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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo analisar a presença da tendência histórico-
crítica na prática dos professores em estabelecimentos educacionais do 
município de Apucarana. Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a história 
das tendências, em especial da pedagogia histórico-crítica, e a de campo com 
um grupo de 7 profissionais da Rede Pública Municipal, com a aplicação de 
questionário. Analisando-se o resultado da pesquisa através de questionário 
respondido pelos professores percebe-se que a maioria segue a linha 
orientadora que tem base em estudos realizados por Dermeval Saviani, José 
Carlos Libâneo, Vygotsky, João Luiz Gasparin e outros, portanto, de concepção 
histórico-crítica; conhecem e utilizam os passos da didática da pedagogia 
histórico-crítica. Os temas e conteúdos propostos em cada aula partem da 
prática social inicial dos alunos, e são trabalhados em articulação com a 
realidade dos educandos.  
 
Palavras-chave: Tendência histórico-crítica, Ensino fundamental, Município de 
Apucarana. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to analyze the presence of historical-critical trend in the 
practice of teachers in educational establishments of the city of Apucarana. A 
literature review was conducted on the history of trends especially the historical-
critical pedagogy and the field with a group of 7 professionals in the municipal 
public, with the questionnaire. Analyzing the results of the survey through 
questionnaires answered by teachers noticed that most follow the guideline that 
is based on studies by Demerval Saviani, José Carlos Libâneo, Vygotsky, João 
Luiz Gasparin and others, therefore, historical design -critic; They know and use 
the steps of the didactics of historical-critical pedagogy. The themes and 
contents offered in each class start from the initial social practice of students, 
and are worked in conjunction with the reality of students. 
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INTRODUÇÃO 

A duração da influência das tendências liberais sobre a educação 

brasileira foi de um longo período que duraram cinco décadas, de tal modo 

que, segundo Libâneo (2008), a prática de muitos professores tem sido 

influenciada ainda no presente. Para ele, as condições nas quais os 

professores realizam sua prática docente em sala de aula demonstram que a 



prática escolar não tem sido estritamente pedagógica, visto ser na escola o 

lugar onde a sociedade tem expressado e concretizado suas determinações. 

Em cada momento histórico a escola assumiu um caráter reprodutivista 

das relações sociais de produção na medida em que incorporava novas formas 

de educação. A crítica a tais modelos educacionais de cunho reprodutivista se 

fez necessário já na década de 1970, por meio das teorias crítico-

reprodutivistas (teoria do sistema de ensino como violência simbólica, teoria da 

escola enquanto Aparelho ideológico de Estado (AIE) e teoria da escola 

dualista), atingindo seu clímax na formulação da pedagogia hitórico-crítica com 

sua exigência metodológica historicizadora. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a presença da tendência 

histórico-crítica na prática dos professores em estabelecimentos educacionais 

do município de Apucarana. Para isso foi necessário conhecer a história das 

tendências; conhecer a didática histórico-crítica e sua metodologia; verificar se 

os conteúdos e metodologias trabalhados nas salas do município de 

Apucarana no Ensino Fundamental I estão de acordo com a temática histórico-

crítica; analisar se o planejamento contém todos os passos da didática 

histórico-crítica; e finalmente realizar procedimentos de análise dos dados 

coletados de acordo com a fundamentação teórica efetuada. 

A presente pesquisa foi realizada em uma escola pública do Ensino 

Fundamental I. A escola está localizada bairro da zona urbana do município de 

Apucarana – PR. A Instituição oferece os cursos de Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental I com funcionamento em tempo integral das 7:30 às 16:30 e de 

Educação Especial no período matutino das 7:30 às 11:30 e no período 

vespertino das 12:30 às 16:30.  Trabalha com 5 turmas do Ensino Fundamental 

I, 4 turmas do Ensino Infantil com 2 no Pré 2 e 2 no Pré 3; e uma classe no 

ensino especial. Contou com a participação de 7 docentes da referida 

instituição, que lecionam do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I. 

A pesquisa se deu quando, primeiramente, foi levado até a escola e 

entregue para a diretora os termos de autorização institucional e o termo de 

consentimento livre e esclarecimento, para serem aprovados e assinados. 

Ficou marcada para a semana subseqüente o dia da entrega do questionário, 

pelo pesquisador aos participantes, e a aplicação da pesquisa. Esta pesquisa 

de foco qualitativo possibilitou mostrar se os conteúdos e metodologias 



trabalhados em sala de aula estão de acordo com a temática da concepção 

histórico-crítica, a fim de constatar, de fato, a presença dessa pedagogia no 

Ensino Fundamental fase l. 

 
REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Os encaminhamentos teórico-metodológicos da Tendência Histórico-

crítica, segundo Gasparin (2011) e Saviani (2008), têm seu fundamento 

Teórico-metodológico no materialismo histórico dialético, a qual tem Karl Marx 

como seu fundador.  Dessa forma, essa tendência se insere no campo das 

teorias que tem como referencial o marxismo. Para esses autores é papel da 

pedagogia, fornecer à escola os elementos teórico-práticos que orientem a 

prática educativa visando à formação de indivíduos que não apenas cumpram 

seus papéis sociais, mas que na busca de novos conhecimentos e de novas  

práticas  contribuam para a transformação da sociedade. 

Para essa tendência, o planejamento das unidades de ensino deve 

expressar não apenas um plano de aula, mas um projeto maior, ou seja, um 

Plano de Trabalho Docente-Discente, que conforme essa proposta pedagógica 

desta teoria deve seguir um pleito recíproco quanto a forma de construir o 

conhecimento tanto pelo docente quanto pelo discente, na constituição de uma 

nova maneira de pensar e executar os conteúdos por ambos os agentes do 

começo ao fim do processo (GASPARIN, 2011). Para isso o professor deve... 

“ter claro a linha de trabalho pedagógico a ser adotada para que se consiga ter 

unidade nas ações metodológicas e avaliativas no decorrer das aulas” 

(REGINA, 2008, p. 4), pois segundo Saviani (2008, p.107) “a prática será tanto 

mais coerente e consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais 

desenvolvida quanto mais consistente e desenvolvida for à teoria que a 

embasa”. Isso mostra que é possível desenvolver um bom trabalho quando a 

teoria e a prática se articulam. 

O método preconizado por essa Tendência é o dialético - movimento 

que parte da Prática, passa pela Teoria e retorna à Prática. Para isso, o 

primeiro momento é marcado pela Prática Social Inicial - ponto de partida da 

prática educativa, a qual é justamente o nível atual de desenvolvimento do 

educando correspondente á primeira fase do método – a prática; A 

Problematização – identifica-se nesse momento a zona de desenvolvimento 



imediato do educando e que corresponde à segunda fase do método dialético – 

a teoria; A Instrumentalização – encaminhamento metodológico pelo professor 

e consiste no terceiro passo pertencente também à segunda fase do método 

dialético – a Teoria; A Catarse – é a síntese mental a que o aluno chegou, e a 

expressão da síntese a qual vem contemplar e completar as dimensões 

estudadas nos passos anteriores da segunda fase – Teoria; A Prática Social 

Final – O último passo vai apontar para as intenções do aluno quanto à 

manifestação de sua nova postura prática, e de quais serão as ações que 

enquadram agora dentro de uma nova prática e, portanto a terceira fase do 

método – a Prática (GASPARIN, 2011; SAVIANI, 2008). A escolha dessa 

pedagogia como teoria fundamental da ação desses professores, mostra a 

seriedade e importância com que conduzem a sua prática pedagógica 

(LIBÂNEO, 2011). 

 
CONCLUSÃO 

Conforme o levantamento bibliográfico feito para realização dessa 

pesquisa, pôde-se perceber que a educação brasileira passou e ainda passa 

por inúmeras adequações, as influencias que tem sofrido desde os tempos da 

colônia no campo político, religioso e ideológico, vieram a contribuir de alguma 

forma para sua conformação atual afetando também as condições nas quais se 

assegura a concretização da prática docente em âmbito escolar.  

Nesse contexto torna-se premente a necessidade de uma sólida 

formação teórico-científica dos profissionais da educação a respeito da 

organização da prática pedagógica, do papel da escola, e das dimensões 

técnica e política que se reveste a sua prática. Caso contrário, o que teremos 

será uma boa parte dos professores manifestando uma prática em sala de aula 

baseada no senso comum e consubstanciada em procedimentos espontâneos 

e não científicos. 

Analisando-se o resultado da pesquisa através de questionário 

respondido pelos professores percebe-se que a maioria segue a linha 

orientadora que tem base em estudos realizados por Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Vygotsky, João Luiz Gasparin e outros, portanto, de concepção 

histórico-crítica. Pois100% dos que responderam fundamentam suas práticas, 

nessa teoria; 43% conhecem os passos da didática dessa tendência; 40% 



deles articulam o conteúdo com o cotidiano do educando; 44% introduzem os 

alunos à Problematização; 40% são capazes de trabalhar a defasagem 

aluno/série de maneira individualizada; e finalmente 100% do docentes 

fundamentam seus estudos e pesquisas em autores com referenciais 

marxistas. 

Os temas e conteúdos propostos em cada aula partem da prática social 

inicial dos alunos, e são trabalhados em articulação com a realidade dos 

educandos.  

Embora se valendo de tais constatações que são por demais preciosas 

em si mesmas, e do fato da adesão à teoria histórico-crítica ter sido confirmada 

pela maioria dos docentes, verificou-se que há uma insurreição quanto à 

veracidade da transposição dos elementos conceituais dessa teoria para 

processo de aprendizagem. Até que ponto as declarações dos nossos 

educadores, de modo geral, em seguir uma linha teórica crítica transformadora 

refletem o fazer pedagógico em sala de aula?Ou apenas alimentam com 

respostas prontas os formulários das pesquisas aplicadas? Há a necessidade 

de apropriação desses conceitos e aquisição de maior conhecimento dos 

modos de sua utilização segundo a pedagogia histórico-crítica. 
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