tornar a 
língua um sistema de códigos independente. Três mudanças impor
tantes que podem ser mencionadas na formação da consciência que 
decorrem da linguagem:

1) possibilitou identificar objetos e lidar com eles mesmo 
quando estão ausentes;

2) asseverou o processo de generalização e abstração, que 
propicia à linguagem não se restringir a meio de comuni
cação, mas ser também “[...] o veículo mais importante do 
pensamento, que assegura a transição do sensorial para o 
racional na representação do mundo” (idem, p. 81);

3) é o meio pelo qual são transmitidas as informações, permi
tindo ao ser humano assimilar a experiência histórico-social 
“[...] e por meio dela dominar um ciclo imensurável de co
nhecimentos, habilidades e modos de comportamento, que 
em hipótese alguma poderiam ser resultado da atividade in
dependente de um indivíduo isolado” (L u r ia , 1979, p. 81).

A linguagem movimenta todos os campos de atividade da 
formação da consciência do sujeito: percepção (altera a percepção 
do mundo e cria outras leis dessa função), atenção (voluntária), 
memória (quantidade de informações e voluntariamente selecionar 
informações) e imaginação (proporciona processos criativos porque 
desliga o indivíduo da experiência imediata).

Já aproximando mais diretamente das questões da linguagem 
no desenvolvimento infantil, que permeia todas as intervenções que

11 Para saber mais, confira Luria, 1979.
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se rã o  a q u i a p re se n ta d a s , é p o ss ív e l o b se rv a r  q u e  se n o  in íc io  d o d e- 

s e n v o lv im e n to  d a  lin g u a g e m  o  v o c a b u lá r io  t in h a  a  fu n ç ã o  d e  e s ta b e 

le c e r  re la ç õ e s  in te rp e s so a is  e d e n o m in a r  o b je to s  e  s itu a ç õ e s , v e n c id a  

essa  e ta p a  “ [...]  a  a te n ç ã o  d a c r ia n ç a  d ev e  ser  d irig id a  p e lo  a d u lto  

p a ra  suas p a rtic u la r id a d e s  fo rm a is” (M a r t in s , 2 0 0 7 b ,  p. 8 1 ) ,  p ro m o 

v e n d o  o  su rg im e n to  d a  lin g u a g e m  c o o rd e n a d a , q u e  ta m b é m  c o la b o 

ra  n a  a p re n d iz a g e m  d a  le itu ra  e d a  e sc r ita .

A criança interessa-se pela pronúncia adequada das palavras. Se 
aos 3 anos seu domínio de vocabulário é de oitocentas a mil palavras, 
aos 6 ultrapassa 3.500, e sua preocupação com a pronúncia deve-se não 
só à ampliação de seu vocabulário, mas principalmente para que possa 
corrigir suas insuficiências (E lkonin , 1960; M a r t in s , 2007b). Assim, ela 
aprende a utilizar todos os tipos fundamentais de orações, inclusive as 
compostas com diferentes conjunções, e assimila o sistema morfológico 
do idioma, as declinações e conjugações e compreende o significado das 
distintas formas gramaticais (E lkonin , 1960).

O desenvolvimento da leitura e da escrita foi descrito por Luria 
(2006b) na forma de estágios: pré-escrita; atividade gráfica diferencia
da; escrita pictográfica; escrita alfabética simbólica. “Porém, tais está
gios não são naturais, mas sim absolutamente dependentes das condi
ções sociais de desenvolvimento, o que torna impossível demarcá-los 
cronologicamente” (M a r t in s , 2007b, p. 8 6 ) .

Já no primeiro estágio, no qual a criança utiliza a escrita ten
tando apenas escrever como os adultos (seu ato resume-se à imi
tação, sem compreensão dos mecanismos do ato de escrever), com 
a intervenção do mediador (professor) ela estabelece relações com 
as funções da escrita (M a r t in s , 2 0 0 7 b ) ,  encaminhando-se para, em 
contato com outros indivíduos que escrevem e atribuem sentido à 
escrita (relação interpsíquica), ter necessidade de produzir a sua es
crita de forma compreensível ao outro, bem como ser capaz de ler 
aquilo que o outro escreve. Assim, a criança compreende a necessi
dade de apropriar-se de um código escrito: a base alfabética (relação 
intrapsíquica). Esse desenvolvimento a faz passar de operações que
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necessitam do auxílio do outro (zona de desenvolvimento iminente) 
para um processo no qual não há mais necessidade de intervenção 
(processo intrapsíquico — zona de desenvolvimento efetivo).

A escrita é uma construção social que se modificou ao longo 
do tempo e que se estabeleceu na história humana por necessidades 
como o registro, a transmissão de conhecimentos e a comunicação. 
O patrimônio cultural humano está basicamente preservado pela es
crita de diferentes civilizações e tempos históricos.

Ler e escrever significa dominar instrumentos que permitem 
compreender a sociedade, sua dinâmica e relações contraditórias, 
históricas e a totalidade dos fenômenos. Mesmo antes de dominar o 
código escrito, a criança está exposta a situações comunicativas in
formais. Ao iniciar seu processo de alfabetização, é preciso promover 
situações de apreciação, reflexão, elaboração e revisão de textos, que 
apresentem tanto aqueles com os quais já convive quanto aqueles 
com que não teve contato, mas que fazem parte da cultura humana 
a ser apropriada.

Nesse sentido, o trabalho com diferentes portadores de textos 
em paralelo ao oferecimento de instrumentos que permitam o domí
nio técnico da base alfabética possibilita que os alunos, ao serem ca
pazes de escrever com autonomia, sejam capazes também de elaborar 
textos enriquecidos por suas experiências com diferentes gêneros, 
apresentados formalmente e intencionalmente pela escola.



Capítulo 3 

A intervenção em uma 

instituição de educação 
infantil

1. A Educação infantil: aproximações1

A concepção de creche como um espaço de assistência, de 
favor às mães e não como direito da mulher e da criança, é uma 
visão que perdura ainda hoje. A  partir da década de 1 9 7 0 , as cre
ches tomam um caráter de atendimento às crianças, que buscava 
ser superior ao meramente assistencial. Ainda assim, os programas 
de atendimento sempre tiveram caráter assistencialista e de contro
le, como se observou também na Europa, onde “[...] as famílias das 
classes trabalhadoras eram consideradas uma ameaça ao progresso 
social e precisariam aprender hábitos de limpeza, ordem e disciplina. 
Além de ser um antídoto à preguiça, à glutonia e à cobiça, os jardins 
de infância também evitavam a insatisfação, os conflitos de classe e 
o egoísmo” (Allen apud Kuhlm ann J r ., 2 0 0 1 ,  p. 2 7 ) .

Nas últimas décadas, tem crescido o atendimento às crianças 
pequenas, apesar do cunho assistencial, haja vista o vínculo das cre
ches com as Secretarias do Bem-Estar Social até muito recentemente.

Na Constituição de 1 9 8 8 , creches e pré-escolas são incorpora
das como dever do Estado e direito da criança (B ras il, 1 9 8 8 ) ,  tam
bém garantido pelo Estatuto da criança e do adolescente (lei n. 8 .0 6 9 / 9 0 )

1 Confira a tese de doutorado de Pasqualini (2010), na qual a autora apresenta as 
origens da educação infantil de forma ampla e detalhada.
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( B r a s i l ,  1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(lei n. 9.394/96) ( B r a s i l ,  1996). Na Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, verifica-se que a educação, em todos os seus níveis, 
é um direito que se efetiva pela garantia de “[...] padrões mínimos de 
qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade míni
mas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem” (artigo 4o, inciso IX, grifos meus).

O que é encontrado nas instituições é a falta de reconhecimen
to do papel da creche e da pré-escola no desenvolvimento global das 
crianças, bem como a precariedade e má qualidade do serviço, quadro 
de profissionais deficitário e desqualificado. Esse panorama está con
cretizando aquilo que a lei propõe: oferecer o mínimo. Nesse caso, o 
mínimo transforma as instituições em locais de atendimento assisten- 
ciai e precário, que não cumprem nenhuma de suas funções: nem cui
dar, nem educar. Sendo assim, a educação infantil mantém-se subordi
nada aos outros segmentos de ensino e, ao mesmo tempo, ausenta-se 
sua identidade como educação escolar (P a s q u a u n i, 2006).

No panorama do neoliberalismo, a educação tem um papel 
importante de formação do indivíduo neoliberal. No entanto, o pro
fessor desse contexto deve receber formação aligeirada, flexibilizada 
em razão dos interesses e demandas do capital, centralizada quanto 
aos seus ensinamentos (nem sei se poderiam ser chamados de con
teúdos...) e destinada a disciplinar o indivíduo ao mercado ( A r c e ,  

2001). Para essa autora,

N ão é função deste professor do ano 2000 transmitir, ensinar 

nada aos alunos, apenas garantir que aprendam  para que co n ti

nuem  esse processo de aprender a aprender fora da escola. A  fun

ção do professor acaba reduzindo-se a de um técn ico , um  prático 

capaz de escolher o m elhor cam inho para que o processo de ensino 

aprendizagem ocorra, além  de constitu ir-se com o m ero participan

te das decisões escolares e da vida escolar; em  nenhum  m om ento 

ele é cham ado a teorizar, apenas a agir e refletir a respeito de sua 

prática [A rce, 2001, p. 265].
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Com isso, a formação de professores torna-se precária e no caso 
da educação infantil leva o dito atendimento de qualidade às crianças 
pequenas a uma completa falácia, afastando a maioria dos educadores 
de seu papel de transmissor de conhecimento, pois os profissionais são 
mal formados (quando formados!), sem domínio técnico, compromis
so político ou qualquer tipo de conhecimento teórico que lhes permita 
desenvolver uma prática pedagógica de qualidade.

Assim, a desvalorização dos profissionais da educação infantil 
guarda por trás de si uma série de questões importantes que são dei
xadas de lado enquanto a atividade se confunde com a maternagem.

Além da imagem vulgarizada da tia, professorinha, tem-se no 
campo da educação infantil um grande número de profissionais que 
encaram seu trabalho como uma questão maternal e instrumental, 
reforçando o apelo pela separação entre concepção e execução, des
valorizando o trabalho crítico e intelectual e enaltecendo a prática 
pela prática, na maior parte das vezes espontaneísta ao extremo. 
Os cursos que se destinam à formação básica ou continuada desta 
profissional [...] refletem, por sua vez, essa realidade, pois, em vez 
de gerarem a reflexão sobre os princípios que estruturam a vida prá
tica da sala de aula, as professoras ou futuras professoras assimilam 
receituários, no mais das vezes constituídos de um aglomerado de 
sugestões de atividades consideradas adequadas a cada faixa etária. 
Quase nunca essas atividades são analisadas de forma crítica e con- 
textualizada no interior de um corpo teórico coerente e consistente 
[A rce, 2002, p. 3].

2. Os Referenciais Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação In
fantil (RCNEI) (Brasil/MEC/SEF, 1998) estão estruturados em três 
volumes. “Introdução” é o primeiro volume e nele estão fundamen
tadas as concepções de criança, educação, instituição e do profis
sional da educação infantil que orientam a organização dos eixos 
de trabalho dos volumes seguintes. Os outros dois volumes agrupam



64

dois âmbitos de experiências: “Formação pessoal e social” (volume 
dois) e “Conhecimento de mundo” (volume 3). No segundo volume, 
contempla-se o eixo de trabalho denominado “Identidade e autono
mia”, enquanto o terceiro volume trata dos eixos de “Matemática”, 
“Linguagem oral e escrita”, “Natureza e sociedade”, “Movimento”, 
“Música” e “Artes visuais”, como aqueles que orientam o trabalho de 
construção de diferentes linguagens pelas crianças.

Há uma série de críticas procedentes em relação à elaboração dos 
Referenciais2. Apesar de não ser possível aqui analisar profundamente 
essas críticas, há alguns pontos que são relevantes para serem colocados.

O primeiro deles é sobre a concepção de conhecimento que 
perpassa os RCNEI. A educação infantil não deve nem ser assisten- 
cialista, nem preparatória para o ensino fundamental. Os RCNEI de
fendem que “[...] a instituição de educação infantil é um lugar onde 
predomina o espontâneo e as brincadeiras prazerosas, ou seja, há uma 
atmosfera não diretiva no trabalho pedagógico. Acaba-se por defini-la 
como complementar à educação familiar” (Arce, 2007, p. 21).

As crianças são concebidas nos Referenciais como “f...] seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio” (B rasil/ 

MEC/SEF, 1998, vol. 1, p. 21). Assim, seus conhecimentos são ad
vindos das interações que estabelecem com o meio e com as outras 
pessoas, sendo a relação criança-criança privilegiada e, consequen
temente, o papel do adulto é secundário. A valorização do indivíduo 
singular, bem como a desvalorização das contribuições de diferentes 
campos da ciência, aparece explicitamente:

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das 
crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação 
infantil e de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados 
da psicologia, antropologia, sociologia, medicina etc. possam ser de 
grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas

2 Para saber mais, confira Arce, 2001 e 2007.

65

características comuns de ser das crianças, elas permanecem únicas 
em suas individualidades e diferenças [idem, p. 22].

A função de “cuidar” nas instituições de educação infantil, 
em consonância com a concepção de desenvolvimento apresenta
da nos RCNEI, deve considerar as necessidades da criança, reto
mando princípios teóricos já discutidos anteriormente em relação 
ao espontaneísmo (confira capítulo 1). Sobre o desenvolvimento, o 
documento é favorável ao posicionamento de que a educação “[...] 
poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 
estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de 
crianças felizes e saudáveis” (idem, p. 23, grifo meu). Notemos, en
tão, que o documento não coloca a educação escolar como locus pri
vilegiado do desenvolvimento da criança, perspectiva essa assumida 
pela psicologia soviética, como já apontado no capítulo 2. Da mesma 
forma, o “cuidado” é considerado no referencial como algo que deve 
privilegiar a manifestação da criança:

O  cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades 
das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem 
dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. 
Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios 
de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com 
a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades 
humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam 
baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento 
biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consi
deração as diferentes realidades socioculturais [idem, p. 25].

Dessa citação é possível retirar importantes referências do 
documento. Em primeiro lugar, que as necessidades que devem ser 
atendidas são notadas na criança. Marx afirmou nos “Manuscritos 
econômico-filosóficos” que o “[...]  homem rico é simultaneamente 
o homem necessitado de uma totalidade da manifestação humana
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de vida. O homem no qual a sua própria realização efetiva existe 
como necessidade interior, como carência (M a r x , 1989, p. 51, gri- 
fos do autor). Pelo posicionamento dos RCNEI, não há, por parte 
da educação, o papel de criar necessidades que assim contribuam 
no desenvolvimento, pois a escola deverá seguir a criança e não se 
adiantar a ela.

Em segundo lugar, que é a observação que dará “pistas” so- 
bre o atendimento a ser realizado. Novamente, reitera-se o privi
légio daquilo que a criança já tem e só por isso pode manifestar 
em detrimento do que o professor, como responsável por promover 
seu desenvolvimento, deveria planejar e realizar tendo em vista 
o desenvolvimento das capacidades máximas dos indivíduos. Por 
último, o trecho citado traz o que se repete em diversos momentos 
dos RCNEI sobre o respeito à diversidade. Em nome dessa suposta 
deferência, o que se tem praticado é justamente o contrário, com 
a perpetuação das diferenças entre os seres humanos com base em 
suas diferenças de classe.

Os RCNEI têm caráter manualístico. Isso ocorre porque, fi
cando a formação do educador restrita à reflexão sobre sua própria 
prática, se esvazia a relação escola-sociedade. Tendo em vista essa 
formação aligeirada modelada pelas políticas neoliberais e que de 
forma nefasta atingem enormemente a educação infantil, os RCNEI 
oferecem “[...] um conjunto de receitas e instruções para a realizaçãc 
[do trabalho do professor] [...]” ( A r c e , 2001, p. 270).

Além de desvalorizar o educador com esse posicionamento, c 
“receituário” indica a preparação das crianças segundo os princípios 
do “aprender a aprender”, que divergem das proposições da pedago
gia histórico-crítica, pois estão voltados ao individualismo, utilitaris
mo, competitividade, entre outros.

A seguir, apresentaremos a intervenção realizada na educaçãc 
infantil, segundo os pressupostos e proposta metodológica da peda
gogia histórico-crítica.
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3. A Intervenção

A intervenção que aqui será apresentada foi realizada em 
2005 numa instituição de educação infantil, ligada a uma univer
sidade pública, que atende crianças de 0 a 6 anos3. As turmas são 
divididas por “grupos”, de acordo com a faixa etária. Esse trabalho foi 
realizado com o “grupo 6”, de crianças de 5 a 7 anos de idade. Foram 
68 horas divididas em duas horas diárias, três vezes por semana. Essa 
intervenção compôs o trabalho de conclusão de curso de pedago
gia (M a r s ig l ia , 2005), realizado com bolsa de iniciação científica do 
CNPq, desenvolvido entre 2003 e 20054.

Para o desenvolvimento do trabalho, foi preciso escolher um 
tema gerador, ou seja, um assunto que permitisse oferecer conteúdos 
significativos, essenciais à ação pedagógica. É preciso esclarecer, pri
meiramente, que concordo com a importância dos conhecimentos 
prévios dos alunos, sendo que eles são considerados no primeiro mo
mento da ação educativa. Porém, entende-se que o papel da escola 
vai além daquilo que de imediato o aluno deseja, porque existem 
conteúdos importantes de serem apreendidos, pois

[...] os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, con
teúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma- 
-se num arremedo, ela transforma-se numa farsa [...]. A  prioridade de 
conteúdos é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que 
esses conteúdos são prioritários? Justamente porque o domínio da cul
tura constitui instrumento indispensável para a participação política 
das massas [...]. O  dominado não se liberta se ele não vier a dominar 
aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os domi
nantes dominam é  condição de libertação [S a v ia n i, 2008b, p. 45].

3 Apesar de a instituição atender crianças de 4 meses a 6 anos e 11 meses, ao 
completar 7 anos, a criança tem o direito de permanecer na instituição até as 
férias escolares seguintes, o que leva o atendimento também a crianças com 7 
anos completos.

4 Todas as imagens apresentadas neste livro foram devidamente autorizadas pelos 
pais/responsáveis, por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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O tema gerador do trabalho com as crianças foi “A história do 
livro”. Essa escolha deu-se pela preocupação em selecionar um tema 
que oportunizasse conhecimentos significativos às crianças de acordo 
com seu desenvolvimento. Como os alunos estavam em fase de al
fabetização, o desenvolvimento da linguagem e o domínio da escrita 
podem ser enriquecidos se os alunos compreenderem os suportes e 
instrumentos de escrita utilizados pelo homem como parte de um pro
cesso histórico, humano e condicionado por diversas circunstâncias.

A partir desse tema, buscou-se trabalhar com as diferentes áreas 
do conhecimento na perspectiva da pedagogia histórico-crítica.

Nesse trabalho, partiu-se da Pré-história e avançou-se até 
o Renascimento, pois nesse momento a escrita alfabética já estava 
estabelecida, bem como já se conhecia o papel, e a imprensa surge 
como grande disseminador do conhecimento de seu tempo. Fez-se 
isso com a intenção de que as crianças conhecessem os caminhos 
percorridos pela humanidade para chegar à linguagem escrita como 
é conhecida e praticada hoje. O tema gerador, portanto, estava 
fundamentalmente relacionado com essa importante área do co
nhecimento, entendendo a aprendizagem da escrita como um pro
cesso diretamente vinculado à participação das crianças em práti
cas de leitura e escrita.

Também foram explorados os jogos, permitindo trabalhar a ora- 
lidade, bem como diversas formas de expressão, inclusive a linguagem 
matemática. Assim, mais uma vez aparece o caráter interdisciplinar 
no trabalho educativo, pois tanto as sessões de discussão como os jo
gos de tabuleiro exploram ao mesmo tempo diferentes aspectos do co
nhecimento, corroborando para o reconhecimento de que as partes 
pertencem a um mesmo todo. “O planejamento [de atividades educati
vas] deve levar em conta as seguintes possibilidades: proposição de ati
vidades com modelo, inicialmente concreto e depois por imagem plana 
(desenhos, fotos etc.), sem modelo, fornecendo objetivos e materiais a 
serem utilizados, de criação própria, a partir de ideias e materiais selecio
nados pela criança” (M a r t in s , 2 0 0 7 b , p. 7 6 ) .
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A citação anterior resume de forma bastante significativa as 
preocupações com as ações desenvolvidas e serviu de guia para as 
opções feitas em termos de objetivos e procedimentos utilizados.

Para pesquisar tendo como sujeitos as crianças pequenas, é 
preciso considerar que os instrumentos metodológicos sejam am
plos, permitindo o uso do desenho e a oralidade. O uso dos desenhos 
como instrumento metodológico, “[...] ao ser conjugado à oralidade, 
[veicula] informações sobre como esses meninos e meninas estão 
concebendo o contexto histórico e social no qual estão inseridos” 
(G obbi, 2005, p. 80).

Nas tarefas realizadas, o desenho foi explorado quase que dia
riamente juntamente com outras proposições. Esse material permitiu 
analisar o desenvolvimento da compreensão das crianças sobre os temas 
que foram trabalhados e a cada dia forneciam dados sobre o ponto do 
desenvolvimento real das crianças para que fosse possível avançar m a is. 

Além disso, “[...] o desenho, ao mesmo tempo em que conduz a maior 
exatidão perceptiva, é o primeiro exercício sistematizado de represen
tação gráfica, componente básico da escrita” (M artins , 2007b, p. 75).

O objetivo geral da intervenção era que os educandos pu
dessem compreender a importância dos suportes e instrumentos de 
escrita na construção do código escrito, visando dar significado ao 
processo de alfabetização e letramento em suas múltiplas dimen
sões, bem como conhecer os diferentes períodos históricos e suas 
características.

Quanto aos objetivos específicos:

a) Conhecer as principais características dos períodos históri
cos (expressão artística, desenvolvimento e conhecimento 
científico e matemático, organização social etc.);

b) Compreender as comunicações verbal, não verbal e escrita 
como formas de expressão humanas historicamente cons
truídas;
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c) Apresentar aos educandos conhecimentos sobre suportes e 
instrumentos de escrita, visando entender fatores naturais, 
as evoluções científicas e tecnológicas que contribuíram 
para a utilização de determinados materiais e sua evolução 
a partir do domínio de técnicas de produção de suportes e 
instrumentos;

d) Compreender por que as civilizações sempre se preocupa- 
ram em fazer registros escritos e qual a importância da es
crita hoje;

e) Conhecer o percurso da escrita até o alfabeto que utiliza
mos buscando entender o código escrito como uma con
venção social;

f) Entender o papel como suporte de escrita que trouxe mui
tas possibilidades à disseminação do conhecimento;

g) Entender a imprensa como instrumento “divisor de águas” 
na história da comunicação e popularização dos livros e do 
conhecimento.

Nesse conjunto de objetivos, é possível notar a relevância dos 
conteúdos de ensino ali existentes, de forma que estão em consonân
cia com a proposta teórica da pedagogia histórico-crítica de oferecer 
conhecimentos significativos à transformação da prática social.

Passemos agora pelos momentos propostos pela pedagogia 
histórico-crítica, verificando como se manifestaram nos trabalhos 
propostos, bem como se apresentará a análise sobre os resultados obtidos.

3. J Primeiro momento: ponto de partida da 

prática educativa (prática social)

Todos os dias os encontros eram iniciados com uma sessão 
de discussão, na qual se debatiam os conteúdos5 a partir de um li-

5 Os conteúdos estavam divididos, é sempre bom lembrar, em quatro períodos 
históricos: Pré-história, Antiguidade, Idade Média e Renascimento.
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vro, filme, gravura etc. trazidos por mim para aquele momento para 
subsidiar e orientar as discussões. Outra estratégia importante era 
também retomar trabalhos anteriormente desenvolvidos, fazendo a 
ligação entre as novas ações e os domínios já conquistados. Nessas 
sessões de discussão, as questões eram lançadas como norteadoras 
das etapas seguintes, para poder verificar se havia e quais eram os 
conhecimentos e concepções prévias sobre cada assunto.

Na figura l 6, há a representação de uma casa pré-histórica, com 
porta, janelas, telhado, assim como os modelos que temos hoje e os 
tradicionais desenhos copiados. A criança, no entanto, preocupou-se 
em diferenciar a moradia da Pré-história fazendo-a mais quadrada e de 
forma mais “despojada”. Foi sua maneira, segundo ela, de representar 
a diferença, uma vez que desconhece os verdadeiros elementos que 
poderia apontar como diferenciadores das casas da Pré-história e as 
nossas.

6 Todos os escritos nos desenhos com caneta hidrocor são da pesquisadora, redi
gindo o que as crianças lhe diziam.
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A referência que a criança fez às escolas gregas (figura 2) está 

baseada na sua própria escola. Assim, as crianças, em sua maioria, 

demonstraram pouco conhecimento daquele período histórico para 

basear suas colocações, apesar de a maioria das crianças ter repre- 

sentado apenas meninos nas escolas gregas, remetendo a um conhe

cimento anteriormente adquirido com a professora do Grupo 5, que 

trabalhou com o tema da Grécia no ano anterior (especialmente com 

os mitos).

Com a convivência que se estabeleceu ao longo do tempo, foi 

possível observar que as crianças são colocadas em situações muito 

semelhantes às descritas pelo desenho: tarefas que elas consideram 

difíceis, limpeza (asseio), compensação por comportamento julgado 

adequado pela professora da classe envolvendo o tempo livre para 

escolher brinquedos ou ir ao parque como prêmio por boa conduta 

do grupo. Verificou-se, por exemplo, que a todo o momento as crian

ças eram intimidadas a agir “corretamente” em troca dos “benefí

cios”, que na verdade constituíam direitos negados.

ÜN IDADE II - PRÁTICA SOCIAL INICIAL
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Figura 2
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Na terceira unidade (Idade Média), os primeiros desenhos e 
comentários estavam bastante ligados aos contos de fadas, príncipes, 
princesas, reis e rainhas (figura 3). No entanto, esses elementos apa
recem de forma fantasiosa, demonstrando pouca relação com a reali
dade da época, como, por exemplo, o papel da Igreja católica (sequer 
mencionam algo relacionado à religião) no período medieval.

Nos desenhos que se referem à última unidade de trabalho 
(Renascimento), é possível perceber pouco conhecimento dos alu
nos sobre a época, como se pode notar por meio dos diálogos, como 
neste trecho:

Pesquisadora: Vocês se lembram que cada época tem um nomel
Criança l 7: Tem a Pré-história, a Idade Média...
Criança 2: Tem também os gregos...
Criança 3: É! Tem os chineses...
Criança 1: Os gregos e os chineses são da Antiguidade.

7 A  numeração das crianças é somente para identificar quantas se manifestaram 
em cada diálogo. Não há uma correspondência entre os números nos diferentes 
diálogos.
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Pesquisadora: Isso! Agora temos um novo período histórico. Ele se 
chama Renascimento. O que será que quer dizer? Por que será que 

tem esse nome1
Criança 2: É porque é uma idade pequena1 
Criança 3: É o nascimento de Jesus!
Criança 4: Não! É o renascimento de Jesus.

Após a sessão de discussão, na qual foram feitas outras per
guntas, como, por exemplo, sobre como eram as casas, as roupas, as 
atividades comerciais e a arte, as crianças desenharam suas ideias, 
apresentando um repertório bastante escasso de referências que pu
dessem constituir uma caracterização do período (figuras 4 e 5).

Em cada uma das etapas, após esse primeiro contato tinha iní
cio o segundo momento da prática pedagógica, a Problematização. 
Na verdade, todos os momentos são imbricados e acontecem ao mes
mo tempo, sendo separados somente para fins didáticos. Existe um 
processo, um encaminhamento que segue determinadas diretrizes, 
mas não há um distanciamento entre um momento e outro, exceto 
por razões de exposição.
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Figura 5

3.2 Segundo momento: Problematização

As questões selecionadas para essa etapa buscavam espe
cialmente examinar a necessidade do código escrito, as implica
ções de sua utilização e suas transformações. Apesar dessa preo- 
cupação central, não se perdeu de vista as outras dimensões, de 
natureza artística, social, científica etc., e os seus desdobramen
tos, pois todos esses elementos compõem o saber erudito que se 
pretendia oferecer.

A seguir serão apresentadas as perguntas que, em cada eta
pa, nortearam os encaminhamentos didáticos. Ao final de cada 
unidade, retomavam-se as questões aqui colocadas a fim de notar 
como e quais foram respondidas. Essas questões eram levantadas 
principalmente a partir das sessões de discussão, nas quais todos 
se manifestavam sobre os assuntos e eram trazidos especialmente 
livros que orientassem as discussões.

Unidade I: Pré-história e Primeiras Civilizações

As questões colocadas para esta etapa foram:
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a) O que é Pré-história?
b) O que é a história?
c) Como os homens se comunicavam na Pré-história?
d) Havia algum tipo de registro na Pré-história? Para quê?
e) Onde os homens escreviam?
f) Que jogos conhecemos dessa época ou baseados em cul

turas dessas civilizações?

A primeira questão formulada foi baseada na ilustração do 
livro Da Pré-história ao Egito (Rius, 1994b), que retrata a sala de 
um museu com registros de civilizações pré-históricas e dos pri
meiros anos d.C. Procedeu-se o seguinte diálogo:

Pesquisadora: Por que eles não deixaram escrito o que faziam?
Criança 1: Porque não sabiam ler e escrever.
Criança 2: Porque ainda não tinham inventado a escola.
Criança 3: Porque ainda não tinham inventado a escrita.

Esse fragmento do diálogo desenvolvido na sessão de discus
são demonstra o caminho dedutivo das crianças, que prosseguem 

mais adiante:

Pesquisadora: Então, o que é a Pré-história?
Criança 4: É uma época muito antiga.
Criança 5: É uma época onde não existia gente, só dinossauros.
Criança 2: Existia gente sim, os homens das cavernas!
Criança 6: E quando não existia escola.

Nota-se que as crianças associam a Pré-história (correta
mente) com um período remoto, mas que de alguma forma apre
sentava uma civilização, mesmo que primitiva, apesar da confusão 

com os dinossauros.
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Como já era previsto, os momentos da Problematização e 
instrumentalização não estão descolados um do outro e conforme 
as perguntas e respostas iam acontecendo, as interferências eram 
feitas para complementar, apoiar, fazer refletir e problematizar ain

da mais. Por isso, foi definido ao grupo que a Pré-história é a época 
anterior à escrita.

Por conta das ilustrações do livro, logo uma criança se 
adiantou: mas eles desenhavam! Com isso, a criança pretendia de

fender que desenhar é escrever na ausência de um outro código 

de escrita. Essa argumentação permitiu-nos entrar nas questões 
“c”, “d” e “e”, indicadas anteriormente, sobre a utilização da es
crita e seus suportes.

Pesquisadora: Por que eles escreviam?
Criança 1: Para saber o que iam caçar.
Pesquisadora: E como eles pintavam?
Criança 7: Com pau.

Criança 2: Com uma lança.

Criança 6: Com pedras.
Criança 8: Com tintas.

Pesquisadora: E como eram as tintas?

Criança 8: Eles matavam os animais para comer e usavam o san
gue para pintar.

Criança 2: Mas no livro tem pinturas com outras cores: amarelo, 
preto... Como faziam outras cores?

Todos pensam um pouco e com auxílio respondem:

Criança 9: Com carvão.

Criança 6: Com folhas de plantas que eles amassavam e ficava 
colorido.
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Com relação ao questionamento dos jogos, as crianças não 
foram capazes de indicar jogos dessa época, apesar de possuírem 
na instituição e utilizarem com certa frequência, por exemplo, o 
dominó.

Essas questões e suas respostas permitiram que, no momen
to seguinte (instrumentalização), fossem experimentados diversos 
suportes e instrumentos de escrita, verificando as possibilidades 
de cada um.

Unidade II: Antiguidade (Grécia e China)

Nessa etapa, as questões formuladas foram:

a) Como eram as escolas gregas?
b) Os gregos escreviam como nós?
c) Onde os gregos escreviam?
d) Que materiais os orientais usavam para escrever?
e) Por que o papel foi inventado?
f) Que jogos os povos orientais inventaram em sua cultura?

Além das questões anteriormente mencionadas, a sessão de 
discussão foi iniciada retomando os conhecimentos das crianças 
sobre a Grécia, que foi tema de um projeto desenvolvido com a 
turma no ano anterior (2004).

Pesquisadora: O que vocês já  aprenderam sobre a G récia1
Criança 1: Lá tem o Partenon, que a gente fez de argila...
Criança 2: A gente fez vasinhos, como os deles.
Criança 3: A história do Hércules é da Grécia.
Criança 4: Tem a história do M inotauro.
Criança 5: Do Leão de Nemeia.
Criança 6: Da Hidra de Lem a.
Criança 7: Das Amazonas...
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Por esse diálogo inicial, foi possível perceber que o conheci
mento das crianças foi especialmente trabalhado em relação aos mi
tos e com ênfase n’Os Doze trabalhos de Hércules.

Outro destaque é de que aqui as crianças perceberam que cada 
época recebe um nome diferente e questionaram o motivo dessas no
menclaturas diferenciadas. Foi explicado que cada período tem uma 
referência, suas características, e representa uma época, um número 
determinado de anos, marcado por fatos históricos significativos. A 
partir daqui, a cada nova nomenclatura, as crianças queriam saber a 
razão do nome dado àquele período, o que sempre foi respondido e 
discutido com o grupo.

Sobre a questão da escrita grega, as crianças apontaram que 
era diferente da nossa, mas que também não eram mais desenhos, de
monstrando perceber evolução entre as épocas, apesar de não con
seguirem definir qual era o tipo de escrita utilizado. Em relação aos 
suportes de escrita, falou-se em pedras, argila, papiro (introduzidos du
rante a etapa anterior) e madeira. Na questão da invenção do papel, 
uma das crianças logo afirmou: foram os chineses! Apesar da resposta 
precisa sobre o povo responsável pela invenção, nenhuma das crianças 
conseguiu articular uma resposta sobre o que motivou a invenção do 
papel e sua forma de fabricação. No que se refere aos jogos orientais, 
as crianças também desconheciam referências dessa época, apesar de 
possuírem e utilizarem frequentemente, por exemplo, o jogo da velha, 
que é similar ao Chung 1oi, apresentado às crianças durante a instru
mentalização.

As sessões de discussão que geraram esses diálogos possibili
taram que durante a instrumentalização dessa unidade se explorasse 
mais a Antiguidade oriental, uma vez que as crianças já possuíam 
alguns subsídios sobre a Grécia.

Unidade III: Idade Média

Para o período medieval, os questionamentos foram:



80

a) Como eram os livros medievais?
b) Em relação à arte, o que eles pintavam?
c) Quem sabia ler e escrever na Idade Média?
d) Vocês conhecem jogos da época medieval?

Por conta da falta de referências sobre o assunto, as crianças 
remetiam-se em vários momentos aos conhecimentos elaborados nas 
unidades anteriores. Sendo assim, quando questionadas sobre os ma
teriais utilizados nos livros medievais, as crianças se reportavam aos 
materiais já conhecidos: madeira, casca de árvore, folhas de árvore, 
pedras, papiro, seda e bambu. O mesmo aconteceu em relaçao às 
expressões artísticas, pois as crianças se reportavam às pinturas nas 
cavernas e na seda. É interessante notar que, já tendo avançado duas 
unidades, as crianças evitavam fazer colocações de senso comum e 
baseadas em seu cotidiano. Apesar de sempre retornarem ao apren
dizado anterior pela falta de subsídios sobre os novos temas, elas pas
sam a apresentar clareza de que suas respostas podem ser subsidiadas 
pelos conhecimentos anteriormente construídos nas etapas anterio

res, porque dão valor a esse conhecimento adquirido.
Em relação ao domínio da leitura e da escrita, as crianças 

sugeriram que eram professores, rainhas, reis e cavaleiros que sa
biam ler e escrever, demonstrando alguma referência sobre esse 
período histórico, que reconhecem a partir do momento que lhes é 
informado que nessa época temos os grandes castelos e que as his
tórias dos contos de fadas geralmente se reportam a esse ambiente. 
Os jogos, mais uma vez, são desconhecidos das crianças.

Unidade IV: Renascimento

Nessa unidade, as questões colocadas na sessão de discussão

foram:

a) O que é o Renascimento?
b) Como se manifestava a arte no Renascimento?
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c) Conhecem algum artista renascentista?
d) Quem foi Gutenberg e o que ele fez?

Em relação aos artistas da época, bem como em relação ao 
impressor J. Gutenberg, as crianças não souberam fazer nenhum co
mentário ou observação. Sobre o Renascimento, anteriormente já se 
relatou a concepção das crianças de que esse período tem esse nome 
porque está relacionado ao renascimento de Jesus. Acredita-se que, 
além da própria palavra, que remete à história bíblica, há também 
como contribuição para essa associação o período anterior (Idade 
Média), fortemente marcado pela Igreja católica e seus preceitos.

E interessante notar que, ao iniciar a conversa, foram forne
cidos alguns elementos que se referiam à retomada dos valores clás
sicos e do início da libertação do domínio eclesiástico neste período. 
Uma das crianças então comentou, baseada em trabalhos desenvol
vidos na instrumentalização, sobre a Idade Média e a música: Ah! 
Então a música dessa época devia ser mais alegre, mais de dançar! Essa 
colocação apresenta-nos, mais uma vez, uma incorporação de co
nhecimentos, pois a criança conseguiu perceber características da 
música medieval, de forma que um outro período, com outras carac
terísticas, não teria músicas com as mesmas especificidades.

3.3 Terceiro momento: instrumentalização

As propostas de instrumentalização envolveram tarefas de 
experimentação, sessões de discussão, leitura, artes e também pas
seios e exibição de filmes. Com isso, procurou-se garantir a apro
priação de conhecimentos básicos sobre cada período histórico, 
tendo como pano de fundo a história do livro.

A seguir serão apresentadas e discutidas as ações de instru
mentalização desenvolvidas, divididas por unidades temáticas, nas 
quais aparecerão os objetivos, conteúdos, procedimentos didático- 
-pedagógicos e os recursos utilizados.
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Unidade I: Pré-história e Primeiras Civilizações

Objetivos Conteúdos
Procedim entos

didático-
pedagógicos

Recursos

a) Apresentar - A  Pré-história - Leitura, análise e - Vídeo sobre
as principais e as Primeiras interpretação de escrita;
características dos Civilizações; livros e vídeo; - Livro Da Pré-
períodos históricos - Comunicação - Confecção de -história ao  Egito
da unidade oral, gestual e placas de argila (Rius, 1994b);
(Pré-história escrita; com registros - Livro: O livro:
e Primeiras - A sociedade escritos (formais como tudo
Civilizações) e a tecnologia ou não); começou  (R o th ,

b) Compreender as da Pré-história - Escrita (formal 1993);
comunicações e Primeiras ou não) com - Livros da coleção
verbal, não Civilizações; carvão, pedra, “O homem e a
verbal e escrita - Contagem; giz, tinta etc. em comunicação”
como formas - Relação diversos suportes: (R ocha &  R oth ,

de expressão numeral / papel, piso, 2002, 2003a,
humanas quantidade; plástico, terra 2003b);
historicamente - Formas etc.; - Argila, carvão,
construídas; geométricas. - Circuito de jogos; giz, tintas, papéis,

c) Conhecer as - Sessões de celofane;
expressões discussão. - Jogos8: Bezette e
artística, científica Faraó.
e matemática dos
períodos;

d) Apresentar os
conhecimentos
sobre suportes e
instrumentos de
escrita;

e) Compreender
conceitos
de número e
quantidade;

f) Reconhecer
formas
geométricas.

Quadro 1

8 Foram utilizadas adaptações de jogos de tabuleiro da empresa “Origem”, que 
pesquisa jogos de diferentes partes do mundo e que disponibiliza, além das re
gras, também a história dos jogos.

83

Todas as etapas do trabalho iniciavam com uma sessão de dis
cussão que se desenrolava a partir da leitura de livros paradidáticos 
que tratam do período histórico trabalhado ou do tema da história do 
livro. As sessões de discussão eram produtivas na medida em que se 
conseguia estabelecer relação com aquilo que seria feito a seguir na
quele dia, como, por exemplo, as escritas em diferentes suportes (piso, 
papel, plástico, terra) e com diferentes instrumentos (carvão, pincel, 
dedo, graveto, pedra, giz). Assim, as crianças debatiam sobre supor
tes mais adequados ou menos indicados para a escrita e depois, com 
base nos estudos e experimentações, comprovavam ou refutavam suas 
impressões, que traziam para uma nova sessão de discussão, na qual 
refaziam a elaboração mental a respeito daquele conhecimento.

Vale destacar que nem sempre as situações eram experimen
tais, mas os dados oferecidos para a análise, como filmes e livros, 
deveriam criar nas crianças a mobilização para refletirem sobre as 
razões de determinados elementos de forma que reconstruíssem suas 
impressões e avançassem em direção ao pensamento mais elaborado.

No trabalho com argila (figuras 6 e 7), as crianças puderam 
experimentar um suporte de escrita muito utilizado no período Pré-
- clássico (Primeiras Civilizações), que inclusive instituiu o primeiro 
sistema de correios, no qual as lajotas escritas eram envolvidas depois 
de secas em outra lajota, que servia como uma espécie de envelope 
que era quebrado pelo destinatário para ler a mensagem.

Ao produzirem peças de cerâmica (vasos, cestas etc.), as crian
ças puderam verificar a utilidade desse material em antigas civilizações, 
refletindo sobre a produção humana dos instrumentos de trabalho. Da 
mesma forma, a experimentação da escrita em pequenas placas de ce
râmica (figura 8) levou as crianças a perceberem as características desse 
material: maleabilidade, facilidade de transporte por ser leve -  diferente 
da pedra, muito usada pelos egípcios - ,  possibilidade de apagar quando 
o erro fosse percebido antes da secagem, fragilidade, limitação de es
crita, dificuldade de produzir linhas curvas, impossibilidade de apagar 
depois de seco, entre outras. Essas características foram discutidas com
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as crianças, sendo apontadas como facilitadoras ou dificultadoras de sua 
utilização. Essas discussões, aliadas às experimentações que fizeram tam- 
bém com outros materiais como o carvão, a tinta etc. (figura 9), possibi
litaram às crianças compreender as preocupações que os povos sempre 
tiveram com os registros e que sua produção é diferenciada conforme 
as condições de desenvolvimento de cada cultura, de acordo com seu 
tempo histórico, levando à importante conclusão de que o processo de 
desenvolvimento humano não é natural e sim social.

Figura 6

Figura 7

Figura 9

Os jogos de tabuleiro (“Bezette”, figura 10, e “Faraó”, figura
11) foram apresentados contando suas origens, culturas e as regras. 
Em seguida, as crianças puderam jogar. Nessa situação, estava envol
vida, além da aprendizagem sobre uma manifestação de outra cultu

ra, também o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. 
Para jogar, as crianças precisam contar, somar, subtrair, construir es
tratégias, antecipar resultados, enfim, aproximar-se das premissas da 
matemática, aqui ainda não formalizada. Além disso, as crianças fize
ram desenhos de suas partidas (figuras 12 e 13), o que é instrumento
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fundamental aos pequenos, pois expressa o raciocínio da criança. As 
representações de cada passo dos jogos são feitas ora por símbolos, 
ora por numerais e há até mesmo a representação de uma figura geo
métrica (pirâmide) que é construída ao final do jogo “Faraó”.

Figura 11

1 ^ 1 5 .

Figura 12 -  Representação do jogo “Faraó”

urrro-,

í.

_______ & _____________________

Figura 13 -  Representação do jogo “Bezette”
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Unidade II: Antiguidade (Grécia e China)

Objetivos Conteúdos
Procedimentos

didático-
pedagógicos

Recursos

a) Conhecer - A  Antigui - Leitura, - Livro A Antiguidade
as principais dade e suas análise e (Peris, 1992a);
características organizações interpretação - Livro: O livro: como
da Antiguidade, sociais; de livros e tudo começou  (Roth,
especialmente do - A  escrita vídeo; 1993);
povo grego e chinês; chinesa e - Sessões de - Livros da coleção

b) Compreender grega; discussão; “O  homem e a
a destinação - Formas - Escrita comunicação”
da escrita, bem geométricas; com letras (Rocha &  Roth,
como do uso de - Conceitos de recortadas de 2002, 2003a,
diferentes suportes posição. revistas; 2003b);
e instrumentos na - Circuito de - Revistas velhas para
Grécia e na China. jogos; recorte;

c) Reconhecer a - Discussão - Tecido branco,
escrita como meio sobre pincéis e tinta preta;
de preservação da concepções - Revista N ova
cultura; dos povos Escola, ed. 182

d) Ser capaz de utilizar antigos sobre a (Gentile, 2005);
formas geométricas Terra; - Jogos: “Tangran” e
e posições 
como estratégia 
operacional (jogos).

- Pintura em 
tecido.

“Chung Toi”.

Quadro 2

Nesta unidade, como já se ressaltou anteriormente, foram tra- 
balhadas duas culturas diferentes: a grega e a chinesa. Em relação à 
cultura grega, muitas informações já eram conhecidas das crianças 
por meio do projeto desenvolvido no ano anterior com a professora 
do Grupo 5. Sendo assim, concentrou-se especialmente na contri
buição da China no desenvolvimento dos suportes de escrita, tam
bém por conta do pouco tempo disponível para explorar profunda
mente essas ricas e complexas culturas.

A partir dos livros compartilhados com as crianças, foi pos
sível trazer uma informação sobre o sistema de escrita grego, que 
modificou a escrita das línguas semíticas (da direita para a esquerda)
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e estabeleceu a regra de escrever da esquerda para direita. Essa in
formação surpreendeu as crianças: Nossa! Que complicado!. Isso nos 
levou ao recorte de letras de revistas e jornais, para que as crianças 
escrevessem seus nomes ao contrário (figura 14).

UNIDADE II - INSTRUM ENTALIZAÇÃO

M a v k p -k

Figura 14

Com os jogos (“Chung Toi” e “Tangran”), trabalharam-se al
guns pontos da cultura oriental e o desenvolvimento do pensamento 
lógico-matemático (figura 15).

UNIDADE II - INSTRUMENTALIZAÇÃO - JOGO CHUNG TOI 
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Figura 15
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Em uma das sessões de discussão, falou-se sobre as concepções 
dos diferentes povos sobre a Terra, seu movimento e o sol (figura 
16). Essas questões foram incluídas uma vez que o projeto da insti
tuição para as crianças desse grupo era sobre os astros, e por isso se 
considerou importante aproveitar a relação entre os povos antigos e 
suas concepções sobre a Terra. Com isso, contemplou-se também o 
ensino de ciências.

As crianças demonstram muito interesse sobre as temáticas 
ligadas à astronomia e esse é um tema extremamente frutífero para 
ser explorado. Neste caso, foi possível fazer uma aproximação inicial 
de alguns conceitos sobre a história e o desenvolvimento da ciência.

UNIDADE II - INSTRUMENTALIZAÇÃO - CONCEPÇÕES DA TERRA

GLE5 ACHAVAM Que

A t e r r a  e t a  •Barqui

nho  e Q ü e  o SOL 

CRA •petieA ■P0ECIOSA.

>V~

______________ os/os

Figura 16

Entre os suportes de escrita orientais utilizados antes da exis
tência do papel, há o bambu e a seda. A utilização da seda era res
trita aos documentos dos oficiais e nobres. As diferenças entre os 
dois suportes eram, entre outras, a maleabilidade, o fácil transporte e 
armazenamento da seda, as restrições impostas pelas características 
do bambu à escrita chinesa (ideográfica) e, em contrapartida, o alto 
custo de produção da seda, bem como ser este um importante produ
to comercial da época. A invenção do papel, geralmente atribuída a
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Ts’ai Lun (ano 105 d.C), partiu da necessidade de se encontrar um 
material que tivesse as características favoráveis da seda, mas com 
custo e produção mais acessíveis. Somente quinhentos anos depois 
de ter sido inventado, os árabes levaram o papel para a Europa, que 
inicialmente resistiu ao seu uso, porque era um material trazido por 
povos invasores, com outra cultura e religião.

Além da pintura em tecido (figura 17), foram apresentados 
também outros materiais antecessores do papel -  o papiro, muito 
comum no Egito, e os pugilares, tradicionais “cadernos” de madeira 
recobertos de cera utilizados pelos gregos.

Figura 17

Todas essas questões foram debatidas com as crianças, para 
discutir com elas as implicações sociais e econômicas existentes no 
uso da seda, bem como as questões religiosas envolvidas no uso do 
papel na Europa, além dos pontos políticos e sociais inseridos nas 
invasões árabes.

É importante ressaltar que os conteúdos propostos foram tra
tados em forma de unidades, abrangendo um longo período histó
rico. Com o desenvolvimento das unidades, procura-se estabelecer 
relações significativas entre o todo e as partes.
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Unidade III: Idade Média
Procedimentos

Objetivos Conteúdos didático- Recursos
pedagógicos ...

a) Conhecer - A  Idade Leitura, análise e Vídeo O  nome da

as principais Média e suas interpretação de rosa-,

características características livros e vídeo; - Livro A  Idade

da Idade Média; (sociedade, arte, - Escrita e M édia  (Rius,

b) Compreender as 
transformações

escrita);
- A  escrita como

sensibilização
musical;

1994a);
- Livro: O livro:

do livro em recurso e com - Torneio de jogos; com o tudo

razão das função social; - Escrita formal começou  (Ro th ,

técnicas - Formas associada ao 1993);

empregadas, o geométricas; jogo “Cidade - Livros da coleção

desenvolvimento - Unidades de Medieval”; “O homem e a

da escrita e de medida; - Sessões de comunicação”

seus suportes e - Relação numeral/ discussão; (R ocha &  R oth ,

instrumentos; quantidade. - Sessões de leitura 2002, 2003a,

c) Conhecer a de obras de arte; 2003b);

arte medieval e, - Passeio; - Livros de arte

por meio dela, 
compreender 
também a

- Fabricação de medieval;

papel. - Jogos: “Cidade 
Medieval” e

sociedade “Speculate”;

medieval; - Moldes para

d) Utilizar a papel.

escrita como
recurso de
identificação de
objetos;

e) Ser capaz de
utilizar formas
geométricas,
medidas e
contagens como
estratégias
operacionais
(jogos). 1

Quadro 3
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Os trabalhos mais extensos realizados foram referentes à uni- 
dade I (Pré-história e Primeiras Civilizações) e esta unidade, sobre a 
Idade Média. A exploração desses períodos teve grande repercussão 
sobre as crianças e são pontos altos da intervenção.

Uma das primeiras ações desenvolvidas nesta unidade foi de 
sensibilização musical. As crianças foram levadas até a sala de ex
pressão corporal da instituição, na qual deitaram em colchonetes 
e ouviram alguns trechos de cantos gregorianos, música típica da 
Idade Média. Durante a escuta musical, as crianças eram estimula
das a pensar em lugares, situações, cores, gostos e cheiros que lhes 
vinham à mente ao escutar as músicas. Depois, foi feita uma sessão 
de discussão questionando as crianças sobre as sensações que tive
ram enquanto escutavam os cantos gregorianos. Nessa conversa, as 
crianças apontaram que:

Criança 1: É uma música calma.
Criança 2: E tranquila.
Criança 3: É música de igreja.
Criança 4: E música de missa.

Depois, foi solicitado que desenhassem suas impressões (figura 
18), e praticamente todos os desenhos produzidos trazem referências 
a aspectos ligados à religiosidade, assim como já havia sido aponta
do na sessão de discussão, apesar do desconhecimento até aquele 
momento sobre a importância da Igreja nessa época. Mas essas asso
ciações indicam que os alunos tinham proximidade por meios coti
dianos com elementos que os remetiam a esse universo, pois, em sua 
totalidade, os alunos são de famílias que pertencem a uma religião 
(católica ou evangélica).
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EXPRESSÃO GRÁFICA DA SENSIBILIZAÇÃO MUSICAL

Figura 18

No dia seguinte, novamente foram colocados cantos grego- 
rianos para que as crianças escutassem, dessa vez pedindo que pres
tassem atenção nos elementos de composição da música, como fre
quência das notas e timbre, além da percepção quanto às sensações 
trazidas pela música. Ouvindo as músicas, as crianças foram colo
cadas em volta da mesa, cada uma com uma folha de papel e uma 
caneta hidrográfica de cor diferente. Foi solicitado que desenhassem 
algo que lhes vinha à mente ao ouvir a música, e ao sinal, deveriam 
trocar de folha, continuando o desenho do colega (figuras 19 e 20).

Figura 19
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Figura 20

É interessante notar que os desenhos finais trazem, com cores 

diferentes (o que significa que partiram de crianças diferentes), ele

mentos religiosos, como a cruz, anjo e altar (figura 21). A essa altura, 

oportunizou-se uma nova sessão de discussão na qual foram aborda

dos alguns pontos relevantes: a introdução formal da nomenclatura 

da música (canto gregoriano) e suas características.

Figura 2 1
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Outro trabalho desenvolvido foi a escrita de partituras musi
cais. Primeiramente se apresentou o suporte de escrita tradicional
mente utilizado na Europa medieval para a escrita, o pergaminho. 
Em seguida, foram exibidas imagens de partituras musicais da época, 
escritas em pergaminho, nas quais as notas musicais eram quadradas. 
Depois, cada criança produziu sua própria partitura. A professora de 
música explicou aos alunos que a simples colocação das notas nas 
partituras não era suficiente para estabelecer a forma de a música ser 
tocada, pois dependeria também da localização da clave. Em seguida, 
colocando a clave em diferentes posições, a professora tocou as músi
cas elaboradas com uma flauta. O objetivo com isso era ressaltar para 
as crianças que há, na música assim como na escrita, a necessidade 
de códigos estabelecidos que devem ser respeitados de forma que 
sejam padronizados e tornados universais.

O jogo “Speculate”, traduzido para as crianças como “Especula
ção” (figura 22), exigiu uma explicação quanto ao significado da pala
vra que dá nome ao jogo. Com o apoio da história do jogo, foi possível 
esclarecer às crianças a sua denominação e as regras para jogá-lo. Foi 
um jogo que despertou muito interesse das crianças pela simplicidade 
de suas regras, assim como já havia ocorrido com o “Bezette”. Nesse 
jogo, desenvolveram-se com os educandos atividades de raciocínio 
lógico-matemático: quem tem mais, menos, estratégias para ganhar o 
jogo e respeito aos padrões estabelecidos por suas regras.

Outro jogo apresentado foi “Cidade Medieval”. Com regras 
um pouco mais complexas, as crianças também gostaram de jogar, 
mas principalmente se interessaram em conhecer o que cada compo
nente representava, pois se trata de um jogo que tem peças de dife
rentes formatos, cada uma representando uma típica construção das 
cidades medievais: estábulos, mosteiros, quartéis, castelos, tabernas, 
praças, hospitais etc. Com “Cidade Medieval” também se realizou 
um trabalho de escrita (figura 23), associando o desenho das figuras 
e a escrita daquilo que cada uma representa dentro do jogo, aliando 
conteúdos da matemática e da linguagem.
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III-INSTRUMENTALIZAÇÃO-JOGO "ESPECULAÇÃO"
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Figura 22

Esses jogos, por suas histórias e características, permitiram dis
cutir a configuração da sociedade medieval, o que posteriormente foi 
aprimorando-se à medida que as tarefas avançaram.

Ill - INSTRUMENTALIZAÇÃO - ESCRITA DO NOME DAS PEÇAS DO JOGOS CIDADE MEDIEVAL
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Figura 23

Uma das tarefas desta unidade que as crianças mais gostaram 
foi a exibição de trechos do filme O nome da rosa (figura 24). As 
crianças ficaram muito impressionadas com a pobreza do povo em
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contraste com a riqueza da Igreja católica retratada no filme (figura 
25), as restrições de leitura aos livros do período clássico (figura 26) 
e também deram destaque ao trecho no qual os personagens saem do 
labirinto de livros com o mesmo artifício utilizado por Teseu na his
tória do Minotauro, fato este que quiseram destacar na elaboração 
do texto coletivo, como será visto mais adiante.

Figura 24

Figura 25
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Em determinado trecho do filme, os restos de comida do mos
teiro são jogados num barranco, onde pessoas que moram nos arre
dores ficam aguardando os restos para poderem se alimentar (figura 
25). Essa passagem chamou a atenção das crianças e possibilitou dis
cutir a desigualdade social e a fome, transferindo para nossos dias 
aquilo que foi retratado no filme.

Durante esta unidade, trabalhou-se também com sessões de 
leitura de artes. Todos os dias, além da sessão de discussão, eram 
trazidos livros de arte medieval de diferentes artistas que eram dis
cutidos com as crianças em relação às formas, cores, temas, enfim, 
as características daquelas obras. Em alguns dias, as crianças já re
conheciam com facilidade os elementos mais marcantes das obras 
artísticas dessa época: cores frias, temas religiosos, pinturas bidimen
sionais etc. O trabalho com as obras de arte desse período tinha por 
objetivo a aproximação dos educandos com a expressão artística 
medieval, a compreensão dessa produção em seu contexto histórico 
e a apropriação de elementos estéticos que contribuem no desenvol
vimento humano, porque levam a elaborações mais complexas, para 
além do cotidiano.
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Para Lukács (1966), a arte (assim como a ciência) é um reflexo 
da realidade que não existe independentemente, mas, sim, é produto 
do ser social, pois se refere a uma forma de objetivação humana que 
se dá pelo trabalho. O artista é parte das circunstâncias históricas e, 
como tal, sua produção (a obra de arte) é pautada pela distinção en
tre obras superiores e inferiores, determinadas não por gosto pessoal, 
mas por um juízo estético depurado a partir dos resultados que ela 
produz nos indivíduos. O homem mobilizado pela arte, ao retornar à 
vida cotidiana, está enriquecido, o que lhe permite uma visão mais 
complexa da realidade (F r e d e r ic o ,  2000). De acordo com Duarte 
(2010, p. 147), “[...] a obra de arte reelabora os conteúdos extraídos 
da vida, dando-lhes uma configuração que supera o imediatismo e o 
pragmatismo da cotidianidade. A obra de arte é mediadora entre o 
indivíduo e a vida”.

Entende-se que o “fazer” artístico deve dar às crianças os sub
sídios para que sejam capazes de apreciar a arte, seja ela de que mani
festação for (clássica, surrealista, moderna etc.). O que é importante 
não é a reprodução da arte, mas a habilidade de saber fazer a leitura 
de uma obra de arte, para daí poder interpretá-la, criar sua própria 
manifestação e com isso desenvolver o gosto estético apurado que 
contribui em seu desenvolvimento.

Assim, quando foi pedido às crianças que criassem uma pintu
ra com as características medievais, pretendia-se que fossem capazes 
de apresentar aquilo que entendiam como elementos fundamentais 
à arte da Idade Média (figura 27).

Ainda em relação à expressão artística, vale ressaltar que, no 
momento de criação das crianças, elas escolheram as cores dos papéis 
e das tintas que desejavam usar, bem como os temas representados. 
Durante as sessões de leitura de artes, as crianças elencaram algumas 
cores típicas das obras: verde, marrom, amarelo, laranja. As cores 
sempre aparecem criando um ambiente de certa forma sombrio, se
gundo elas, como se percebe na fala de uma criança que afirma: Eles
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parecem estar sempre meio tristes, no escuro e outro colega continua: 
E! Acho que é porque estão sempre na igreja ou sendo olhados pelos anjos. 
Assim, não é de estranhar que as representações tenham sido vol
tadas a temas e cores anteriormente já percebidos pelas crianças e 
explorados pela mediação do adulto (figura 28).

III - INSTRUMENTALIZAÇÃO - ARTE NA IDADE MÉDIA

Figura 28
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Foi feito também nessa etapa um passeio, no qual as crianças 
foram levadas para recolher flores que posteriormente seriam utiliza- 
das para fazer interferências nas folhas de papel que seriam produzidas.

Antes de sair da escola, foi combinado com as crianças que 
elas deveriam observar as árvores que encontrassem pelo caminho: 
suas cores, alturas, folhagens etc. (figura 29). Além disso, discutiu-se 
que não seria permitido arrancar flores e folhas das árvores, ou seja, 
só poderiam ser recolhidas aquelas que já estavam no chão.

Figura 29

A fabricação de papel foi muito esperada pelas crianças, pois 
desde o começo da intervenção estava sendo recolhido papel em um 
cesto especialmente reservado na sala para essa finalidade9. Desde a 
primeira unidade de trabalho, as crianças já haviam sido introduzidas 
ao tema da reciclagem e quando chegou a Idade Média, apresentou- 
-se a forma de produção de papel na Europa, com uso do linho e do 
cânhamo. Recuperou-se então o tema da reciclagem e se resgatou 
todo o material recolhido pelas crianças para produzir folhas de papel 
com moldes artesanais iguais aos medievais.

9 Vale observar que o cesto usado para separar papéis para reciclagem foi retirado 
no dia seguinte que terminamos nossas atividades na instituição.
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A primeira tarefa foi a de separar os papéis do cesto entre 
brancos e coloridos e descartar os coloridos. Depois, todos ajudaram 
a rasgar os papéis em pequenos pedaços e colocá-los de molho na 
água de um dia para o outro (figura 30), com a finalidade de amole
cer o papel para ficar mais fácil de batê-lo no dia seguinte.

Figura 30

No dia seguinte, todas as crianças participaram do processo de 
liquidificação do papel (figura 31) e, depois, cada uma fez algumas 
folhas de papel (figura 32) colocando folhas e flores secas (aquelas 
recolhidas no passeio e que foram desidratadas) para decorá-las.

Figura 31
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Figura 32

Unidade IV: Renascimento

Objetivos Conteúdos
Procedimentos

didático-
pedagógicos

Recursos

a) Conhecer - O Renasci - Leitura, - Livro O
as principais mento e suas análise e Renascimento
características características; interpretação (Peris, 1992b);
do período - A  escrita e seu de livros; - Livro: O  livro:
renascentista; desenvolvi - Sessões de como tudo

b) Compreender a mento discussão; começou  (R oth ,

disseminação da histórico; - Escrita com 1993);
escrita a partir do - Técnica de carimbos; - Livros da
desenvolvimento dos escrita por tipos - Marmoriza coleção “0
tipos móveis como móveis; ção de papéis; homem e a
uma produção social - Marmorização - Encadernação comunicação”
humana; de papéis com de “bonecos” (R ocha &  R oth ,

c) Utilizar a escrita tintas à base de de livros. 2002, 2003a,
como meio de óleo e de água; 2003b);
registro, percebendo - Encadernação - Carimbos de
suas possibilidades com técnica letras;
pelas técnicas chinesa. - Tintas para
empregadas; marmorização;

(continua)
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(continuação)

d) Conhecer técnicas - Elásticos e
utilizadas na varetas de
confecção de um bambu para
livro (marmorização encadernação.
e encadernação).

Quadro 4

O ponto alto desta unidade foi a discussão sobre a invenção 
dos tipos móveis no século XV atribuída a J. Gutenberg, que revo
lucionou a produção de livros até então artesanais. Acelerando a 
produção de material escrito, o conhecimento passa a ser cada vez 
mais disseminado.

Essa discussão foi importante para que as crianças compreen
dessem que toda a caminhada percorrida pelo homem até ali, na 
elaboração de escritas em suportes e com instrumentos diferentes, foi 
sempre pautada pelas transformações da sociedade, do desenvolvi
mento de instrumentos, do aprimoramento da comunicação, enfim, 
são resultantes do trabalho humano.

Algumas ações foram desenvolvidas com as crianças no intui
to de fazê-las compreender qual a facilidade no uso dos tipos móveis. 
Primeiramente, foi requerido que cada um escrevesse em diferentes 
pedaços de papel as letras P R, T, A e O. Depois, as crianças deve
riam verificar as possibilidades de escrever diferentes palavras que 
usassem obrigatoriamente todas as letras (prato, trapo, tropa, par
to, porta). Inicialmente a tarefa era individual e, depois, cada um 
mostrou aquilo que produziu. Nesse momento, as crianças puderam 
perceber que, com as mesmas letras, palavras diferentes foram com
postas. Além disso, notaram também a necessidade de que cada letra 
possuísse mais de um exemplar para que palavras diferentes pudes
sem ser escritas.

Outra realização foi a escrita com carimbos. Em blocos de iso
por estavam coladas as letras do alfabeto. A sistemática era a mesma
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do trabalho anterior, mas agora, as possibilidades de palavras eram 

infinitas, porque todas as letras estavam disponíveis (figura 33).

A pintura de papéis por meio da técnica de marmorização 

foi apreciada pelas crianças, que puderam brincar com as cores e
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com a criação de pinturas abstratas (figura 34). A marmorização e 
impressão foram registradas com desenhos e também com palavras- 
-chaves por elas levantadas, numa situação de escrita, conforme a 
figuras 3510.

Figura 35

3.4 Quarto momento: catarse

Os desenhos, textos coletivos e os esquemas conceituais 
são algumas demonstrações da catarse, que durante as etapas an
teriores também aconteceu e auxiliou no encaminhamento dos 
alunos para este ponto qualitativamente superior. Foram reto
mados os objetivos propostos no início, refazendo as perguntas 
da Problematização, que agora deveriam ser respondidas com os 
conhecimentos sistematizados.

A avaliação pelo professor dessa expressão sintética necessita 
de instrumentos e critérios claros e foi aqui definida pelos recursos já 
mencionados (esquemas, desenhos e textos), produzindo, como re-

10 Nas palavras escritas pelas crianças aparece “PATETA”, pois apresentamos uma 
história em quadrinhos na qual o personagem Pateta, de Walt Disney, aparece 
como Gutenberg.
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sultado final, livros artesanais com a coletânea de todos os desenhos 
feitos durante a intervenção.

Os desenhos produzidos relacionados à primeira unidade (Pré- 
-história e Primeiras Civilizações) trouxeram representações de figu
ras que se associam umas com as outras para produzir um significado 
(figura 36), o que pode ser percebido pelo uso das setas indicativas. 
Além disso, o tema está relacionado ao contexto histórico, de repre
sentação de cavernas e caça de animais. Da mesma forma, os textos 
coletivos apresentam características importantes para notarmos a 
compreensão das crianças sobre os conteúdos.

Os textos coletivos foram elaborados a partir de tópicos pre
viamente estabelecidos com base nas perguntas realizadas durante a 
Problematização. Neste primeiro texto, as crianças apresentam frases 
mais curtas e que pontuam cada um dos tópicos selecionados para 
serem incluídos. Ainda assim, pode-se avaliar o resultado positiva
mente, visto que o conteúdo das frases demonstra avanço na com
preensão dos períodos históricos tratados.
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Pré-história

“Na Pré-história eles escreviam com desenhos nas paredes, nas folhas de 
árvore, nas pedras e nas cascas de árvores.
Eles moravam nas cavernas e as roupas eram de peles de animais.
Para pintar, eles pegavam sangue dos animais ou amassavam plantas.
Eles desenhavam o que iam matar para comer”.

Primeiras Civilizações

Na Pré-história as pessoas não sabiam escrever e na história já  sabiam.
Eles faziam um tipo de desenho que parecia com as letras, mas não eram 
letras.

Aos poucos foi mudando e ficou como as letras de hoje.
Eles escreviam no papiro, na lajotinha de barro e na pedra”.

Quadro 5 -  Texto coletivo: Pré-história e Primeiras Civilizações

Para os esquemas conceituais, as palavras nos quadros escuros 
eram dadas às crianças e com base nelas deveria se organizar o con
teúdo, formando esquemas que, após sua discussão, eram transcritos 
para cartazes.

____ 1
As pessoas 

moravam nas 
cavernas para 

se proteger

r ~
Escreviam em lajotas 

de barro, papiro, 
pedras, com formão, 
pau afiado (cunha)

~ ~ í  
Desenhavam nas 

cavernas, com tintas 
naturais, aquilo que 

caçavam

~ i
Eram desenhos 

que representavam 
o que eles 

queriam dizer
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Na unidade II, os desenhos destacaram a seda na China (fi
gura 37) e as escolas gregas só para meninos na Grécia, além dos 

pugilares (figura 38).

'PARiSnopJ
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UNIDADE II - CATARSE
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Figura 38

O texto sobre a Antiguidade apresentou ideias mais articula
das entre si e permaneceu o destaque aos suportes e instrumentos de 

escrita, eixo principal.
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A Antiguidade
“Na Grécia, somente os meninos frequentavam a escola. Os livros eram de 
madeira com cera por cima. Eles raspavam quando terminavam de escrever e 
escreviam de novo.
Na China, eles escreviam no bambu e na seda.
O  bicho da seda faz um fiozinho que depois vira a seda, que é muito cara.
Por isso e para não ter que esperar o bicho da seda fazer o fiozinho e para poder 
ter bastante, os chineses inventaram o papel”.

Quadro 6 -  Texto coletivo: Antiguidade

O segundo esquema conceituai apresentou, em complemen- 
tação ao texto, alguns outros elementos trabalhados na instrumenta
lização: os jogos e a diferença das letras.

G récia

Só os meninos iam à escola e 
usavam cadernos de madeira. A 

escrita era diferente da nossa: não 
tinham todas as letras que temos

a r  ”  -
>

C hina  |

r

Conheciam jogos como “Chung 
Toi” e “Tangran”, escreviam na 
seda e no bambu e inventaram 
o papel porque era mais barato

O texto coletivo do período medieval destacou a nomenclatu
ra desse período, o filme O nome da rosa, a arte e os livros.

Idade Média
“A  Idade Média é chamada assim porque ela está no meio da Antiguidade e do 
Renascimento.
No filme apareceu um labirinto de livros e eles saíram do labirinto como Teseu 
na história do Minotauro.
Esse labirinto era uma biblioteca que tinha livros que não podiam ser lidos 
porque não eram da Igreja.
As pinturas eram sobre Deus, Jesus, anjos, monges, enfim, temas de fé e da 
Igreja católica.
Na Idade Média, os monges copiavam livros de pergaminho e só eles sabiam ler 
e escrever”.

Quadro 7 -  Texto coletivo: Idade Média
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No esquema conceituai da Idade Média, os elementos consti
tutivos apresentaram-se de forma mais extensa: três itens com diver
sos subitens. Isso foi possível porque essa foi uma unidade de grande 
interesse e com mais conteúdo transmitido aos alunos.

O período do Renascimento teve seu texto coletivo marcado 
quase que exclusivamente pelo tema da escrita, exceto pela menção 
à arte comparando-a com o período anterior. Na mesma direção se

guiu o esquema conceituai desse período.

Renascim ento
“No Renascimento eles pintavam coisas diferentes da Idade Média, porque 

eram temas da Grécia.
O  Gutenberg inventou os tipos móveis, que eram blocos de madeira e de 
metal, que serviam para imprimir as coisas.
A  invenção de Gutenberg foi importante porque ele imprimia coisas e mais 
pessoas aprenderam 1er e escrever.

Quadro 8 -  Texto coletivo: Renascimento
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3.5 Quinto momento: ponto de chegada da prática educativa

Neste momento, pela mediação das ações pedagógicas, que 
promovem um novo posicionamento perante as questões problema- 
tizadoras, caminhou-se da síncrese inicial para a compreensão sinté
tica do assunto. Não se trata, porém, de compreender este momento 
como algo desvinculado das etapas intermediárias (Problematização, 
instrumentalização e catarse). Se no quinto momento se chegou com 
acréscimos ao que se verificava no início do processo, é justamente 
porque as ações dos momentos anteriores, com permanente vincula
ção com a prática social, causaram mudanças nos sujeitos.

Sendo assim, no ponto de chegada da prática educativa, é 
preciso ter novas atitudes ante a realidade e os conhecimentos ad
quiridos. A expressão dessa nova atitude diante do conteúdo ocorre 
quando sua retomada demonstra domínio dos alunos em relação aos 
assuntos abordados, expressando uma ação mais complexa sobre o 
conhecimento. Portanto, as crianças avançaram, sendo capazes de 
fazer a leitura da realidade de forma diferente daquela visão fragmen
tada e de senso comum que tinham no ponto de partida da prática 
educativa.



Capítulo 4
Intervenções no ensino 
funda menta B
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1. A Educação no estado de São Paulo

A  desvalorização da educação não vem de pouco tempo e os 
trabalhadores sempre foram os mais prejudicados por isso. Entretan- 
to, não caberia nesse momento me desviar do tema central deste 
livro para explicitar essa ideia. Mas, para que se possam compreender 
as atuais circunstâncias de atuação dos professores da rede pública 
paulista, devo recuar no mínimo ao ano de 1983, quando a Secre
taria de Estado da Educação de São Paulo (SEE) implantou o Ciclo 
Básico (CB)1 e, com ele, adotou o construtivismo.

Com a implantação do CB, a Coordenadoria de Estudos e Nor
mas Pedagógicas (Cenp) e a Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) passaram a publicar diversos documentos filiados ao 
construtivismo. Os governos que se sucederam (Montoro, Quércia, 
Fleury, Covas, Alckmin e Serra) propuseram diversas reformas no 
ensino, mas nenhuma delas alterou a linha pedagógica assumida pela 
Secretaria2. Ademais, vale a “curiosidade” de que, em 1984, o se
cretário de Educação era Paulo Renato Souza, que posteriormente

1 Sobre a preparação para a implantação do construtivismo no CB, confira Marsielia 
e Duarte, 2009a.

2 Sobre o construtivismo como concepção pedagógica nos últimos 25 anos, confi
ra Marsiglia e Duarte, 2009b.
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assumiu o Ministério da Educação (1995-2002) e em 2009 voltou à 
frente da pasta da Educação paulista... E lá se vão mais de 25 anos...

Em sua primeira gestão na Secretaria, Paulo Renato partici
pou da implantação do CB, garantindo as bases do construtivismo 
na SEE. Como ministro, conduziu boa parte das reformas político- 
-educacionais iniciadas na década de 1990, alinhadas ao neolibera- 
lismo e às pedagogias do “aprender a aprender”. Em particular, na 
formação de professores, implementou o Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores ( P r o f a ) 3, depois trazido para São Paulo 
com o nome de Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 
“Letra e Vida”. Atualmente, mantém, assim como seus antecessores, a 
concepção pedagógica construtivista como oficial da rede estadual de 
ensino paulista. Tem dado continuidade também ao programa “Ler e 
Escrever”4, que teve como ponto de partida o “Letra e Vida” e tem sua 
origem na “ [...] necessidade de se atuar com mais foco na alfabetização 
dos alunos das séries iniciais [...]” (SÃO Paulo/SEE, 2008a, p. 3, grifo 
meu). Melhor seria ressaltar a necessidade de se atuar com foco na al
fabetização, pois os índices insatisfatórios de desempenho dos estudan
tes não têm sofrido alterações e isso nunca imprimiu uma mudança de 
rumo nas concepções pedagógicas adotadas pela SEE.

Os gestores da educação vêm reiteradamente se esquivando 
da imputabilidade. Na apresentação do programa “Ler e Escrever”, 
dirigindo-se aos professores, a ex-secretária Maria Helena Guimarães

3 Para uma análise crítica do Profa, confira Mazzeu, 2007b.
4 O  programa estrutura-se em projetos destinados a cada uma das séries iniciais 

do ensino fundamental, cada qual com ações de caráter geral e específico. As 
ações de caráter geral são: formação do trio gestor (supervisores, diretores,
A TP); formação do professor coordenador, responsável pelo Ciclo I; acompa
nhamento pelos dirigentes de ensino; formação do professor regente; publicação 
e distribuição de materiais de apoio à sala de aula; critérios diferenciados para 
regência das turmas que participaram dos projetos. São ações de caráter espe
cífico: convênios com instituições de ensino superior para apoio pedagógico às 
classes de I a série; organização administrativa e curricular diferenciada para as 
turmas de 3a e 4a séries; critérios específicos para encaminhamento de alunos ao 
Projeto Intensivo no Ciclo (PIC) de 3a e 4a séries -  somente alunos que até a 3a 
série não tenham aprendido a ler e escrever (São Paulo, 2007 a).

de Castro, antecessora de Paulo Renato, afirmou que “[...] o momento 
não é de procurar culpados por não termos resolvido essa questão [a 
alfabetização] até agora. A hora é de dividir responsabilidades e, com 
o empenho de todos, reverter esse quadro” (SÃO Paulo/SEE, 2009, 
p. 3). Peculiarmente se utilizando do título de uma famosa cartilha, 
bastante utilizada inclusive na rede estadual até sua transformação em 
vilã do fracasso escolar, após “enaltecer” a responsabilidade do professor 
no processo de ensino e aprendizagem, declarou a ex-secretária que 
“[...] não será um caminho suave. Mas, quando nos depararmos com 
meninos e meninas de oito anos lendo poemas, receitas, histórias, 
notícias e outros gêneros e escrevendo cartas, histórias, receitas, 
notícias e outros, certamente vamos ter a grata sensação de quem, 
de fato, cumpriu uma nobre e importante missão” (São Paulo/SEE, 
2008a, p. 4, grifo meu).

Palma Filho (2009), em seu artigo “A política educacional do 
estado de São Paulo no período de 1983-2008”, faz uma descrição 
da educação paulista no referido período desprovida de apreciação 
crítica e finaliza com apontamentos sobre um conjunto de medidas 
“[...] necessárias para começar a reverter os baixos índices de rendi
mento escolar apresentados em nossas escolas” (P a lm a  F i lh o ,  2009, 
p. 6062). Independentemente das ações listadas pelo autor (que me
recem uma análise crítica à parte, não compatível com a finalidade 
deste livro), o que chama a atenção é a colocação dessas medidas 
como parte de uma luta que se deve empreender para iniciar a rever
são dos resultados que demonstram que os alunos não estão apren
dendo... Eles não estão aprendendo há muito tempo! E se tomarmos 
como base o pretenso discurso de mudança da escola na década de 
1980, pós-ditadura militar, a implantação do CB é um marco refe
rencial importante para a educação paulista, pois a adoção do cons
trutivismo prometia uma revolução na escola5. Entretanto, os prin
cípios formulados no artigo I o do decreto n. 21.833 de 28/12/1983
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5 Foram diversas as publicações fundamentadas no construtivismo organizadas 
pela SEE nesse período. Por exemplo, São Paulo, 1983a, 1984a, 1984b, 1985a,
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( S ã o  P a u lo / S E E , 1983b) já suscitavam certa ligação com ideias que 
vieram a caracterizar o neoliberalismo e pós-modernismo: flexibilida- 
de, respeito à individualidade e às características socioculturais dos 
alunos.

A despeito das limitações e filiações teóricas do construtivismo, 
em nenhum momento em mais de 25 anos a concepção pedagógica 
foi assumida como responsável pela não aprendizagem. Duran, Alves 
e Palma Filho (2005, p. 90, grifo meu) afirmam que o CB visava a 
um “[...] projeto de reorganização curricular, que tinha como escopo 
orientar um ensino mais adequado ao aluno concreto que frequentava a 
escola pública”. Para esses autores, a proposta do Ciclo Básico era arro
jada e democrática. Seus enfrentamentos e entraves deveram-se à se
letividade do sistema escolar e à presença do pensamento pedagógico 
conservador. Em contrapartida, é preciso refletir sobre o rebaixamento 
do ensino proporcionado por esse suposto respeito ao aluno concreto 
tão sublimado pelo construtivismo. Delia Fonte apresenta contribui
ções importantes para essa discussão.

Ao abrir mão de qualquer princípio universal, aniquila-se a base 
para a defesa da diversidade e da pluralidade [...]. Além disso, pode
mos pensar nos impasses políticos que a noção de um sujeito fluido 
e fragmentado traz: impede a constituição de laços de solidariedade 
para além de resistências locais e, assim, mina ações coletivas am
plas. A  dispersão das pessoas em comunidade e grupos de interesses 
arrefece o poder de pressão e deixa o Estado capitalista numa posi
ção confortável [D e ll a  F o n t e , 2003, p. 5].

Na mesma direção, Duarte (2006) explica que, para o pós- 
-modernismo (um dos pilares das pedagogias do “aprender a apren
der”), um projeto educativo orientado pela transmissão e apro
priação da cultura universal (universalização da riqueza material e 
intelectual) seria considerado reacionário, tradicionalista e etnocên-

1985b, 1985c, 1985d e 1986, quando o coordenador da C en p  era João C . Palma 
Filho.
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trico. O adequado para os pós-modernos seria o relativismo cultural 
(que leva ao esvaziamento das relações sociais). Porém, para esse 
autor, “[...] é um equívoco considerar-se etnocêntrica a transmissão 
universalizada da ciência e da arte pela escola e [...] é também um 
equívoco considerar-se que o relativismo cultural favoreça o livre 
desenvolvimento dos indivíduos” ( D u a r t e ,  2006, p. 616).

O governo paulista tem elaborado, há mais de um quarto de 
século, material didático e formação continuada com base no cons
trutivismo. Esses materiais/cursos, aliados a mecanismos legais, in
fluenciam a prática pedagógica instituindo um discurso oficial que 
veicula valores e ideologias. Com a imposição de sua concepção de 
ensino e aprendizagem, os governos que se sucedem fazem com que 
os professores fiquem cada dia mais reféns das diretrizes estabelecidas 
e voltadas à desqualificação da educação da classe trabalhadora.

Buscando atuar como professora das séries iniciais do ensino 
fundamental, contrapondo-me ao quadro anteriormente caracteri
zado, é que desenvolvi, de 2006 a 2008, em turmas de I a série (atual 
2o ano) na E. E. “Ana Rosa Zuicker DAnnunziata”6, um trabalho 
fundamentado na pedagogia histórico-crítica. Aliás, aproveito o mo
mento para salientar o trabalho compromissado que essa unidade de 
ensino desenvolve com a aprendizagem dos alunos e expressar mi
nha admiração por aquelas educadoras que tornam os profissionais 
da educação dignos de todo meu respeito e com quem tive a honra 
de trabalhar.

Antes de apresentar algumas das experiências realizadas nesse 
período, quero comentar a questão do ensino fundamental de nove 
anos. Apesar de oficialmente a Secretaria de Estado da Educação de 
São Paulo ter assumido somente em 2010 as classes de Io ano, já nos 
anos anteriores as escolas estaduais paulistas acolhiam crianças de 6 
anos, visto que a matrícula poderia ser efetuada na antiga Ia série se

6 Como já salientei no capítulo 3, todos os trabalhos foram realizados com anuên
cia das instituições e dos pais dos alunos por meio de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.
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o discente completasse 7 anos durante o ano letivo. Portanto, mesmo 
não se tratando de turmas de I o ano, as classes de Ia série já rece
biam crianças de 6 anos, ainda que não estivesse institucionalizado 
o ensino de nove anos na rede estadual. Mas, afinal, o ingresso no 
ensino fundamental aos 6 anos traz danos à infância? E o que será 
discutido a seguir.

2. O Ensino fundamental de nove anos: 

prejuízos para a infância?

A lei n. 11.114 ( B r a s i l ,  2005), publicada em 16 de maio de 
2005, alterou os artigos 6o, 30, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (lei n. 9.394/96) ( B r a s i l ,  1996), com o objetivo 
de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos 6 anos de 
idade. Com isso, essa etapa da educação passou a contar com nove 
anos, mudando sua denominação de série ( Ia série, 2a série etc.) para 
ano (Io ano, 2o ano etc.), estendendo-se assim do Io ao 9o ano.

A antecipação da escolarização, com o ensino de nove anos, 
tem sido vista pejorativamente pelos defensores da pedagogia da in
fância. Nessa perspectiva, a educação infantil deve ter um modelo 
específico que seja avesso à educação escolar. Como afirma Pinazza 
(2005, p. 87):

[...] quando procuramos defender a especificidade da pré-escola, 
fazemos isso tentando distanciá-la, a todo custo, dos fazeres esco
lares, da escolarização. Ao propor a questão dessa forma, estamos 
assumindo que não convém igualar a pré-escola à escola, porque a 
escola é muito ruim e ela não vem cumprindo adequadamente seus 
compromissos com a infância de 7 a 12 anos.

A ampliação do ensino fundamental é colocada nos documen
tos oficiais como algo que procura atender às características, poten
cialidades e necessidades específicas das crianças de 6 anos, assim 
como aquelas de anos subsequentes (Brasil/MEC/SEB, 2006, p. 8). 
Essa imagem de um segmento de ensino que passa a ter especificida-
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des que seriam combatidas pela pedagogia da infância se traduz, na 
realidade, também em uma concepção antiescolar. Ao avaliar que a 
entrada no ensino fundamental tem sido motivo de frustração das 
crianças, ao supervalorizar os saberes cotidianos considerando que 
ensiná-las é uma crueldade limitadora de suas possibilidades, ao de
fender as “diferentes culturas” e considerar que o ser humano é sin
gular em sua forma e quantidade de aprendizagem (idem, pp. 9-11), 
o discurso resvala para as pedagogias do “aprender a aprender”, que 
têm congruência certa com a pedagogia da infância.

Na perspectiva teórica da pedagogia histórico-crítica e da 
psicologia histórico-cultural, não se encontra nenhum prejuízo na 
escolarização. Ao contrário, entende-se que a educação escolar deve 
ser garantida também às crianças pequenas, pois é por meio da apro
priação do patrimônio humano-genérico, de modo privilegiado pela 
educação de caráter escolar, que os seres humanos podem desen
volver-se. No entanto, não basta que o ensino fundamental comece 
um ano antes do que ocorria. Também não cabe a defesa de uma 
educação para as crianças do Io ano que, em nome de um suposto 
respeito às suas particularidades, lhes sonegue o direito ao conheci
mento. O que se faz premente é uma educação escolar de qualida
de desde a educação infantil, rica em possibilidades e intervenções 
que proporcionem aos indivíduos a apropriação da cultura em suas 
formas mais desenvolvidas. Trata-se de ter, como afirmou Duarte 
(1998), uma concepção afirmativa pelo ato de ensinar, que se adian
te ao desenvolvimento, contribuindo no processo de humanização 
dos indivíduos. Essa tarefa, cada vez mais problemática na sociedade 
atual, precisa ser enfrentada pelos educadores, radicalizando a luta 
em defesa da educação, contra concepções antiescolares, “[...] isto 
é, contra todas as políticas, as práticas e os ideários que apresentam 
como uma educação que valorizaria a autonomia do aluno algo que, 
na realidade, é um intenso processo social de apropriação privada do 
conhecimento” ( D u a r t e ,  2008, p. 205).
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Em seguida serão apresentadas duas experiências realizadas 
no ensino fundamental, em turmas de I a série. Vale destacar que os 
trabalhos descritos representam parte dos conteúdos abordados em 
duas áreas do conhecimento (matemática e ciências) e não se refe
rem a todo o conteúdo de ensino trabalhado durante o ano letivo. 
Trata-se de relatos que apenas têm a finalidade de ilustrar a utiliza
ção da pedagogia histórico-crítica e sua viabilidade na prática peda
gógica dos professores. Isso justifica também que, como a duração 
desses trabalhos foi menor do que aquelas apresentadas no capítulo 
anterior, trazem resultados também de menor proporção, o que não 
minimiza as possibilidades de que um trabalho histórico-crítico seja 
realizado nas séries iniciais.

3. Um Conteúdo de matemática da 1° 

série do ensino fundamental

No texto “Diferenças culturais de pensamento”, já menciona
do anteriormente (vide capítulo 2), por meio de seus experimentos, 
Luria verificou que os sujeitos de sua pesquisa (sem nenhuma ou com 
pouca escolarização) utilizavam como princípio de agrupamento de 
objetos sua utilidade prática, ou seja, baseavam seus critérios não 
em propriedades abstratas (por exemplo, a denominação dos objetos 
tendo por base as formas geométricas), mas sim por associações ao 
uso cotidiano deles. Esse autor demonstra então que a evolução do 
pensamento prático pelo pensamento teórico se dá em razão da es
colarização. Ele afirma que indivíduos com maior nível educacional 
podem classificar estímulos perceptivos de forma mais apropriada, 
mas que isso “[...] não é uma realização natural e inevitável da mente 
humana [...]” (L u r ia ,  2006a, p. 46). Sendo assim, o currículo escolar 
deve promover uma forma de pensamento distinto da vida cotidiana.

A matemática surgiu na história humana para auxiliar o ho
mem no domínio da natureza. Entretanto, seu desenvolvimento 
tornou-a muito mais complexa do que as necessidades do dia a dia, 
pois, na medida em que o trabalho social atendeu às necessidades
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cotidianas, novas necessidades surgiram, levando a um conhecimen
to de nível mais elaborado. A matemática lida com ideias, ou seja, 
com instrumentos não materiais. Betty Oliveira (2001, p. 4) acerta- 
damente afirma que o professor deve possibilitar “[...] as condições 
pedagógicas adequadas à apropriação, pelo educando, do conheci
mento matemático que ele ainda não domina, mas precisa dominar 
para poder utilizá-lo como instrumento cultural de sua atuação na 
sociedade em que vive”. Para essa autora, a lógica voltada aos obje
tivos prático-utilitários é limitada e impede o avanço do raciocínio 
para o desenvolvimento de cálculos mais avançados (idem, p. 17).

Na 1 a série, é fundamental reconhecer os símbolos e a lingua
gem matemática na representação de números, quantidades e outros 
conceitos, como posição, grandezas, medidas etc. Um dos conjuntos 
de noções a garantir são as posições, pois desenvolve o vocabulário 
matemático e contribui para o desenvolvimento posterior de outras 
operações mais complexas. Assim, o objetivo desse trabalho foi levar 
os alunos a compreender e utilizar os conceitos de: em cima, embai
xo, perto, longe, entre, dentro e fora.

Nesse sentido, podemos retomar Luria (2006a) ao constatar 
que a mesma dificuldade encontrada em seus experimentos acon
teceu com os alunos da Ia série quando expostos aos conceitos ma
temáticos em questão. Como prática social (e que se constituiu no 
ponto de partida da prática pedagógica), os alunos traziam a neces
sidade de, por exemplo, ir perto de um colega para dizer que aquilo 
queria dizer “perto”. Não havia, portanto, repertório que viabilizasse 
que eles explicassem os conceitos verbalmente. Da mesma manei
ra, os discentes depararam-se com a dificuldade de representar os 
conceitos por meio de desenhos. Suas representações gráficas tra
ziam, tanto para o conceito “perto”, como para o conceito “longe”, o 
mesmo desenho. Essa verificação foi feita utilizando uma sequência 
de desenhos (tirinha de três quadros), na qual os alunos deveriam 
representar a história “Tatu-bola” ( R a n g e l ,  1992), que explora essa 
relação. No primeiro quadro, foram orientados a desenhar o tatu
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apaixonado pela bola. No segundo, deveriam colocar o tatu perto da 
bola e no terceiro, longe da bola (figura 39).

Figura 39

É importante enfatizar qual o objetivo para o qual se deve voltar o 
diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos. Segundo Oliveira, o 
conhecimento prévio do aluno só pode ser considerado uma motivação 
de aprendizagem se o professor organizar procedimentos pedagógicos 
que superem os limites da lógica prático-utilitária. “Sem isso, o co- 
nhecimento prévio do aluno, longe de contribuir, no processo ensino- 
-aprendizagem, para a superação de sua situação cultural e social, será 
mais uma forma alienada e, como tal, injusta de mantê-lo dentro dessa 
situação, a qual lhe foi imposta pelas relações sociais alienadas e alie- 
nantes da sociedade em que vive” (O liveira , 2001, p. 18).

Em seguida, a partir da análise dos desenhos da etapa anterior, 
foi feita com os alunos a discussão de como percebiam os conceitos 
representados. Ao fazer essa reflexão (Problematização), tratou-se 
da importância de utilizar corretamente o vocabulário matemático, 
levando os discentes a perceber que a necessidade de padronização 
dos conceitos (como universais) advém de uma necessidade social, 
portanto, uma necessidade humana, desenvolvida e respondida pe
los seres humanos.

Na etapa seguinte (instrumentalização), diante da insuficiência 
notada no momento anterior, as ações didáticas tinham por objetivo

125

oferecer aos alunos subsídios que lhes possibilitassem agir com o con
teúdo de forma que rompessem com o senso comum e, pela apropria
ção dos instrumentos oferecidos, ascender ao conhecimento científico.

E no momento da instrumentalização que se evidencia o cur
so do desenvolvimento da criança. Atuando na zona de desenvolvi
mento iminente, o professor propicia ao aluno o avanço necessário 
para tornar desenvolvimento efetivo aquilo que antes se constituía em 
possibilidade. Trata-se do desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, que exigem uma ação mental diferenciada e, consequente
mente, um grau maior de desenvolvimento humano. Mas como afirma 
Vigotski (2009), o amadurecimento das funções psicológicas superio
res depende das condições de ensino, portanto, não é instintivo.

As funções psicológicas superiores podem desenvolver-se 
em diferentes graus. Isso quer dizer a atenção de um indivíduo, por 
exemplo, pode ter uma complexificação maior ou menor, dependen
do da maneira como essa função opera. E o que determina como ela 
funciona é a exigência que se faz de seu funcionamento. Assim, dian
te da falta de concentração de uma criança, é preciso exercitar-lhe 
para melhorar a atenção, oferecendo-lhe, por exemplo, jogos que 
paulatinamente lhe exijam graus de concentração cada vez maiores. 
A educação escolar pode contribuir decisivamente no desenvolvi
mento das funções psicológicas superiores e na qualidade desse de
senvolvimento, por meio da riqueza das suas ações.

A história “Tatu-bola” foi relida, destacando os aspectos que dão 
referência de quando os objetos estão perto ou longe, sendo represen
tados maiores ou menores, conforme o conceito desejado a apresentar. 
Além das figuras do livro, pediu-se que os alunos colocassem seus lápis 
em frente ao ventilador da sala e verificassem o que acontecia. Com 
isso, os discentes puderam observar que o conceito de posição é rela
tivo ao observador, podendo um mesmo objeto estar perto ou longe, 
conforme o ponto de referência, bem como seu tamanho.

Para ampliar os conceitos, foi utilizada outra história, adaptada 
de sugestão do livro Atividades matemáticas (São  Paulo/SEE, 1998,
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pp. 19-20). A história trata de uma criança que guardou sua bola em 
cima da mesa, mas depois resolveu colocá-la embaixo da mesa. Sua 
mãe colocou a bola dentro do armário para limpar o chão e depois 
colocou fora do armário, no chão. Finalmente, a criança colocou a 
bola entre sua cama e o armário e foi dormir.

Com base nessa história, os alunos deveriam reconstituir os 
conceitos com objetos (armário, mesa e cama) montados pelos pró
prios alunos com jogos de montar. Os educandos tinham de envolver 
várias ações e operações nessa tarefa: planejar a melhor forma de 
construírem os móveis, realizar a sequência determinada pela histó
ria de colocação da bola em cada uma das posições e dispor corre
tamente os móveis sobre a mesa de atividades na sala de aula, pois, 
caso contrário, não seria possível colocar a bola entre o armário e a 
cama (figura 40).

Figura 40

A professora de educação fisica também aproveitou o trabalho 
de sala de aula para reconstruir os conceitos com exercícios com arcos 
para os educandos baterem a bola ora dentro, ora fora deles (figura 41).
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Figura 41

Ao tratar desses conceitos, os alunos também recebiam refe
rências de como expressá-los verbalmente exemplificando situações 
ou se utilizando de sinônimos (perto: próximo, junto de, a pequena 
distância; longe: distante, afastado, a longa distância; dentro: na parte 
interior, no espaço interno; fora: na parte exterior, no espaço exter
no; em cima: na parte superior, no alto de; embaixo: na parte inferior, 
abaixo de; entre: em meio de, intervalo de um lugar/objeto a outro). 
Para criar um exemplo, necessitavam de elaborações coordenadas, 
pois era necessário construir uma situação, sequenciá-la e adequá-la 
corretamente ao exemplo em questão7. Para utilizar-se de sinônimos, 
precisavam incorporar as novas palavras ao seu repertório, contando 
para isso com a memória voluntária. Nessa direção, é válido reto
mar que a memória voluntária é uma função psicológica superior (e, 
como tal, exclusivamente humana e que depende dos processos edu
cativos para se desenvolver), a quem cabe, com o auxílio dos signos, 
fixar, armazenar e evocar experiências ( M a r t in s ,  2007b).

7 É claro que, ao abordar sinônimos/antônimos e sequências de um exemplo, isso 
implica trabalhar a linguagem, extrapolando a área da matemática. Isso foi rea
lizado inclusive para tratar da grafia das palavras, mas esse não é o objeto central 
deste relato.



128

Os alunos também trabalharam com as noções matemáticas 
por meio de placas de metal com personagens e objetos imantados 
para colocar sobre o cenário. Tanto personagens como objetos foram 
oferecidos em tamanhos diferentes, para oportunizar a utilização va
riada, que pode representar o personagem perto ou longe. A história 
criada para o cenário imantado foi a de uma menina que viu ao longe 
uma porção de lixo jogado no chão (figura 42) e depois chegou perto 
do lixo e recolheu tudo (figura 43).

Figura 42

Na figura 42, aparece a menina em tamanho grande (pois está 
em primeiro plano) e os “lixos” deveriam ser em menor escala, pois 
estão longe (segundo plano). Já na figura 43, os alunos deveriam uti
lizar uma menina de tamanho grande, mas agora os “lixos” estavam 
perto da garota, o que deveria levar os discentes a escolherem os 
objetos maiores, visto que também estavam em primeiro plano.

Como já se afirmou no capítulo 1, a vida cotidiana é hetero
gênea. Nela, desenvolve-se o indivíduo singular, que se apropria de 
determinados instrumentos necessários à sua reprodução como ser hu
mano. Ocorre, porém, que as objetivações em-si (próprias da vida coti
diana) tratam de uma relação fundamentada na atividade espontânea

129

e pragmática, que “[...] exige do indivíduo diferentes capacidades e 
diferentes tipos e níveis de sentimentos” ( D u a r t e ,  1999, p. 141). Esse 
tipo de objetivação, dada sua diversidade, impossibilita o desenvolvi
mento profundo e consciente do indivíduo, que é a esfera das objeti
vações não cotidianas, para-si. Duarte (2007, p. 62) explica que “[...] 
não é a referência imediata à reprodução do homem singular que dá o 
significado das atividades de uma esfera de objetivação genérica para- 
-si, mas sim a referência à reprodução do gênero humano”. Portanto, 
diferentemente da heterogeneidade da vida cotidiana, há, implícito às 
objetivações para-si, o processo de homogeneização. O trabalho edu
cativo, ao superar as limitações da vida cotidiana, realiza o processo de 
homogeneização necessário à reprodução do indivíduo e da sociedade.

O  trabalho educativo precisa realizar o processo de homogenei
zação da relação do indivíduo com as objetivações genéricas para-si 
porque isso é uma exigência da própria reprodução da sociedade, do 
gênero humano [...]. Em segundo lugar, o trabalho educativo pre
cisa realizar o processo de homogeneização porque ele é necessário 
para que o indivíduo possa se apropriar das objetivações genéricas 
para-si e possa se objetivar através delas [idem, p. 65].

Figura 43
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Os critérios que definem o processo de homogeneização são: 
que exista uma relação intencional com a objetivação para-si, que 
haja concentração na tarefa da apropriação, que o indivíduo supere 
sua visão particular do fenômeno. Essa homogeneização propiciará 
a generalização do pensamento, pois “[...] sem isso o indivíduo não 
penetra nessa esfera [de objetivação], não se apropria dos conheci
mentos existentes nela e não se objetiva através da mediação desses 
conhecimentos” (idem, p. 69).

A catarse, entendida como momento em que se expressa essa 
homogeneização, produz uma compreensão qualitativamente supe
rior em relação às objetivações do patrimônio humano-genérico pelo 
sujeito. Ela é, portanto, a expressão elaborada do avanço do conhe
cimento.

Como etapa de procedimentos didático-pedagógicos, isso sig
nifica que este momento (a catarse) deve ter como guia ações que 
permitam ao professor verificar essa elevação qualitativa (ou não) 
e, ao mesmo tempo, oferecer ao educando a percepção da mudan
ça na qualidade de seu pensamento. Para isso, foi solicitado que os 
alunos desenhassem novamente a história “Tatu-bola”, de forma que 
apresentassem suas mudanças conceituais decorrentes do processo 
de instrumentalização (figura 44).

Como é possível observar na figura 44, a representação gráfi
ca agora não só apresenta os conceitos perto e longe corretamente,
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como também o tamanho da bola é modificado em cada quadro, já 
havendo utilização da noção de perspectiva.

Outros dois trabalhos foram realizados para constatar a apreen
são dos alunos sobre os conceitos matemáticos. Na primeira, foi utili
zado um software de histórias em quadrinhos da “Turma da Mônica”. 
O programa foi disponibilizado já com os personagens e os cenários 
preparados e os alunos deveriam (com o mouse) colocar a bola no 
lugar correto, conforme a história criada de acordo com os recursos 
do software. A história a ser reconstruída era: Mônica e Magali foram 
tomar um suco na lanchonete e colocaram a bola em cima do balcão. 
A bola estava atrapalhando, então colocaram embaixo do balcão. Es
tava muito quente e elas resolveram brincar na piscina. Magali jogou 
a bola dentro da piscina. Depois, as duas decidiram brincar de boneca 
e coelhinho. Então a Mônica deixou a bola fora  da piscina para secar. 
Como ainda continuava muito calor, elas decidiram tomar sorvete e 
deixaram a bola entre o coelhinho e a boneca. No final do dia, Magali 
e Mônica foram embora para suas casas e combinaram de brincar 
mais no dia seguinte.

Dos 26 alunos da turma, 22 conseguiam, ao final do trabalho, 
expressar os conceitos “em cima”, “embaixo” e “fora” corretamente. 
Todos representaram corretamente o conceito “dentro” e 24 alunos 
acertaram a posição “entre”.

A outra tarefa foi preparada em decorrência desta, pois algu
mas crianças nunca haviam manuseado um computador e se depa
raram com dificuldade no uso do mouse, o que impedia de averiguar 
corretamente se sabiam ou não os conceitos matemáticos. Nessa 
tarefa, os alunos deveriam colar figuras ou desenhar dentro e fora 
de uma caixa, em cima e embaixo de uma mesa e entre dois objetos 
numa folha com três figuras. Todos os alunos desempenharam a tare
fa com total aproveitamento, em todas as situações (figura 45).

Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que os 
alunos se apropriaram do vocabulário matemático e dos conceitos 
dele decorrentes, atendendo aos objetivos propostos. Portanto, che
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gamos ao quinto momento: ponto de partida da prática pedagógica, 
mas também seu ponto de chegada, ou seja, a prática social, que é e 
não é a mesma.

E a mesma, uma vez que é ela própria que constitui ao mesmo 
tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento 
e a finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma, se conside
rarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou qua
litativamente pela mediação da ação pedagógica; e já que somos, 
enquanto agentes sociais, elementos objetivamente constitutivos da 
prática social, é lícito concluir que a própria prática se alterou qua
litativamente [Saviani, 2008b, p. 58],

T,V

4 - íOíLULtaUãO jjl-w a-rAilÔXO- cUX.

Figura 45

Como já foi salientado anteriormente, apenas para fins didá
ticos as etapas são separadas. Os “passos”, como já explicitado, auxi
liam o professor na organização de seu planejamento e sua execução, 
mas isso não significa que só ao chegar na catarse é que os alunos 
começam a apresentar resultados. No desenvolvimento da instru
mentalização, os discentes apropriaram-se dos conceitos, fazendo 
sucessivas aproximações e complexificações nas noções aprendidas, 
que é o que se espera na perspectiva da pedagogia histórico-crítica.
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4. Ensino de ciências: contradições na sala de aula

A resolução da Secretaria de Estado da Educação n. 98, de 
23 de dezembro de 2008, estabelece diretrizes para a organização 
curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais de 
São Paulo (São Paulo/SEE, 2008c). Em 28 de janeiro de 2010, uma 
nova resolução (resolução SE n. 10/2010) altera o § 4o do artigo 
3o, o § 5o do artigo 5o e o anexo I da resolução SE n. 98/2008 (São 
Paulo/SEE, 2010). No que se refere aos anos iniciais do ensino fun
damental, essa resolução altera a carga horária do Io ano do ensino 
fundamental, que não incluía os componentes de educação física e 
artes. A resolução anterior sobre as diretrizes de organização curricu
lar é de 2007 e contava apenas com a nomenclatura de Ia a 4a séries 
(resolução SE n. 92/2007). Ao comparar a resolução SE n. 92/2007 
(São Paulo/SEE, 2007b) e as mudanças das duas últimas resoluções 
relativas a esse tema, não se verifica nenhuma alteração nas cargas 
horárias, sendo apenas modificada a nomenclatura de série para ano 
e a inclusão da mesma carga horária da antiga I a série para o atual I o 
ano. O quadro 9 auxilia na compreensão desta questão.

Disciplinas
Res. SE n. 92/2007

R es. SE  n. 98/2008 e 
Res. SE n. 10/2010

I a
série

2a
série

3a
série

4 a
série

1“
ano

2o
ano

3 o
ano

40

ano
5o

ano

Língua Portuguesa 60% 45% 30% 30% 60% 60% 45% 30% 30%

Matemática 25% 40% 35% 35% 25% 25% 40% 35% 35%

Educação Física/Artes 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

História/Geografia - - 10% 10% - - - 10% 10%

Ciências Físicas e 
Biológicas

- - 10% 10% - - - 10% 10%

Quadro 9

Como se observa, portanto, a matriz curricular de Io, 2° e 3o 
anos do ensino fundamental tem apenas conteúdos curriculares de 
língua portuguesa, matemática, educação física e artes e somente
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na grade curricular de 4o e 5o anos é que as disciplinas de história, 
geografia e ciências físicas e biológicas passam a configurar a matriz 
curricular, sendo destinados a essas disciplinas somente 10% da car
ga horária. Com isso, apesar de o § 2o do artigo 3o da resolução SE 
n. 98/2008 afirmar que “[...] a prioridade dada ao desenvolvimento 
das competências leitora e escritora e dos conceitos básicos da ma
temática, nos anos/séries iniciais, não exime o professor da classe da 
abordagem dos conteúdos das demais áreas do conhecimento” (São 
Paulo/SEE, 2008c), os conteúdos de ciências, história e geografia 
ficam secundarizados e perdem sua especificidade.

Esta é a contradição que se fez presente na realização deste tra
balho: uma tentativa de garantir o conhecimento específico da área 
de ciências à revelia da inexistência desse componente curricular em 
classes de Ia série. Diante desse quadro, como balizar os conhecimen
tos a serem transmitidos? Foi o que procurei responder a partir da aná
lise das propostas curriculares elaboradas na década de 1980 pela SEE, 
as atuais orientações curriculares para o Ciclo I e livros didáticos.

A proposta curricular para o ensino de ciências, cuja I a edi
ção data de 1988, discutia a necessidade de se encontrarem ele
mentos constitutivos que deixassem de abordar os conteúdos de 
maneira estanque e fragmentada, como julgavam ser a caracterís
tica dos Guias curriculares que direcionavam o currículo na década 
de 1970. Essa discussão teve início em 1983, com a implantação 
do Ciclo Básico na rede estadual, conforme já foi comentado no 
começo deste capítulo, quando da caracterização histórica da edu
cação em São Paulo. A partir das propostas curriculares lançadas 
na década de 1980, imprime-se uma visão que busca “[...] respeitar 
o nível de maturidade intelectual da criança durante o processo 
de ensino-aprendizagem” (São Paulo/SEE, 1997, p. 9) e vincular 
“[...] os conhecimentos das ciências físicas e naturais ao cotidia
no do aluno e aos acontecimentos da sociedade” (idem, p. 10). 
A  espontaneidade aparece de forma evidente em diversos trechos 
das propostas curriculares e, a despeito da crítica à fragmentação
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do conhecimento, também esses documentos se voltavam a uma 
compreensão superficial e parcial da ciência. O ensino, nessa pers
pectiva, deveria

[...] propiciar ao estudante condições para que ele problematize a 
realidade, formule hipóteses acerca dos problemas, planeje e execu
te investigações (experimentais ou não), analise dados, estabeleça e 
critique as conclusões, embora não necessariamente nessa ordem, nem  
de forma completa, nem visando apenas a  alcançar resultados previa- 
mente estabelecidos [idem, p. 18, grifo do autor].

Também nessas propostas se encontra a visão de que o ensino 
deve levar o professor a transformar “[...] cada plano de trabalho 
numa hipótese a ser testada em sala de aula, conferindo ao ensino 
um caráter de pesquisa, e dando suporte à perspectiva de flexibili
dade da proposta perante a realidade escolar” (idem, p. 27). Essas 
considerações têm diversas implicações ao trabalho docente. Em 
primeiro lugar, a questão da pesquisa e segundo, a flexibilização dos 
currículos em virtude do universo dos alunos.

No que se refere à primeira questão (o ensino como pesqui
sa), Saviani (2008b) traz reflexões importantes para se compreender 
o ensino como processo de transmissão de conhecimentos e não de 
redescoberta daquilo que já é conhecido. Se a pesquisa é a incursão ao 
desconhecido, então sua definição pressupõe aquilo que já é conheci
do. Se o ensino não vai garantir, por meio da transmissão, o conheci
mento já dominado pela humanidade, o que ele fará? Incidirá sobre a 
reconstrução individual dos conhecimentos, considerando aquilo que 
o indivíduo singular não domina, como desconhecido. Se assim for, as 
investigações perdem sua cientificidade, no sentido de que dessa ma
neira a pesquisa não estará contribuindo com avanços que enriqueçam 
a toda humanidade. É como reinventar a roda a cada nova geração!

O segundo aspecto (flexibilizar o currículo diante da realidade do 
aluno) novamente traz à baila a questão dos conhecimentos que impõem 
aos discentes restrições de acesso ao patrimônio humano-genérico. A
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proposta curricular de ciências ressaltava, por exemplo, que o uso de vo
cabulário técnico era desnecessário. A terminologia científica não seria 
algo importante, visto que no início da escolarização o que importaria 
seria a observação direta dos fenômenos e uma “excessiva formalização” 
poderia ser inadequada, porque os termos técnicos permaneceriam des
tituídos de significado pela impossibilidade de aprofundar as noções que 
justificam as nomenclaturas (São Paulo/SEE, 1997).

Conforme já mencionado no capítulo 1, o trabalho libertou 
o ser humano de seus condicionantes biológicos para desenvolver- 
-se a partir dos condicionantes sociais. Com isso, o desenvolvimento 
de instrumentos (físicos e psicológicos) possibilitou a apropriação 
da natureza, tornando-os ferramentas humanas. Essas ferramentas 
incorporam-se aos indivíduos quando passam a ser utilizadas com 
uma função social compartilhada. Ora, a linguagem, como função 
psicológica superior, é o grande salto qualitativo humano em relação 
aos animais porque permite compartilhar significados. Quando se re
tira da escola a apresentação desses significados, o empobrecimento 
da educação é certo, pois abrirá espaço para toda sorte de interpre
tações (novamente individuais) em detrimento das conquistas que a 
humanidade já fez ao longo de sua história.

Como se observa, as propostas curriculares da década de 1980 
não poderiam constituir-se em referencial para o trabalho com ciên
cias na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Atualmente, as 
orientações curriculares para o Ciclo I (São Paulo/SEE, 2008b) só 
trazem considerações sobre língua portuguesa e matemática, pois os 
outros componentes curriculares não fazem parte da grade curricular. 
Ademais, essas orientações têm bastante proximidade com os Parâme
tros Curriculares Nacionais (Brasil/MEC/SEF, 1997), sendo que ambos 
não fogem dos pressupostos escolanovistas renovados pelas pedagogias 
do “aprender a aprender”. Em todos esses documentos consultados, 
nada se encontrou que pudesse minimamente direcionar as ações cur
riculares das séries iniciais para o ensino de ciências. Assim, a saída foi
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consultar diversos livros didáticos de ciências, verificando quais con
teúdos abordavam na Ia série do ensino fundamental.

A partir desse levantamento e consultando também planos de 
ensino antigos da escola (quando ainda contemplavam as disciplinas 
de história, geografia e ciências na grade curricular da Ia e 2a séries), 
foi possível elaborar um currículo mínimo para a área de ciências natu
rais. Diga-se de passagem que tenho clareza quanto às suas limitações 
e imperfeições, pois tive de lidar com a inexistência da disciplina de 
ciências na grade curricular, procurando incluir conteúdos considera
dos desnecessários aos alunos de minha série... Dentro dessas circuns
tâncias, o planejamento foi realizado de acordo com os objetivos, con
teúdos e procedimentos didático-pedagógicos descritos no quadro 10.

Objetivos Conteúdos Procedim entos didático- 
pedagógicos

- Desenvolver a 
linguagem oral e 
escrita utilizando 
nomeação científica 
para objetos e seres 
vivos;

- Elaborar explicações 
objetivas sobre a 
ciência, sendo capaz 
de narrar fatos 
científicos;

- Registrar, por meio 
de desenhos e 
textos, conclusões 
de observações 
individuais ou 
coletivas;

- Comparar 
cientificamente, 
diferentes animais.

- Diferença entre 
ambiente natural e 
construído;

- O ciclo vital dos seres 
vivos: nascimento, 
crescimento, 
reprodução e morte;

- Características dos 
animais quanto às 
partes do corpo 
(cabeça, tronco
e membros), 
alimentação, 
locomoção, habitat 
e categorias 
(selvagens, exóticos, 
domésticos, 
aquáticos, terrestres, 
extintos, em 
extinção etc.).

- Leitura e elaboração de 
textos informativos sobre 
animais;

- Confecção de mural de 
notícias de jornal;

- Exibição de filmes: Happy 
feet, A  m archa dos pinguins e 
documentários (curtas) sobre 
diferentes animais;

- Uso de jogos de computador: 
software “A  arca de Noé”;

- Visita ao zoológico;
- Leitura e elaboração de fichas 

técnicas de animais;
- Palestra da polícia ambiental;
- Elaboração de história 

em quadrinhos sobre o 
conteúdo;

- Exploração de músicas 
(“A  arca de Noé” e “Os 
saltimbancos”);

- Exibição da peça de dança- 
teatro Os saltimbancos.

Quadro 10
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Se a prática social é a razão de ser da prática educativa, en
tão é inerente à pedagogia histórico-crítica que os procedimentos 
didático-pedagógicos se desenvolvam tendo em vista a intencional 
transformação da prática social. Os objetivos apresentados no qua
dro 10 por si já definem o ponto de partida, compreendendo que o 
desenvolvimento do vocabulário científico, a capacidade de explicar 
e categorizar a natureza por meio da ciência e registrá-la por diferen
tes instrumentos colaborará nessa transformação. Mas como se deu 
neste trabalho a explicitação desses objetivos aos alunos? Confron
tando suas concepções (senso comum) com o conhecimento cientí
fico socialmente elaborado.

Primeiramente, os alunos assistiram a curtas-metragens (do
cumentários) sobre animais: tartarugas, baleias, micos, morcegos, 
jacarés, leões, tucanos, sapos e pinguins. Em seguida, foi solicitado 
que classificassem esses animais, reunindo-os em grupos. As possibi
lidades eram variadas: animais que vivem na água, mas nesse grupo 
teríamos a baleia, que é mamífero; animais que têm penas, mas então 
teríamos o pinguim, que, apesar das penas, não voa; animais terres
tres, mas onde colocar a tartaruga, o jacaré, o sapo e o pinguim -  ani
mais terrestres ou aquáticos? Qual é a organização correta?

A partir disso, os alunos puderam perceber que diversas classifi
cações são possíveis, mas que, para fazê-las da maneira mais acertada, 
é necessário estabelecer critérios e categorias de análise. Nesse ponto, 
já se encontram elementos da Problematização e assim se procedeu à 
primeira divisão dos animais, realizada pelos reinos animal, vegetal e 
mineral, concluindo que todos os citados eram do reino animal. Mas o 
questionamento seguinte já obrigou a um parêntesis na continuidade 
dessa classificação. Os seres humanos pertencem ao reino animal. O 
que os diferencia das outras espécies? Foi explicitado aos alunos que 
todas as outras espécies condicionaram sua existência à natureza, en
quanto o homem a transformou (e transforma) para colocá-la a serviço 
das necessidades criadas pelos próprios seres humanos, levando o ho
mem a desenvolver-se intelectualmente de maneira única em relação
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a todas as outras espécies. Mas, esse tipo de discussão é possível, na Ia 
série? Sim, é possível! Ao contrário do que afirmam os construtivistas 
em relação à maturidade biológica das crianças para compreender de
terminados conteúdos, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, 
como teoria articulada aos preceitos da psicologia histórico-cultural, 
defendemos que “[...] o único bom ensino é o que se adianta ao desen
volvimento” (Vigotskii, 2006, p. 114).

Voltando à classificação dos animais, se todos os seres vivos 
assistidos nos documentários pertenciam ao reino animal, então era 
necessário subdividi-los. Uma possibilidade seriam as divisões por 
animais selvagens, exóticos, domésticos, aquáticos, terrestres, extin
tos, em extinção etc. Mas o que implica essa divisão? Saber iden
tificar características que definem cada uma dessas categorias. Por 
meio da leitura de diversos textos sobre animais, bem como textos 
científicos que traziam as definições do que seja um animal selvagem 
ou doméstico, novamente os alunos foram confrontados com seus 
conhecimentos (agora mais amplos), verificando que essa classifica
ção também não atenderia ao desejado, pois um animal selvagem (o 
leão, por exemplo) também teria de ser incluído na lista dos exóticos 
(porque não pertence à fauna brasileira). Uma nova proposição foi 
feita: animais vertebrados e invertebrados. Isso exigia a análise do es
queleto dos animais (feita por meio de ilustrações, visto que a escola 
não tem laboratórios) para conhecer suas colunas vertebrais, porque 
especialmente no caso dos sapos, as crianças achavam que eles não 
tinham coluna vertebral. Nova tentativa de montar uma classifica
ção, agora com mais avanço: todos os nossos seres vivos pertenciam 
ao reino animal e todos eram vertebrados. Vejam que a proposição 
de investigações não era espontânea e, portanto, nela já se localiza 
o processo de instrumentalização. Elas foram provocadas deliberada
mente por mim, conduzindo a novas nomenclaturas e classificações, 
que por conseguinte exigiam novos conhecimentos, que também 
não foram encontrados aleatoriamente. Fosse em pesquisas na inter
net (da escola), na biblioteca ou nos jornais, revistas e livros da sala
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de aula, os materiais que poderiam atender as pesquisas foram pre
viamente identificados para direcionar a aprendizagem dos alunos. 
Finalmente, os discentes foram apresentados à subdivisão por classes 
de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

Outras ações colaboraram na instrumentalização. No software 
“A arca de Noé”, um dos jogos disponível era um quebra-cabeça no 
qual a cabeça, o tronco e os membros dos animais apareciam mistu
rados (cabeça do macaco com o tronco do urso e membros do leão, 
por exemplo). Para finalizar o jogo, o aluno deveria trocar as partes 
até conseguir formar o animal corretamente. Quando um animal fica 
pronto, o programa emite o som do animal montado.

Também foram assistidos dois longas-metragens: A marcha dos 
pinguins (2005) e Happy feet (2006). Os dois filmes tratam do ciclo 
vital dos pinguins, sendo que o primeiro é um documentário e o se
gundo, uma história de ficção8. Por meio deles, foi possível contem
plar o ciclo vital dos animais, bem como identificar quais elementos 
se constituem em aspectos científicos e quais são irreais.

O resultado da análise dos dois filmes foi traduzido por meio de 
uma história em quadrinhos na qual, em uma conversa entre Mônica 
e Cebolinha (personagens de Maurício de Sousa), ao relatar o filme 
A marcha dos pinguins, os personagens fazem comparações (indiretas) 
com os conhecimentos obtidos no filme Happy feet.

-  Oi Cebolinha! Ontem eu assisti ao filme A marcha dos pinguins!
(Mônica)
-  Eu também! (Cebolinha)
-  O filme conta a história real dos pinguins imperadores. (Mônica)
-  Mostla como cuidam dos filhotes e o que comem. (Cebolinha)
-  Eu gostei dos bebês pinguins, da foca e de quando eles nadalam.
(Cebolinha)

8 A  utilização desses filmes com foco em atividades de leitura e escrita está relata
da em outro artigo, intitulado “A  prática pedagógica na perspectiva da pedago
gia histórico-crítica”, publicado no livro Pedagogia histórico-crítica: 30 anos.
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-  Aprendi que os pinguins não sapateiam, não falam e que eles
podem se perder e congelar. (Mônica)
-  Os filhotes não podem ficar longe dos pais. (Cebolinha)
-  Porque eles podem morrer de frio. (Mônica)
-  Por isso eles devem ficar cobertos nos pezinhos dos pais.
(Mônica)
-  Filho, vem almoçar. (Dona Maria Cebola, mãe do Cebolinha)
-  Tchau, Cebolinha. (Mônica)
-  Tchau, Mônica. (Cebolinha).

A  utilização de músicas deu-se na mesma direção: diferenciar 
ciência e ficção. Mais do que isso, a leitura do livro de poemas A 
arca de Noé (M o r a e s ,  1991) e da história Os saltimbancos ( B a r d o t t i ,  

2007) permitiu duas explorações diferentes. Discutamos separada
mente cada uma delas.

No caso da leitura de poemas9, é preciso que se diga que co- 
mumente se observa a utilização de Vinícius de Moraes nas escolas 
de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. No en
tanto, a despeito da importância desse autor e das inúmeras possibi
lidades de trabalho que essa obra permite nesses segmentos, via de 
regra as canções e poemas são utilizados de maneira limitada. Exem
plifico: ensinar as músicas para uma apresentação das crianças aos 
pais na festa de fim de ano da escola, fazer os alunos memorizarem 
um poema para apresentar um jogral para as outras classes durante o 
recreio, copiar as letras das músicas para fazer um cartaz e colocá-lo 
no mural como parte de um “projeto” sobre insetos etc. Essas propo
sições são empobrecidas, descontextualizadas e não têm finalidade 
específica. São expressões daquilo que podemos chamar de “extras”, 
que encarnam atividades que não contribuem na apropriação, pelos 
alunos, daquilo que de mais rico esses poemas podem oferecer: a 
aproximação com a arte, em sua forma mais completa e objetivadora

9 O  livro A  arca de N oé foi lido na íntegra: cada dia, um poema diferente.



142

dos indivíduos. Ferreira e Duarte (2009) afirmam, fundamentando - 
-se em Lukács, que por meio da arte o ser humano pode suplantar 
sua visão particular e adquirir novas lentes, estas universais. Essa 
apropriação contribui “[...] para transformar o arranjo da consciên
cia dos homens, conferindo-lhes novas formas de apreensão do real e 
substância crítica capaz de confrontar a sociedade capitalista em sua 
totalidade” ( F e r r e i r a  &  D u a r t e ,  2009, p. 14). Essa foi a intenção no 
uso dos poemas, além de utilizá-los também para as especificidades 
de ciências, por meio das comparações entre o real e o fictício, o 
científico e o imaginário.

O uso da obra de Vinícius de Moraes como algo periférico 
remete-nos a uma outra discussão, sobre o principal e o acessório em 
educação. Tenho afirmado ao longo deste livro, com base nos autores 
marxistas, a importância, na escola, da transmissão-assimilação do 
conhecimento e a importância do currículo escolar como aquele que 
garante essa transmissão-assimilação nas suas formas mais desenvol
vidas. Mas o que define esse currículo10? O que é primordial que a 
escola garanta às novas gerações? Aquilo que é clássico.

Saviani (2003, p. 101) faz a distinção entre tradicional e clás
sico, afirmando que tradicional “[...] é o que se refere ao passado, ao 
arcaico, ultrapassado [...]” e clássico “[...] é aquilo que resistiu ao 
tempo, logo sua validade extrapola o momento em que ele foi pro
posto”. Com base nessa discussão, esse autor chama a atenção para 
as funções clássicas que a escola não pode perder de vista “[...] por
que, do contrário, acabamos invertendo o sentido da escola e consi
derando questões secundárias e acidentais como principais, passan
do para o plano secundário aspectos principais da escola” (idem, pp. 
101-102). Quando se priorizam no espaço escolar os “projetos”11, a

10 Sobre currículo, vide considerações também no capítulo 1.
11 Considerados pelos atuais modismos como avançados, por supostamente garanti

rem uma abordagem interdisciplinar dos conteúdos, mas que têm suas raízes em 
John Dewey e, portanto, remetem-se à Escola Nova e suas posteriores variações.
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escola deixa de cumprir sua função essencial e consome-se em ati
vidades não nucleares, cotidianas e sucumbem suas especificidades.

Na rede estadual paulista, existem hoje inúmeros projetos im
postos pela Secretaria de Estado da Educação12. Não é à toa que a 
carga horária de disciplinas específicas foi eliminada: é preciso ga
rantir tempo para os projetos! Com isso, pouco resta para se fazer o 
que efetivamente deveria ser feito: ensinar! O resultado não poderia 
ser mais calamitoso. Chega-se ao final do ano letivo com alunos que 
aprendem muito menos do que poderiam/deveriam e que são em
purrados para a série seguinte pela progressão continuada até que 
cheguem ao 5o ano como copistas ou com noções mínimas de leitura, 
escrita e matemática... Que deveriam ter sido garantidas no Io ano 
do ensino fundamental.

Sobre a utilização da história Os saltimbancos13 ( B a r d o t t i ,  

2007) e, depois, das músicas da mesma obra (E n r iq u e z ; B a r d o t t i  

& B u a r q u e ,  1977), para além das contribuições específicas ao en
sino de ciências, já descritas por meio de outras ações realizadas e 
também de sua utilização como um clássico infantil a ser apresen
tado aos alunos, a obra em si apoia discussões importantes sobre a 
condição humana.

A partir da compreensão dos alunos de que animais não fa
lam, não cantam e não se organizam em torno de uma revolução, 
porque não têm as mesmas capacidades intelectuais que os seres 
humanos e também por já terem entendido que as histórias, se-

12 “Prevenção também se ensina” (dengue, leshimaniose, educação sexual etc.); 
meio ambiente (Dia da Agua, Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore e tc .) ; 
educação para o trânsito; educação fiscal; Programa Educacional de Resistên
cia às Drogas (Proerd) , no qual a Secretaria atua ao lado da Polícia Militar por 
meio da realização de palestras proferidas por policiais, dentro das escolas, em 
horário de aula.

13 Os saltimbancos foi inspirada numa peça dos italianos Luis Enriquez e Sergio 
Bardotti, criada a partir do conto “Os músicos de Bremen”, dos Irmãos Grimm. 
O  cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda transformou o texto em um 
musical com linguagem brasileira.
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jam elas de filmes ou livros, podem ter gêneros diferentes (obras 
de ficção, documentários, textos informativos, lendas, contos etc.), 
os discentes conseguiram debater sobre a condição dos animais da 
história transpondo-os para seres humanos e percebendo a cono
tação de crítica presente na história. Os saltimbancos discute a acu
mulação de riquezas, a exploração do animal pelo homem (trans
posta para a relação da exploração do ser humano por outro ser 
humano), a existência e manutenção de classes sociais e a força dos 
animais (seres humanos) organizados na luta contra a exploração. 
O fechamento do trabalho com essa obra deu-se com uma apresen
tação de dança-teatro realizada na escola (para todas as classes)14 
recontando a história (figuras 46 e 47).

Figura 46: Os personagens da história -  cachorro, galinha, gata e jumento

14 Inicialmente a pretensão era levar as crianças ao teatro municipal, o que não foi 
possível por falta de ônibus escolar. Sendo assim, o grupo de dança se dispôs a 
fazer a apresentação na íntegra, no pátio da escola.
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Figura 4 7 -  Os alunos assistindo à apresentação

Outra contribuição foi da visita da Polícia Ambiental. Os poli
ciais trouxeram animais empalhados (figura 48) e discutiram o tema 
do tráfico de animais e preservação da fauna.

Figura 48 -  Alunos observando animais empalhados

Para solicitar a visita dos policiais e devidamente inseri-la no 
trabalho desenvolvido, os alunos redigiram cartas que foram endere
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çadas à Polícia Militar Ambiental, exigindo dos alunos o conheci- 
mento da estrutura da linguagem específica à elaboração de cartas. 
Mais que isso, a vinda dos policiais visou abrir o debate sobre o que 
leva as pessoas a traficar e maltratar animais. Para além de um dis
curso romantizado de que “devemos cuidar da natureza”, a inten
ção era abordar essa questão mostrando aos alunos que os cuidados 
com o meio ambiente passam pela compreensão da sociedade em 
que vivemos, seus valores, interesses e conflitos. A imagem que se 
tem criado da natureza é de que o homem tem agido de maneira 
nefasta em relação a ela, como se isso fosse inerente ao indivíduo, 
descaracterizando os componentes morais, da cultura, do conheci
mento científico e da organização social historicamente estabeleci
da. Loureiro (2006, p. 48) afirma que

Generalizar o agir de nossa espécie como sendo destrutivo, sig
nifica dizer que temos uma “natureza ruim”, portanto, que o planeta 
não tem salvação enquanto existirmos. No mínimo, tal construção 
estabelece um problema ético agudo, um paradoxal senso de auto
destruição, e exprime desconhecimento da historicidade humana e 
suas múltiplas dimensões constitutivas.

Outra contribuição desse mesmo autor é que o desconheci
mento das relações sociais e suas interfaces implica descompasso na 
apreensão da natureza em sua totalidade e de forma concreta, le
vando a propalada “educação ambiental” a explicações simplistas e 
reducionistas sobre o meio ambiente. Para Loureiro (idem, ibidem), 
“[...] ignorar que somos seres sociais-biológicos, formados por múlti
plas mediações, é desprezar o caráter histórico do que fazemos, faci
litando a culpabilização da humanidade como um todo homogêneo 
e idealmente concebido”.

Finalmente, farei menção a dois outros tipos de trabalho de
senvolvido com os alunos: a elaboração de fichas técnicas e textos 
informativos. Para serem capazes de realizar essas tarefas, os alunos
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precisavam de subsídios, que foram dados por ações relativas à forma 
(domínio do código escrito e dos tipos de textos requeridos) e ao 
conteúdo (o conhecimento das espécies de animais sobre as quais 
deveriam escrever). Não é minha preocupação aqui relatar como, 
em termos da alfabetização, esses materiais contribuíram na apro
priação da língua, pois isso demandaria reflexões específicas sobre a 
linguagem, o que não é minha proposição central neste momento. 
No entanto, não posso deixar de mencionar a importância do domínio 
do código alfabético para que os alunos pudessem produzir resultados 
relacionados ao ensino de ciências, visto que ler e escrever são premissas 
básicas às expressões de conhecimento das diferentes áreas. Nesse sen
tido, vale salientar que eram realizadas leituras diárias de livros, re
vistas e jornais contendo informações sobre animais. A partir dessas 
leituras, destacando para os discentes as características dos diferen
tes gêneros textuais, realizavam-se exercícios de escrita que tinham 
um roteiro de itens a serem atendidos para aquele texto, que depois 
era revisado por várias vezes. Exemplifico esse trabalho relatando a 
elaboração das fichas técnicas.

Após a leitura de um texto com informações sobre um deter
minado animal, era solicitado que os alunos retirassem dele dados 
que pudessem apresentar o animal: nome, tamanho, classificação, 
peso, tipo de alimentação, tempo de vida e de hábitos e uma curio
sidade. De posse desse roteiro, os alunos deveriam voltar ao texto 
para buscar essas informações explícitas ou implícitas (exemplo: 
um texto que não fala que o animal tem “hábitos noturnos”, mas 
afirma que ele dorme mais durante o dia do que à noite; uma repor
tagem que não fala que o animal mede de 2 a 3 metros, mas diz que 
os menores têm 2 metros e os maiores chegam a 3 metros) (figura 
49). O processo inverso também era realizado: os alunos recebiam 
uma ficha técnica após assistir um curta-metragem de algum ani
mal e tinham de se utilizar dessas informações para redigir um texto 
informativo (figura 50).
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FICHA DO ANIMAL 

(Elaborada individualmente)

Nome: J IM U 6 U

( I RÉPTIL ( ) ANFÍBIO ( ) MAMÍFERO ( ) PEIXE ( X ) AVE 

PESO: SS.ft.gramas, 

t a m a n h o : ss.a filceatiraetros

ALIMENTAÇÃO: Insetos, lagartos, ovos ae filhotes de outros pássaros e 

frutas.

TEMPO DE VIDA: 15 anos.

HÁBITO: Diurno.

CURIOSIDADE: O  tucanuçu se exibe para a fêmea com 0 seu bico.

TUCANUÇU
Figura 49

Nos dois casos, após elaborar o material, ele era corrigido 
apontando insuficiências e erros. Depois, os textos eram apresenta
dos aos colegas para verificar as diferenças de abordagens feitas: um 
aluno/grupo pode ter colocado que existem diferentes espécies de tu
canuçu (bico amarelo, bico verde etc.) e outro destacou como curio
sidade o fato de o macho se exibir para a fêmea com seu bico. Isso 
quer dizer que os discentes podem trazer suas contribuições e podem 
compartilhá-las com os outros, mas desde que todos tenham as infor
mações corretas, baseadas em argumentos científicos, o que aproxima 
nosso trabalho de estudos que valorizem o professor e nos distancia 
de perspectivas que defendem um posicionamento de “respeito” às 
diferenças e em nome disso disseminam toda sorte de distorção aos 
conhecimentos historicamente construídos. Gramsci (1991, pp. 131- 
132) situa muito adequadamente esta questão:

[...] na escola, o nexo instrução-educação somente pode ser 
representado pelo trabalho vivo do professor, na medida em que o
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TARTARUGAS MARINHAS: SOBREVIVENTES DA NATUREZA
As tartarugas saem do mar, botam seus ovos na praia e depois voltam 

para a água.
Quando os filhotes saem dos ovos, eles tentam ir para o mar. mas 

poucos conseguem chegar porque s io  comidos por gaivotas, caranguejos, 
cachorros e outros. Só duas ou três tartarugas em mil conseguem chegar à 
vida adulta.

0  projeto J jjjjg jprotege  as tartarugas. Eles colocam telas na areia para 
proteger os ovos.

A carapaça protege as tartarugas do ataque dos animais, menos do 
tubarão, porque ele é muito forte e consegue comê-las mesmo assim.

Quando as tartarugas véem R[ásJj£a. elas confundem com água-viva, 
comsm e morrem.

Existem cinco espécies de tartarugas no Brasil: cabeçuda, verde, oliva, 
de pente e gigante.

(Texto elaborado coletivamente)’

lluMacSo da uma tartanigs na <lasava. Daseníio deKanao Silva,

Figura 50

mestre é consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de 
cultura que ele representa e o tipo de sociedade e de cultura repre
sentado pelos alunos, sendo também, consciente de sua tarefa, que 
consiste em acelerar e em disciplinar a formação da criança confor
me o tipo superior em luta com o tipo inferior. Se o corpo docente é 
deficiente e o nexo instrução-educação é relaxado, visando a resol
ver a questão do ensino de acordo com esquemas de papel nos quais 
se exalta a educatividade, a obra do professor se tornará ainda mais
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deficiente: ter-se-á uma escola retórica, sem seriedade, pois faltará 
a corporeidade material do certo, e o verdadeiro será verdadeiro de 
palavra, ou seja, retórico.

Foi possível observar a diferença entre os conhecimentos ini
ciais dos alunos e o salto qualitativo dado por conta do processo de 
ensino e aprendizagem. Para além das diversas manifestações dadas 
nos textos produzidos, na visita ao zoológico, isso também ficou cla
ro. Para compreender o salto qualitativo, compararei essa turma com 
outra que visitava o local no mesmo dia (de outra escola). Enquanto 
nossos alunos paravam em frente a cada placa para ler as informa
ções técnicas, perguntavam mais coisas sobre o animal que estavam 
vendo, detinham-se nas jaulas para observar o animal que estudaram 
nos livros e vídeos e caminhavam sem pressa pelo zoológico, a outra 
turma corria desenfreadamente pelas instalações, gritando, assustan
do os bichos e antes que tivéssemos saído da Ia parte do zoológico, 
estes alunos já não estavam mais interessados na visita e pediam à 
professora que fossem embora. Por que esses alunos não estavam in
teressados no passeio? Porque não encontraram nele motivos para 
envolvimento. Vejamos, ainda que longe da pretensão de garantir 
a merecida reflexão ampliada destes conceitos, como a psicologia 
histórico-cultural trata de atividade, ação, operação e motivo.

Os seres humanos, por meio do trabalho, ao mesmo tempo 
em que atendem suas necessidades, criam novas necessidades, que 
são atendidas, que criam novas necessidades e assim sucessivamente. 
Portanto, o trabalho é atividade vital humana porque a satisfação de 
necessidades exige a atividade do sujeito. Vou explicitar um pouco 
mais essa questão.

O que está na gênese da atividade é o motivo. Isso quer dizer 
que, em nosso estágio de desenvolvimento, já nos afastamos de um 
modo de funcionamento determinado por necessidades biológicas. 
Todas as nossas necessidades são mediadas pela cultura e dessa for
ma, pelo processo de relações interpsíquicas e intrapsíquicas, vamos
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aprendendo (cultura) quais são os objetos que podem atender nosso 
estado carencial. A união da necessidade com o objeto que lhe aten
de leva o indivíduo a agir, é o motivo de suas ações. Pois bem, a ativi
dade desenvolve-se por meio de inúmeras ações (cujo resultado não 
coincide com o motivo) que se cumprem por meio de procedimentos 
ou operações. As ações possuem finalidades específicas, que em seu 
conjunto constituem a atividade. Já as operações se referem ao modo 
de executar uma ação e dependem das condições objetivas dadas ao 
desenvolvimento da operação. Por exemplo, uma criança pode aten
der à instrução “escreva seu nome” valendo-se de letras recortadas 
de jornais, alfabeto móvel, cópia no caderno etc. Em todos os casos, 
ela realizou a ação solicitada, de diferentes maneiras, de acordo com 
as circunstâncias disponíveis para sua execução. Portanto, a ativida
de de estudo concretiza-se por meio de inúmeras ações pedagógicas 
que se traduzem nas disciplinas e nos conteúdos, nas quais diferentes 
operações (procedimentos didáticos) condicionam objetivamente a 
realização da atividade (M a r t in s , 2007a; L e o n t ie v , 2006).

Repitamos a pergunta que levou a esses últimos parágrafos: 
por que os alunos não estavam interessados no passeio no zoológico? 
Porque a espontaneidade tão defendida pelas pedagogias do “apren
der a aprender” impede que os alunos, por falta de direcionamento 
da atividade de estudo, funcionem de maneira que se sintam “neces
sitados” daquele conhecimento e assim tendo motivos para aprender. 
Ademais, recuperemos o que já foi discutido anteriormente em rela
ção ao processo de homogeneização e lembremos que os indivíduos 
não o realizam “[...] de forma espontânea e natural, mas sim porque 
assimilam, através da educação escolar, as formas de pensar e agir 
necessárias a esse processo” (D u a r t e , 2007, p. 66).



Considerações 

finais

Este é um livro que apresenta conclusões ao final de cada tra
balho, analisando as práticas pedagógicas realizadas tanto na 
educação infantil como no ensino fundamental. Apresenta 

reflexões sobre a prática educativa e pretende contribuir com fun
damentos teórico-práticos que auxiliem os docentes na busca das 
formas mais adequadas à transmissão do saber elaborado historica
mente aos indivíduos das novas gerações. Não se trata, pois, de um 
livro que pode trazer ao seu final um item denominado “conclusão”. 
Ao contrário, espero que o encerramento deste trabalho seja o ponto 
de partida de novas aproximações à metodologia proposta pela peda
gogia histórico-crítica.

A  prática educativa, como modalidade de prática social, é 
determinada por inúmeras circunstâncias objetivas que condicio
nam sua realização. Por essa razão, ela não pode garantir per se 
que o educando tenha, em sua prática social, uma postura idênti
ca àquela vivenciada por meio da prática educativa. Mas isso não 
significa tornar-se espectador dos caminhos que a prática social 
toma, pois isso tornaria a perspectiva histórico-crítica uma teoria 
reprodutivista em educação. O que a pedagogia histórico-crítica 
persegue é colaborar para a transformação da sociedade, e para isso 
se compromete com a educação escolar, de qualidade e para todos, 
entendendo que as ações pedagógicas, dadas suas limitações, têm 
papel nesse processo de transformação ao se efetivarem como prá
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ticas que estejam voltadas ao atendimento das demandas reais da 
prática social ( O l iv e ir a  &  D u a r t e , 1987).

Desejo que este livro incentive outros professores a se lança
rem a estudos cada vez mais aprofundados sobre o referencial mar
xista e assim possamos consolidar essa teoria pedagógica nas nossas 
escolas, contribuindo para a humanização dos indivíduos e, mais que 
isso, para que nossos encaminhamentos da educação escolar nos pos
sibilitem a luta por uma outra sociedade.
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pretende colaborar com o avanço da 

perspectiva teórica histórico-crítica. Longe 

de esgotar o tema, a intenção é contribuir 

com a reflexão sobre práticas pedagógicas 

fundamentadas neste referencial, apresentando 

trabalhos desenvolvidos na educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental. Ao divulgar 

tais práticas, espera-se que elas possam ser 

discutidas, analisadas, ampliadas e assim participar 

do movimento de consolidação da pedagogia 

histórico-crítica, que, comprometida com a classe 

trabalhadora, busca oferecer referencial de 

educação de qualidade àqueles que têm tido esse 

direito negado.


