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RESUMO
Este trabalho de cunho bibliográfico, resultou da proposta feita no Projeto de Pesquisa Isolado em que busquei analisar a
abordagem Histórico-cultural  ou Psicologia  Histórico-cultural,  desenvolvida  por  Vigotski  comparando-a a  abordagem
Histórico-crítica de Saviani, com a finalidade de perceber diferenças e semelhanças entre elas. Por trabalhar mais de 10
anos com a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências da Natureza e Matemática me colocou frente ao problema
enfrentado por grande parte dos acadêmicos de Pedagogia que é a falta de conhecimento dos conteúdos elementares
que compõem os programas de ensino da educação básica. Mediante essas dificuldades tanto de acadêmicos quanto de
professores, fez-se necessário  pesquisar o conceito da abordagem Histórico-cultural  e Histórico-crítica com vistas à
aplicação, quando viáveis,  em suas práticas pedagógicas.  Meus questionamentos ao abordar  essa temática foram:
Como o aluno do curso de Pedagogia poderá ensinar conteúdos referentes aos anos iniciais quando não tem domínio
deles? Como eu, professora de Metodologia de Ciências da Natureza e Matemática, posso auxiliar alunos dos cursos de
formação  a  terem o  domínio  desses  conteúdos  quando  não  possuo  conhecimento  de  concepções  pedagógicas  e
alternativas metodológicas para que eles desenvolvam um trabalho de excelência à frente de turmas dos anos iniciais ou
compondo a equipe pedagógica nas escolas? Aponto pesquisas realizadas no Brasil  que indicam dificuldades dos
alunos do ensino fundamental e a necessidade de promover a interdisciplinaridade entre as diferentes disciplinas, bem
como outras práticas que possam promover um ensino de qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO
Este  trabalho,  de  cunho  bibliográfico,  resultou  da  proposta  feita  no  Projeto  de  Pesquisa

Isolado  em que  busquei  analisar  a  abordagem Histórico-cultural  ou  Psicologia  histórico-cultural,
desenvolvida por Vigotski comparando-a a abordagem Histórico-crítica de Saviani, com a finalidade
de perceber diferenças e semelhanças entre elas. Aliado a essa discussão, busquei desenvolver,
com os alunos do 3º ano do curso de Pedagogia, atividades práticas de conteúdos escolares para os
anos  iniciais,  pautadas  pela  concepção  Histórico-crítica,  para  ajudá-los  no  desenvolvimento  do
estágio pedagógico e para o exercício futuro de professores que, de posse do conhecimento dessa
abordagem, possibilitem aprendizagens significativas aos seus alunos. 

Por sua importância, esta temática tem sido discutida por outros autores que trouxeram suas
contribuições para esclarecer e minimizar as dificuldades de professores em exercício e alunos em
formação, além de ser fonte bibliográfica para discussões em grupos de estudo. Posso citar o artigo
publicado na revista Germinal de Londrina, em dezembro de 2011, escrito pelos autores Joia Pereira
e Francioli em que apresentam três tópicos em que discutem o Materialismo Histórico de Karl Marx;
as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e encerram com a Pedagogia Histórico-
Crítica de Saviani  que, segundo os autores, trás contribuições ao processo educacional  quando
enfatiza a consciência do homem como sujeito histórico.

O fato de ter trabalhado mais de 10 anos com a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino
de Ciências da Natureza e Matemática me colocou frente ao problema enfrentado por grande parte
desses acadêmicos que é a falta de conhecimento dos conteúdos elementares que compõem os
programas de ensino  da educação básica.  Eles  se  queixam de que,  quando alunos do ensino
fundamental,  foram ensinados  por  professores  que,  em sua maioria,  faziam uso  da concepção
empirista, servindo-se da imitação, memorização, repetição e cópias em seu processo de ensino. 
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Ainda hoje, tendo em vista a fragilidade da base teórica em que se assentam as práticas dos
professores da educação básica por conviverem com a presença de discussões que ora citam a
abordagem  Histórico-cultural,  ora,  a  Histórico-crítica,  não  conseguem  desenvolver  um  trabalho
coerente, até porque as origens de sua formação estão fincadas em concepções tradicionais e, por
isso, possuem mais segurança quando as utilizam em suas práticas.

Mediante essas dificuldades tanto de acadêmicos quanto de professores, fez-se necessário
pesquisar  o  conceito  da  abordagem  Histórico-cultural  e  da  Histórico-crítica  para  elucidar  o
entendimento,  aplicando-os,  quando  viáveis,  em  suas  práticas  pedagógicas  ao  ensinarem  os
conteúdos escolares.

Meus  questionamentos  ao  abordar  essa  temática  foram:  Como  o  aluno  do  curso  de
Pedagogia poderá ensinar conteúdos referentes aos anos iniciais quando não tem domínio deles?
Como eu, professora de Metodologia de Ciências da Natureza e Matemática, posso auxiliar alunos
dos cursos de formação a terem o domínio desses conteúdos quando não possuo conhecimento de
concepções pedagógicas e alternativas metodológicas para que eles desenvolvam um trabalho de
excelência quando à frente de turmas dos anos iniciais ou compondo a equipe pedagógica das
escolas?

A crítica que faço à prática simplista e ingênua no tratamento de conhecimentos científicos na
educação básica é porque ela se origina diretamente dos cursos que formam professores. Para
Delizoicov et all (2011), constitui-se um desafio formar professores para ensinar Ciências Naturais ou
outra Ciência (da Matemática, de Língua portuguesa, por exemplo) caso não hajam mudanças nas
práticas docentes dos formadores de professores e afirmam que

A atuação profissional dos professores de Ciências no ensino fundamental e médio, do mesmo
modo que a de seus formadores, constitui um conjunto de saberes e práticas [...] a que todos
estamos perigosamente sujeitos. Esse risco está relacionado, entre outros, com o pressuposto
de  que  a  apropriação  de  conhecimentos  ocorre  pela  mera  transmissão  mecânica  de
informações. (p. 31-32)

Essa  “transmissão  mecânica”  referida  pelos  autores  ocorre,  principalmente,  quando  o
professor não tem o domínio do conteúdo e de metodologias apropriadas e, por isso, não consegue
ensinar de forma significativa. Para compreender a função social do ensino e o conhecimento de
como se aprende, há necessidade de se suscitar reflexões entre a relação dessa função e o fazer
pedagógico  concretizado  nos  objetivos,  conteúdos  e  metodologias  de  ensino,  apoiados  em um
referencial teórico à escolha do curso, da escola ou mesmo do professor.

Para Sforni (2010, p. 98) “a chave está no referencial teórico com base no qual os critérios
são  definidos”.  Assim,  entendo  que  a  prática  do  ensino  precisa  estar  fundamentada  em  um
referencial teórico, uma vez que a docência envolve ações teórico-práticas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1988) apontam para a perspectiva
de que a escola tem a função de formar para a cidadania,  porém, estudos mais recentes vêm
ampliando  essa  função,  mostrando  que,  não  será  um  discurso  propondo  uma  nova  realidade
suficiente para formar cidadãos livres e conscientes de seu papel na sociedade. 

O  papel  da  escola,  então,  passa  a  ser  o  de  “promover  o  desenvolvimento  psíquico  dos
estudantes, à medida que age sobre as funções psicológicas superiores, como atenção voluntária,
memória, percepção, imaginação, linguagem, abstração e generalização”. (SFORNI, 2010, p. 99).

A ampliação  do  papel  da  escola  com  tais  atribuições  só  será  capaz  à  medida  que  se
compreender as bases teóricas que foram propostas principalmente por Vygotsky (1982), que é a
abordagem Histórico-cultural. Nessa abordagem, segundo Sforni (2010, p. 99), “a ação educativa
tem como foco principal a promoção da aprendizagem conceitual e não a aprendizagem de valores e
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atitudes para ação imediata do sujeito no seu cotidiano”, superando a visão capitalista da sociedade
que atribui à escola uma função pragmática. No espaço e no tempo da escola não é a mudança da
sociedade que se busca, mas sim, a do sujeito.

Elkonin (In: DAVIDOV e MARKÓVA, 1987, p. 324) distingui o ensino que visa transformar o
espaço  e  as  coisas  com  as  quais  o  sujeito  se  envolve  e  o  ensino  que  tem  por  finalidade  a
transformação do próprio sujeito. Para ele

O resultado da atividade de estudo, no curso da qual tem lugar a assimilação de conceitos
científicos é, antes de tudo, a transformação do próprio aluno, seu desenvolvimento. Em geral,
pode-se dizer que esta transformação é a aquisição pela criança de novas capacidades, ou
seja,  de novos procedimentos de ação com os conceitos científicos.  Assim,  a atividade de
estudo é, antes de tudo, aquela atividade cujo produto são as transformações no aluno. Trata-
se  de  uma  atividade  de  autotransformação;  nisso  consiste  sua  principal  particularidade.
(ELKONIN. In: DAVIDOV e MARKÓVA, 1987, p. 324)

Dessa  forma,  para  alcançar  tal  finalidade,  não  basta  a  “repetição  da  vivência  dos
antepassados” que só reproduz um conhecimento sem vida, mas da apropriação da experiência
deles,  consolidadas  através  dos  conhecimentos  que  foram  produzidos  por  eles  e  que  tem  a
capacidade de promover o desenvolvimento psíquico dos alunos, “à medida que lhes propicia o
desenvolvimento das funções complexas do pensamento e a adoção de novos procedimentos de
ação” (SFORNI, 2010, p. 99), mais no âmbito mental do que prático ou material. 

Para Vygotsky (1982), assim como há ensino que promove o desenvolvimento dos estudantes
favorecendo o acesso a conteúdos clássicos das ciências e artes, há também, infelizmente, práticas
que impõem limites e até privam os estudantes desses bens culturais. 

Mas,  que  ensino  é  esse,  capaz  de  promover  a  aprendizagem  do  aluno  em  tamanha
amplitude? 

Esse ensino é justamente o que tem como base a abordagem Histórico-cultural que possibilita
a tomada de consciência da importância de se trabalhar os conceitos científicos. Dessa forma, posso
afirmar que, diferentemente dos conceitos cotidianos que são utilizados pela criança no seu contexto
social  com  os  seus  pares,  os  científicos  são  aprendidos  na  escola  e  emergem  em  contextos
deliberados, pleno da consciência de quais objetos ou fenômenos representam. Para isso, faz-se
necessário a participação de professores em eventos científicos, bem como a leitura e discussões
em grupos de estudos onde são disseminados os conhecimentos sobre essa abordagem.

Nesta direção, trago a seguir dados comparativos entre as abordagens Histórico-cultural e
Histórico-crítica com o objetivo de distinguir  suas características e importância nas práticas dos
formadores de professor, bem como na formação desse profissional. Outro ponto discutido refere-se
a pesquisas realizadas em determinadas regiões do Brasil que apontam resultados preocupantes
nas  séries  iniciais.  Essas  dificuldades  estão  relacionadas  ao  ensino  da  Língua  Portuguesa  e
Matemática, em  que se constata o não uso da prática interdisciplinar entre essas disciplinas e suas
conseqüências.

Nas  considerações  finais  resgato  questões  que  foram  levantadas,  exemplifico  algumas
práticas  pautadas  nas  teorias  discutidas  e  aponto  para  mudanças  nos  cursos  de  formação  de
professores, capazes de ressignificar o ensino fundamental.

2. AS  ABORDAGENS  HISTÓRICO-CULTURAL  E  HISTÓRICO-CRÍTICA:  PONTOS
CONGRUENTES E INCONGRUENTES
O contato dos professores que atuam na educação básica com diferentes tendências ou

abordagens  metodológicas  causa  certa  confusão  teórica  por  falta  de  aprofundamento  e
discernimento de suas aplicações nas práticas pedagógicas. Pereira e Francioli  (2011),  no texto
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Materialismo  Histórico-Dialético:  contribuições  para  a  teoria  Histórico-Cultural  e  a  Pedagogia
Histórico-Crítica fazem importante estudo comparativo colocando, como ponto inicial para discussão,
o fato de que a Psicologia Histórico-cultural foi desenvolvida por Vigotski e a Pedagogia Histórico-
crítica foi cunhada por Dermeval Saviani. Entretanto, ambos desenvolvem seus estudos com base
no Materialismo Histórico-Dialético de Karl Marx.

Os  autores  Pereira  e  Francioli  (2011,  p.  94)  dão  início  à  pesquisa  a  partir  dos
questionamentos:  a)  O que  tem acontecido  com os  profissionais  da  educação  que  não  sabem
diferenciar  essas  duas  teorias?  b)  Como  resolver  esses  equívocos  teóricos?  Dessas  questões
levantam duas hipóteses:  1ª-  Que os profissionais da educação desconhecem a base filosófica
utilizada pelo Materialismo Histórico-Dialético. 2ª- Que o desconhecimento dessa base filosófica tem
provocado  equívoco,  tanto  teórico  como prático  no  campo educacional,  e,  por  isso,  o  trabalho
educativo desenvolvido na escola tem sido comprometido. 

Para Pereira (2011), enquanto grande parte dos educadores afirma fazer uso dos princípios
da  Pedagogia  Histórico-crítica,  outros  dizem optar  pela  Psicologia  Histórico-cultural.  Entretanto,
segundo o autor, 

[...]  a  grande parte  desses  profissionais  não  conseguem diferenciar  a  psicologia  histórico-
cultural desenvolvida por Vigotski  e, a pedagogia histórico-crítica cunhada por Saviani,  pois
acreditam que seja  a  mesma teoria  com nomenclatura um pouco diferenciada.  (PEREIRA,
2011, p. 93-94)

De  acordo  com  os  estudos  de  Vigotski  (1982)  e  Luria  (2006)  entendo,  então,  que  o
Materialismo Histórico-dialético está apoiado na ciência porque ela propicia o conhecimento para
que se possa ver o mundo como ele realmente é. Esta teoria defende a superação da exploração da
força do trabalho e das desigualdades sociais que estão presentes na sociedade capitalista e crê
que o desenvolvimento do homem se faz a partir da interação com a natureza e a modificação dos
meios de produção material.  Conhecendo essa teoria,  Vigotski  recorre aos seus princípios para
fundamentar a Psicologia Histórico-cultural, enquanto que Luria (2006, p. 5) evidencia que 

As  formas  superiores  do  comportamento  consciente  originam-se  nas  relações  sociais  do
indivíduo com o mundo exterior  – daí  sua busca para identificar as mudanças que ocorrem no
desenvolvimento humano por meio de sua relação com o contexto social. (LURIA (2006, p. 5).

Apesar de Vigotski ter analisado outras pesquisas da época, foi enfático em afirmar que sem
aprendizagem a criança não desenvolve suas habilidades humanas que foram constituídas pelos
próprios homens no decorrer da história. Afirma ainda que o desenvolvimento do psiquismo humano
faz-se pela interação com o meio e o que foi  historicamente produzido. Segundo Duarte (1996),
Vigotski identificou dois níveis de desenvolvimento no ser humano: o nível de desenvolvimento atual,
que corresponde ao que a criança pode fazer sem o auxílio do adulto, e o próximo (ou proximal),
referindo-se àquilo que a criança não consegue realizar sozinha, necessitando de ajuda.

A Pedagogia Histórico-crítica desenvolvida por Saviani, também é embasada na filosofia do
Materialismo Histórico-dialético. Teve início no Brasil a partir do final da década de 70. Até então não
havia  no  Brasil  uma teoria  educacional  que levasse em conta  o  ser  humano como um sujeito
histórico, que aprende a partir das interações com seus pares. Em sua obra, publicada em 1989,
Pedagogia Histórico-crítica, evidencia a importância das relações entre educação, os condicionantes
sociais e a prática educativa, que, para ele, são indissociáveis.

Assim,  da  mesma  forma  que  Vigotski  (1982)  desenvolveu  sua  teoria  psicológica,
fundamentada  no  Materialismo  Histórico-dialético  para  compreender  o  desenvolvimento  do
psiquismo humano, Saviani desenvolveu uma pedagogia crítica para a educação que também tem
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consciência de que o homem é um ser histórico, pois constrói a sua história à medida em que se
desenvolve historicamente. A preocupação dos dois teóricos culmina num só propósito: possibilitar
ao sujeito seu desenvolvimento e emancipação, porquanto são sujeitos históricos e sociais. 

Assim, reafirmo a importância de que, nos cursos de formação de educadores haja ciência do
compromisso e da relevância de seu trabalho e que não deixem suas práticas à deriva, sem o auxílio
de uma âncora teórica capaz de devolver no aluno sua condição de sujeito histórico.

Por sua vez, as práticas pautadas na Pedagogia Histórico-crítica primam para que o aluno
tome posse do saber histórico, produzidos pelas gerações passadas, pois, é nesse processo que ele
se torna homem, pois, como Saviani afirma “o homem não se faz homem naturalmente; ele não
nasce sabendo ser homem, vale dizer que ele não nasce sabendo sentir,  pensar,  avaliar,  agir”.
(SAVIANI, 2005, p.7).

Analisando os aspectos teóricos produzidos pelos autores citados até aqui, as pesquisas que
vêm sendo produzidas e disseminadas em eventos e literaturas, me preocupa ainda o fato de não
estarmos  alcançando resultados positivos,  principalmente  no  ensino  fundamental  (anos iniciais),
onde  se  assenta  a  base  da  educação  das  crianças  e  adolescentes  para  que  haja  um  bom
encaminhamento futuro.

Como  o  ensino  produzido  nas  escolas  é  feito  de  forma  descontextualizada,  onde  ainda
prevalece  a  compartimentalização  dos  conteúdos  e  das  áreas  de  conhecimento,  a
interdisciplinaridade não é realizada porque cada professor “briga” por estabelecer seus “quintais”,
sem a preocupação da educação do aluno como um todo.

3. MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA: UMA INTERDEPENDÊNCIA NECESSÁRIA
Para exemplificar o que citei  anteriormente, trago os resultados da  Avaliação Nacional de

Alfabetização (ANA) divulgada pelo MEC no dia 17 de setembro de 2015 nos principais meios de
comunicação do país, em que descrevem os índices de aprendizagem em leitura e matemática de
alunos do 3º ano do ensino fundamental do Espírito Santo, comparando-os aos alunos do sudeste e
do  restante  do  Brasil.  Nesta  pesquisa  foram  estabelecidos  quatros  níveis  de  dificuldades,
considerando que os alunos que estavam concluindo o 3º ano do ensino fundamental  deveriam
alcançar facilmente o nível 4.

Entre os conteúdos que foram avaliados em Língua Portuguesa estão textos de complexidade
compatível à série avaliada, o que ocorreu também com os conteúdos de matemática. O resultado
da pesquisa aponta que um em cada três alunos que estão terminando o ciclo de alfabetização só
conseguem interpretar textos curtos que descrevem uma piada ou um poema, o que faz com que
33,37% dos alunos ainda se encontrem no nível 2.

Quanto ao desempenho em matemática o resultado ainda é mais preocupante, pois, aponta
que 50,65% dos alunos ficaram classificados entre os níveis 1 e 2, distantes do nível 4. Se analiso o
conhecimento que foi  requerido em cada nível,  constato  quão pouco os alunos aprendem para
chegar ao nível 1. Basicamente, eles contam até 20, sabem ler as horas e os minutos nos relógios
digitais, comparam objetos pelos seus tamanhos, entre outras habilidades. Já no nível 4 eles devem
ser capazes de ler as horas e minutos em relógios analógicos, a fazer a leitura das informações
contidas em gráficos de barra,  a subtrair  com três algarismos e a dividir  em partes iguais sem
necessidade de figuras de apoio.

Todavia, quando foram analisados os dados comparando-os aos do sudeste e do Brasil como
um  todo,  os  alunos  capixabas  não  são  exceção  em  apresentar  dificuldades  na  leitura,  o  que
determina a defasagem na matemática. A falta de habilidades de análise e síntese de pequenos
textos requeridos na resolução de problemas matemáticos justifica-se pela pouca atividade de leitura
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em práticas pedagógicas que envolvam outras áreas de conhecimento e, dentre elas, a matemática
é a que mais depende dessa compreensão.

Os dados apresentados pela Avaliação Nacional  de Alfabetização (ANA) apontam que no
sudoeste, no quesito leitura, o percentual maior de alunos atinge os níveis 2 e 3, (30,28 e 39,92%
respectivamente)  e  apenas  16,75%  conseguem  chegar  ao  nível  4.  No  restante  do  Brasil,  os
resultados não são diferentes. Os percentuais são altos no nível 1 (22,21%), há uma concentração
maior entre os níveis 2 e 3 (33,96 e 32,63%) e, infelizmente, apenas 11,20% dos alunos conseguem
alcançar o conhecimento de conteúdos necessários para prosseguirem, sem dificuldades, os outros
anos escolares.

Quando  se  afirma  que  a  dificuldade  na  leitura  e  na  interpretação  de  textos  interfere  na
resolução de conteúdos matemáticos, há ainda quem defenda que essas habilidades são exclusivas
da Língua Portuguesa e  que,  para  se  sair  bem em matemática,  basta  saber  contar,  decorar  a
tabuada e as quatro operações.

Incentivar práticas pedagógicas em Matemática tendo a Leitura como protagonista para a
interpretação de conteúdos e resolução de problemas, desmistificando o mito de que ela (a leitura)
situa-se apenas na área da Língua Portuguesa é um objetivo que se justifica pela constatação de
que  a  dificuldade  na  leitura  e  interpretação  de  textos  impede  um  melhor  desempenho  no
aprendizado de conteúdos matemáticos e das outras áreas do conhecimento.

No texto de Lacanallo, et all (2011) as autoras destacam a importância da leitura no processo
de apropriação dos conceitos matemáticos. Porém, para que ela alcance esse objetivo maior, faz-se
necessário  entender  que  a  leitura,  basicamente  envolve  dois  níveis  de  compreensão:  a
decodificação que é “a transposição do código escrito e interpretação” (p. 167) e o domínio dos
conceitos, responsável por estabelecer as relações e as conexões no texto. Elas afirmam que:

Tais níveis de compreensão não estão alocados em uma área do saber, mas perpassam todas
as áreas. Neste sentido, é preciso ensinar, ou melhor, propor atividades que possibilitem aos
escolares ler de forma compreensiva, isto é, utilizar a leitura analítica de modo que possam
encadear as ideias em busca das relações necessárias para a apropriação dos conhecimentos.
(LACANALLO, et all, p. 167).

Por esta ótica, poucos admitem que bons leitores possam resolver com facilidade problemas
matemáticos. Para eles uma coisa é saber ler e outra, bem diferente, é se aventurar em conteúdos
matemáticos. 

Uma  das  dificuldades  enfrentadas  pelos  alunos,  não  só  dos  anos  inicias  do  ensino
fundamental,  mas,  também de outros níveis  é  a leitura do enunciado de um problema,  fazer  a
análise e a síntese para poder,  aí  sim, respondê-lo.  Não raro,  eles não leem e partem para a
adivinhação da operação adequada à sua solução. Isto demonstra, conforme Vygotsky (1989) a falta
do desenvolvimento de funções psicológicas superiores, responsável pela capacidade de realizar a
análise e síntese de um enunciado. O desenvolvimento do indivíduo, segundo o autor, tem duas
origens. Os processos elementares ligados às sensações são de origem biológica. Já as funções
psicológicas superiores requerem a mediação do outro e, por isso tem origem sociocultural. Aí se
entende a importância do papel da escola, do professor e de outros sujeitos capazes de mediar esse
conhecimento.

Quantos pais não se esforçam para ensinar a criança a contar em seus dedinhos os números
até dez e acham que ela já aprendeu o conceito “numero”. Entretanto, não é tão elementar assim.
Vygotsky (2000) faz distinção entre a apropriação dos conceitos espontâneos ou cotidianos e os
científicos. Para ele, os conceitos cotidianos são adquiridos numa relação mais comum do sujeito
com o mundo físico ou outro sujeito mais capaz, sem que ele tenha a consciência de que há um
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conceito  sendo  apropriado.  Quanto  à  aquisição  de  conceitos  científicos,  faz-se  necessário  a
sistematização do objeto de conhecimento e a mediação de outros conceitos para que se estabeleça
a aprendizagem e a formação da consciência.  No caso da aquisição do conceito “número”,  por
exemplo, é necessária a compreensão da relação entre número e quantidade e o valor que cada um
representa em si.

A capacidade de análise e síntese em matemática deve ser incentivada a partir da Educação
Infantil, em práticas pedagógicas em que o conteúdo deixa de ser trabalhado pela sua importância
em si e seu acatamento passivo de respostas prontas e imutáveis pelos alunos, por entenderam que
nas ciências exatas nem precisa argumentar as respostas. O conhecimento está pronto e acabado.
Para isso, o formalismo e o rigor de pedagogias ultrapassadas precisam ser trocados por práticas
ricas em oportunidades para o aluno expressar seu pensamento, se colocando como sujeito ativo
em seu processo de aprendizagem. 

Todo esse procedimento pode ser visto em Lacanallo, et all  (2011), quando conceituam o
termo análise como sendo:

[...] a capacidade de examinar o enunciado de uma situação-problema, decompor suas partes,
escolher os procedimentos necessários à solução. Ao chegar à solução, chega-se à síntese
desse  processo,  que  será  discutida  e  avaliada  coletivamente  ou  individualmente  para  a
verificação da resposta, observando-se se ela é eficaz. Esse processo precisa ser orientado em
direção ao desenvolvimento das faculdades de análise e síntese.

Visto assim, como se pode permanecer  privilegiado o ensino que prima pela secção das
diferentes áreas do conhecimento e dos conteúdos que, se bem analisados estão imbricados entre
si? A interdisciplinar é, portanto, estruturada em concepções e abordagens atuais, capazes de retirar
professores e alunos do velho costume de separar em “gavetinhas” os conteúdos estudados na
escola.

Enfim, para trazer aos alunos exemplos de como trabalhar os conteúdos (principalmente os
de matemática que são os que mais assustam alunos e professores dos anos iniciais do ensino
fundamental),  fazendo  com  que  seja  praticado  o  processo  da  interdisciplinaridade,  propus  aos
alunos do curso de Pedagogia da UEM um Curso de Extensão de 12 horas. Nele trabalhamos a
leitura e interpretação; a análise e síntese em conteúdos de matemática, além de atividades para
desenvolver o raciocínio lógico e outras habilidades. 

CONCLUSÃO
A  pesquisa  desenvolvida  teve  como  objetivo  constatar  as  contribuições  da  abordagem

Histórico-cultural  para a organização e desenvolvimento  das atividades de ensino de conteúdos
escolares para os cursos de formação (em especial o de Pedagogia) e discutir a fragilidade teórica
dos professores desses cursos que ainda não conseguem distinguir diferenças e coerências entre as
abordagens  Histórico-cultural e Psicologia Histórico-cultural. Por essa razão, deixam de perceber
suas  contribuições  no  processo  de  ensinagem dos  alunos  que  ainda  estão  em  formação  e,
consequentemente, prejudicando o desenvolvimento das atividades que farão em sala de aula junto
a alunos do ensino fundamental ou, compondo a equipe pedagógica nas escolas. 

Trouxe também exemplos das dificuldades de aprendizagens de conteúdos elementares que
alunos dos anos iniciais do  ensino fundamental no Brasil  apresentam. Eles, de forma geral, têm
problemas  na  leitura  e  em  conteúdos  matemáticos,  que,  embora  possam  parecer  dificuldades
diferentes, são causados pela dificuldade em interpretar o que lê.

Alguns professores, pela formação que receberam, não conseguem pautar suas práticas em
abordagens alternativas diferentes, principalmente no ensino de matemática que tem como modelo
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apenas procedimentos técnicos, que não enfatizam a leitura  porque ela não pertence à área de
conhecimento  matemático,  e,  por  isso,  fatalmente  conduzirá  a  aprendizagem de seus alunos a
meros reprodutores de respostas já elaboradas por outros, copiadas dos quadros das escolas pela
vida  afora.  Copiar  o  que  está  feito  parece  muito  mais  fácil;  o  dano  está  no  bloqueio  de  toda
vivacidade de uma mente ávida por conhecimentos novos, capaz de tornar nosso aluno sujeito ativo
no processo de aprendizagem. 

A prática que realizei com alunos do 3º ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO pode ser
exemplificada quando,  aproveitando o  evento da Copa do Mundo realizada no Brasil  em 2014,
exploramos os aspectos culturais (de muitas nações), de saúde (vírus e outras doenças cruzando
rapidamente as fronteiras via aérea e outras, bem como a falta de prevenção básica de higiene e
outros contágios), de quantidades numéricas (quantas delegações, jogadores, gols, dentre outras),
geográfico,  históricos,  de  comunicação  etc,  bem como as  oficinas  de  matemática  que  visavam
aprendizagem prática para alunos que apresentava dificuldades tanto para resolver quanto para
ensinar os conteúdos de matemática exigidos nos anos iniciais, por carregarem ainda equívocos
conceituais vindos de suas aprendizagens reprodutivistas servem, creio, para responder as duas
questões colocadas no início desse trabalho: A primeira,  como o aluno do curso de Pedagogia
poderá ensinar conteúdos referentes aos anos iniciais quando não tem o domínio deles? Embora a
discussão vigente é que não cabe às metodologias de ensino ensinar conteúdos em si, o que em
parte está correto, elas devem se preocupar em trazer aos alunos as teorias e abordagens atuais
para serem discutidas, analisadas, mas também postas em práticas.

Isso me leva ao que está preconizado na Resolução do CNE/CP Nº.1, de 18 de fevereiro de
2002, que estabelece o conceito de “simetria invertida”, como um dos princípios que devem nortear
a preparação dos professores para o exercício profissional. Entre os aspectos que evidencia, está a
coerência que deve existir  entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor,
tendo em vista que “o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar,
demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera”. (RESOLUÇÃO DO
CNE/CP Nº.1, Art. 3º, II, letra a).

Com isso, entendo que na formação do profissional  da educação precisa estar presentes
metodologias que privilegiem a teoria e a prática. Para que isso se faça de forma competente e,
reconhecida das limitações existentes na formação do pedagogo que atua no curso de Pedagogia,
porque  não  realizar  projetos  em  conjunto  com  professores  e  alunos  das  outras  áreas  de
conhecimento?

A  segunda  questão,  como  eu,  professora  de  Metodologia  de  Ciências  da  Natureza  e
Matemática,  posso  auxiliar  alunos  dos  cursos  de  formação  a  ter  o  domínio  desses  conteúdos
quando não possuo conhecimento de concepções pedagógicas e alternativas metodológicas para
que eles desenvolvam um trabalho de excelência quando à frente de turmas dos anos iniciais ou
compondo a equipe pedagógica das escolas? Ai cabe a preocupação minha, como professora, de
buscar esse preparo em leituras, discussões, participação em grupos de estudos, que é a chamada
formação contínua,  além da preocupação do Departamento  e  Centro  de Ciência  Humanas,  em
promoções de eventos que foquem na preocupação com o processo de formação de profissionais
que tenham domínio das principais tendências e abordagens presentes nos planos de ensino dos
cursos de formação para ter fim o faz-de-conta.

Outra experiência que julguei válida, até porque havia proposto no projeto de pesquisa do PqI,
foi a oferta de uma oficina de matemática para alunos do curso de Pedagogia da UEM em 2015,
(conforme Processo nº 6022/2015),  no período de 16 a 18 de setembro de 2015. Nesta oficina
trabalhamos a interpretação de textos e outros conteúdos que apresentam maiores desafios no
momento de ensinar os alunos do ensino fundamental.
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Porém, não posso deixar de citar que cabe ao professor, principal mediador do processo de
ensino nos cursos de formação e nas escolas, explorar, incentivar, abrir espaços de leitura em suas
práticas pedagógicas, sem pensar que isto possa atrasar seu planejamento. Quando o aluno lê, por
si  mesmo  aprende  conceitos  através  da  análise  e  elaboração  de  sínteses  que  o  ajudarão  na
compreensão de conteúdos que antes lhe pareciam tão difíceis. 
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