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Seis teses histórico-críticas sobre o currículo escolar e o problema da especificidade da
educação infantil

A pedagogia histórico-crítica abraça e difunde a luta contra a seletividade, a
discriminação e o rebaixamento do ensino dirigido às camadas populares (SAVIANI, 1987).
Trata-se de uma teoria pedagógica que se pretende articulada aos interesses da classe explorada
da sociedade, engajada no esforço de garantir a seus filhos um ensino da melhor qualidade
possível nas condições históricas vigentes e em contribuir para a superação da sociedade
sustentada pela exploração, dominação e opressão das pessoas, isto é, da sociedade de classes.
Essa pedagogia toma como ponto de partida o reconhecimento da escola como instituição
inserida no sistema produtivo regido pelo imperativo de reprodução ampliada do capital e
atravessada por suas contradições, e nesse contexto compreende que a tarefa fundamental da
educação escolar que se articula aos interesses dos explorados é a transmissão-assimilação do
conhecimento metódico e teórico sobre a realidade historicamente acumulado.
Como esclarece Abrantes (2015, p.134), justamente porque a classe exploradora busca
“(...) convencer a todos a se conformarem à sociedade atual e ao acesso desigual ao que é
produzido objetiva e subjetivamente pelo ser humano”, interessa à classe trabalhadora o acesso
ao conhecimento científico, filosófico e artístico. Ao conhecimento científico porque revela “(...)
o movimento e as tendências de vir-a-ser dos objetos e fenômenos do real”; ao conhecimento
filosófico porque permite “(...) conhecer e questionar a realidade formulando perguntas
abrangentes que lidem com problemas objetivos do ser humano”, havendo-se com seu sentido; às
produções artísticas, pois o acúmulo de fruições possibilita “(...) desenvolver a autoconsciência
do humano de modo a esclarecer-lhe dores e sentimentos, além de vislumbrar novas realidades
sociais ainda impossíveis”. Assim, conclui o autor que “(...) conhecer para transformar e/ou
conhecer transformando radicalmente a sociabilidade humana encontra-se no horizonte
intelectual da classe trabalhadora”.
Recusando a função de sedução e inculcação ideológica à qual a escola é convocada na
sociedade de classes, a pedagogia histórico-crítica preconiza que o trabalho educativo deve
efetivar-se como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade produzida historicamente pelo conjunto dos seres humanos. Para que tal fim seja

3

concretizado, colocam-se, de partida, duas tarefas: a identificação de quais conteúdos do
patrimônio histórico-cultural humano devem ser apropriados pelas pessoas para que se dê sua
humanização; e a descoberta das formas mais adequadas para que se efetive a transmissãoassimilação desses conteúdos. Na ciência pedagógica, tais tarefas correspondem respectivamente
aos campos do currículo – que se dedica ao problema dos conteúdos de ensino (o que ensinar) – e
da didática – que trata do problema das metodologias de ensino (como ensinar). Assim sendo, o
problema do currículo tem sido objeto de teorização pela pedagogia histórico-crítica desde as
primeiras aproximações conceituais ao fenômeno educativo.
No presente relatório, apresentamos os resultados da pesquisa de pós-doutoramento
intitulada “O problema do currículo na educação infantil: investigação à luz do aporte da
pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural”. A exposição está organizada em
torno de quatro teses que serão apresentadas e sustentadas, tendo em vista o objetivo de analisar a
validade para o segmento da educação infantil das teses histórico-críticas sobre o currículo,
elucidando a natureza e especificidade desse dispositivo pedagógico nessa etapa de ensino. Na
seção conclusiva, buscaremos explorar implicações da análise para o debate contemporâneo
instalado em torno da problemática do currículo da educação infantil1.
A especificidade da educação infantil no tocante à elaboração e concretização de
propostas curriculares é uma problemática cercada de controvérsias. A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) coroa o histórico de polêmicas em torno do currículo da educação infantil ao
preconizar a adoção da perspectiva de campos de experiência voltados à promoção de direitos de
aprendizagem, em um esforço de afastamento do modelo curricular por áreas de conhecimento. A
justificativa central para esse afastamento seriam as peculiaridades da faixa etária atendida pela
educação infantil, fortalecendo a identidade não-escolar das instituições de educação infantil. A

1 Para aprofundamento da análise, iniciamos durante o período do pós-doutoramento uma investigação de campo,
que envolve o acompanhamento do trabalho docente na educação infantil mediante sessões de acompanhamento do
planejamento e observação em sala de aula de uma professora, buscando identificar: i) objetivos definidos pela
professora; ii) natureza dos conhecimentos transmitidos-assimilados na aula (teóricos ou operacionais; científicos,
artísticos, filosóficos/éticos, cotidianos); iii) relação entre o conteúdo ensinado, a forma de sua transmissão e as
possibilidades de apropriação pelas crianças; iv) ações e verbalizações das crianças indicadoras de aprendizagem e
desenvolvimento relacionados ao conteúdo ensinado; v) organização do tempo, do espaço e dos recursos
pedagógicos em função do conteúdo a ser ensinado; vi) intercorrências na condução da aula. A análise dos dados
será orientada a elucidar a natureza da mediação que o dispositivo currículo pode proporcionar na educação infantil,
submetendo ao critério da prática a validade das teses histórico-críticas sobre o currículo. A previsão inicial era de
conclusão do trabalho de campo no primeiro semestre de 2018, o que não foi possível em razão de problemas de
saúde da professora que resultaram em afastamentos diversos no período previamente combinado para coleta de
dados. Até o momento duas sessões de observação-piloto foram realizadas (APÊNDICE 1).
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posição histórico-crítica nesse debate deve, em nosso entendimento, contemplar dois aspectos: i)
o reconhecimento de que a particularidade da forma de relação com o mundo do sujeitodestinatário da educação infantil impõe especificidades ao currículo do segmento; ii) a recusa de
soluções de caráter não-escolar (ou anti-escolar) para essa problemática, compreendendo o
rechaço à organização do currículo da educação infantil por áreas de conhecimento como
expressão do ceticismo epistemológico diante da ciência e da possibilidade de conhecimento
objetivo sobre a realidade, próprias do pensamento pós-moderno, cujas consequências nefastas
para a formação das novas gerações da classe trabalhadora já foram claramente evidenciadas por
Duarte (2001).
O debate em tela revela a necessidade de um aprofundamento da compreensão sobre a
natureza e o papel peculiares que o currículo assume na educação infantil, pois, como
asseveramos, a diferença em relação a outros segmentos existe e precisa ser reconhecida e
teoricamente elaborada. A presente pesquisa pretende contribuir com esse debate a partir do
enquadre de uma teoria pedagógica de base materialista, histórica e dialética, buscando
contribuições da análise histórico-cultural do desenvolvimento psicológico que possam elucidar
as exigências que se colocam para a formulação de propostas curriculares orientadoras do
trabalho pedagógico com a criança pequena.
É necessário ainda ressaltar que, ao colocar em debate o currículo escolar, partimos do
pressuposto de sua existência como projeto de escolarização (COLETIVO DE AUTORES, 1992)
que se objetiva simultaneamente na forma textual e como projeto vivo2. O currículo escolar tem
existência como documento formal, no qual enunciamos textualmente princípios, compromissos e
diretrizes que devem orientar a práxis pedagógica: trata-se da objetivação textual do projeto de
escolarização que vislumbramos para nosso estudante. O registro textual de uma proposta
curricular converte-se em instrumento-guia da atividade docente na direção da intencionalidade
pedagógica que a move. Mas é preciso ter claro que o registro textual constitui apenas um
momento da existência do currículo, que diz respeito à materialização, sob a forma de texto, do
projeto concebido idealmente. Em suma, não devemos confundir o registro textual com o
currículo propriamente dito, pois além de objeto textual, o currículo é também processo vivo.
Como demarca Saviani (2016, p.55), pensar o problema do currículo requer que
consideremos o currículo em ato. Nas palavras do autor: “o currículo em ato de uma escola não é
2 Reflexão compartilhada e elaborada conjuntamente com a colega pesquisadora Prof . Carolina Picchetti
Nascimento, docente da Universidade Federal de Santa Catarina.
a
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outra coisa senão essa própria escola em pleno funcionamento, isto é, mobilizando todos os seus
recursos, materiais e humanos, na direção do objetivo que é a razão de ser de sua existência: a
educação de crianças e jovens”. Assim, o currículo tem existência como ação coletiva contínua, e
se materializa como o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola, as quais
produzem relações sociais nas quais o estudante possa se vincular com o conhecimento artístico,
científico e filosófico, ou ainda, vincular-se com a prática social global pela mediação desse
conhecimento.
Como ação coletiva contínua, o currículo está sujeito às condições objetivas e subjetivas
particulares e singulares da escola, requerendo a coordenação das ações de diversos sujeitos
sociais. A concretização de uma proposta curricular na vida escolar se apresenta, assim, como
desafio sumamente complexo aos profissionais da educação, que a um só tempo precisam
adaptar-se às condições existentes e buscam interferir na re-produção dessas condições. À luz
dessa compreensão, desenvolvemos a seguir seis teses que colocam em destaque a natureza
mediadora e a dimensão política do currículo, sua relação com os problemas postos pela prática
social, sua articulação com o processo de formação de conceitos ao longo da periodização do
desenvolvimento psíquico e sua característica de espiral ascendente.

Tese 1: O currículo constitui um meio do trabalho pedagógico e, como tal, reveste-se de
uma dimensão política.
De acordo com Saviani (1985), considerando-se a relação dialética entre objetivos e
meios da educação, o currículo situa-se na esfera dos meios. Dado que a ação humana busca
produzir determinados resultados ou efeitos na prática social, “para agir e ao fazê-lo, nós
precisamos saber para que agimos”. (p.64). Ainda nas palavras de Saviani (1985): “os objetivos
indicam os alvos da ação” (p.42). O delineamento de objetivos se faz mediante a tomada de
consciência acerca do que nos falta (carências detectadas na realidade); isso significa que os
objetivos que orientam o trabalho educativo referem-se àquilo que ainda não foi alcançado, mas
que deve ser alcançado. Vale observar que a identificação daquilo que é considerado falta ou
carência na realidade existente e que se considera que nela deve ser transformado envolve uma
dimensão axiológica e consequentemente política, pois pressupõe valores que indicam
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determinadas expectativas e aspirações humanas. Saviani (1985, p.42) assim sintetiza sua análise
da relação entre valores e objetivos na educação: “(...) se a valoração é o próprio esforço do
homem em transformar o que é naquilo que deve ser, os objetivos sintetizam o esforço do homem
em transformar o que deve ser naquilo que é.” (p.42, grifo no original).
A consecução de objetivos depende da utilização de determinados recursos, instrumentos
e estratégias, ou seja, se torna possível mediante o emprego de determinados meios.: “(...) os
objetivos traduzem o ‘para que’ da ação, [e] os meios traduzem o ‘com que’” (SAVIANI, 1985,
p.64). Saviani (1985, p.64) alerta, nesse sentido, que “de nada adianta definir corretamente os
objetivos se usarmos meios que não levem a eles.”. É importante perceber que não se trata de
uma determinação unilateral dos objetivos sobre os meios, mas de uma relação de determinação
recíproca, pois “se é verdade que a escolha dos meios depende da definição dos objetivos,
também é verdade que a consecução dos objetivos depende da escolha e, mais do que isso, do uso
dos meios”. (p.64). O autor orienta que “quanto mais adequado for o nosso conhecimento da
realidade, tanto mais adequados serão os meios de que dispomos para agir sobre ela” (p.52). A
análise da situação concreta no interior da qual se realiza a ação mostra-se, assim, decisiva para
assegurar a adequação dos meios bem como a viabilidade dos objetivos, pois de nada adiante
definir objetivos que pressupõem meios dos quais não dispomos.
Saviani (1985) compreende que o currículo, na condição de meio da ação educativa,
refere-se ao âmbito d’o que fazer, ao passo que os métodos referem-se ao âmbito do como fazer.
Na obra “Educação: do senso comum à consciência filosófica”, o autor postula que o currículo
diz respeito “(...) ao conteúdo da educação e sua distribuição no tempo e espaço que lhe são
destinados” (p.66). Podemos considerar, assim, que a elaboração de uma proposta curricular
pressupõe estabelecer parâmetros para a tomada de decisão acerca d’o que ensinar, quando
ensinar e onde ensinar.
Recuperando a formulação histórico-crítica do conceito de trabalho educativo, que propõe
sua realização como ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que foi produzida historicamente pelo conjunto dos seres humanos, podemos
considerar que o currículo representa um esforço de identificação de quais conteúdos do
patrimônio histórico-cultural humano devem ser apropriados pelas pessoas para que se efetive
sua humanização ao longo do processo de escolarização. A elaboração do currículo aparece, em
sentido específico, como necessidade interna da prática pedagógica e, em sentido amplo, como
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necessidade colocada pela prática social global.
Na sociedade de interesses antagônicos e irreconciliáveis em que vivemos, trava-se uma
disputa de projetos de formação humana, vinculados, de um lado, ao sujeitamento mediante a
conformação das pessoas às relações de exploração e dominação vigentes, e de outro, à
emancipação humana mediante a luta coletiva pela transformação e superação dessas relações. O
currículo será sempre expressão de determinada intencionalidade educativa que se institui na
relação escola-sociedade, colocando-se como instrumento a serviço de uma direção esperada para
a formação dos estudantes. Isso implica considerar a função social (contraditória) da escola no
processo de reprodução social e demarcar que o currículo reveste-se de uma dimensão políticopedagógica, tendo em conta que “o conteúdo, o saber sistematizado, não interessa à pedagogia
como tal” (SAVIANI, 2005, p. 74), mas à medida que se faz meio a serviço de determinada
intencionalidade referida à direção que se busca imprimir à formação do estudante. A definição
histórico-crítica de trabalho educativo, que demarca como intencionalidade a plena humanização
de todo estudante, constitui, assim, um posicionamento político-pedagógico no âmbito da relação
escola-sociedade3. A partir desse enquadre, Saviani (2005, p.75) destaca que: “(...) para ensinar é
fundamental que se coloque inicialmente a seguinte pergunta: para que serve ensinar uma
disciplina como geografia, história ou português aos alunos concretos com os quais se vai
trabalhar? Em que essas disciplinas são relevantes para o progresso, para o avanço e para o
desenvolvimento desses alunos?”.
Retomando as proposições de Dermeval Saviani em obras diversas, Malanchen (2016,
p.176) sintetiza como cerne da problemática do currículo o movimento de “(...) seleção
intencional e o sequenciamento dos conhecimentos que devem ser socializados para toda a
população (...)”. Destacamos, assim, que elaborar um currículo e concretizá-lo envolve processos
de escolha: da vasta atividade humana historicamente acumulada e depositada nos sistemas
conceituais das diversas áreas de conhecimento e esferas da prática social, o que queremos
oferecer a nossos estudantes? Mais uma vez enfatizamos que escolha é tomada de posição.
3 Apoiada na análise de Saviani sobre o processo histórico de consolidação do caráter sistematizado da educação,
consubstanciado na educação de tipo escolar, Celia Regina da Silva discute, em sua tese de doutoramento (SILVA,
2017), a intencionalidade educativa como dimensão teleológica da ação educativa. A autora situa a educação escolar
como mediação particular da relação entre a singularidade da formação do indivíduo e a universalidade das relações
sociais típicas da sociedade de classes vigente, identificando que tal mediação requer o estabelecimento de uma
intencionalidade educativa pela qual escola e sociedade se interligam. Como lembra a autora, a própria definição de
trabalho educativo coloca em destaque a dimensão da intencionalidade, na medida em que o conceitua como ato de
produção direta e intencional.

8

Quem guia a seleção dos conteúdos da cultura é, em primeira instância, a intencionalidade
pedagógica. Mas é decisivo perceber que, nesse movimento, a compreensão da própria
intencionalidade se amplia, aprofunda-se e requalifica-se na medida de sua concretização como
seleção, sistematização e organização desses conteúdos visando sua socialização. Como
desdobramento dessa proposição, indicamos que o tratamento teórico-prático acerca da
intencionalidade histórico-crítica de humanização de todo estudante não pode se deter na
formulação em abstrato: faz-se mister explicitar os conteúdos particulares concretos que
realizarão o almejado processo de humanização. Essa é justamente a problemática que concerne
ao currículo.
Malanchen (2016, p.176) destaca que o movimento de seleção e sequenciamento dos
conhecimentos expressa uma determinada concepção “(...) do que é o mundo natural e social; do
que é o conhecimento desse mundo; do que é ensinar e aprender esse conhecimento, bem como
do que são as relações entre escola e sociedade”. Acrescenta Duarte (2016, p.1) que “a decisão
sobre o que ensinar às novas gerações por meio da educação escolar envolve relações entre o
presente, o passado e o futuro da sociedade e da vida humana”, estando orientada, portanto, por
determinada concepção da História, por uma análise concreta da prática social e por um projeto
de sociedade. Tais parâmetros são fornecidos pela teoria pedagógica desde a qual se formula o
currículo.

Tese 2: O currículo escolar deve contemplar os conhecimentos clássicos da Filosofia, da
Ciência e das Artes.
A defesa do conhecimento clássico na escola é, hoje, largamente associada à pedagogia
histórico-crítica. Com efeito, na obra “Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações”,
Dermeval Saviani (2005, p.14) afirma que o clássico pode “(…) constituir-se num critério útil
para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico” (grifo nosso). Entretanto, tem ocorrido, em
certos espaços de debate e estudo da pedagogia histórico-crítica, certa banalização da “defesa dos
clássicos”, sendo esse princípio veiculado e repetido como se fosse um indicativo simples e/ou
resolvesse, por si só, a problemática do currículo escolar. Considerando essa preocupação,
buscaremos explorar o significado, o fundamento e os direcionamentos derivados da adoção
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desse critério, à vista de situar sua específica contribuição para o trabalho pedagógico.
Para o senso comum – e lamentavelmente para o que se tem chamado “senso comum
pedagógico” –, falar em conhecimentos clássicos na escola parece remeter à imagem de
conhecimentos velhos, empoeirados, ultrapassados e sem vida, logo, conhecimentos sem sentido
e sem “serventia” para o estudante contemporâneo. A pedagogia histórico-crítica, na contramão
do discurso dominante, alça o conhecimento clássico ao patamar de importância prioritária. O
clássico é um saber vivo, pujante, ainda que sua formulação original esteja radicada em um
momento histórico distante no tempo.
Na abertura do livro “Por que ler os clássicos”, o romancista italiano Ítalo Calvino (19231985) enfrenta “(…) o problema decisivo de como relacionar a leitura dos clássicos com todas as
outras leituras que não sejam clássicas” (p.14). Uma formulação representativa dessa
problemática seria o questionamento: “Por que ler os clássicos em vez de concentrar-nos em
leituras que nos façam entender mais a fundo o nosso tempo?” (CALVINO, 1993, p.14). Em
resposta Calvino pondera, primeiramente, que “para poder ler os clássicos, temos de definir de
onde eles estão sendo lidos, caso contrário tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem
atemporal”. Sua posição aparece então sintetizada em duas teses que tratam da relação entre
clássicos e atualidade: i) “É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de
barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo”. (p.15); ii)
“É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais
incompatível” (p.15). Na conclusão do breve capítulo que abre a obra citada, escrito em 1981, o
autor afirma que “os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos (...)”.
Ainda citando Calvino (1993), temos que “um clássico é um livro que nunca terminou de
dizer aquilo que tinha para dizer” (p. X). Em sintonia com essa formulação referida
especificamente ao campo da literatura, Saviani e Duarte (2012, p.31) afirmam, em sentido
amplo, que “(…) clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que extrapola o
momento em que foi formulado. Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência.”. O
clássico capta questões nucleares que dizem respeito à própria condição humana e por isso
permanece como referência para as gerações seguintes em seu processo de vida, explicam os
autores. Referindo-se aos clássicos da Filosofia, pontuam que os pensadores que se consolidam
como clássicos e passam a integrar nessa condição o patrimônio cultural humano, oferecem
“formulações [que] embora radicadas numa época determinada, extrapolam os limites dessa
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época, mantendo o seu interesse mesmo para épocas ulteriores”. Os autores alertam, assim, que
“clássico não coincide com o tradicional e também não se opõe ao moderno”, mas remete aos
aspectos essenciais e às disposições duradouras; nas palavras de Saviani, refere-se a “aquilo que
se firmou como fundamental, como essencial”. Nessa direção, Calvino (1993) considera que o
status de clássico pode ser atribuído a obra antiga ou moderna que já ocupa um lugar próprio em
uma continuidade cultural.
Como síntese provisória, temos como critério definidor do saber clássico a validade que
extrapola o momento histórico particular em que foi formulado por captar questões nucleares ou
essenciais da realidade humana, tornando-se, por essa razão, referência permanente em
determinado campo de conhecimento ou da prática social. Recorrendo a Kosik (1976), podemos
compreender que a captação de questões nucleares ou essenciais da realidade humana refere-se à
capacidade do conhecimento clássico de “destruir a aparência superficial da realidade” e
aproximar-nos de “seu núcleo interno essencial” – resguardadas as especificidades da natureza do
saber – filosófico, artístico, científico. Tal propriedade pode ser compreendida como
universalidade do conhecimento, mas é preciso se ter a clareza de que o universal, para o
materialismo histórico-dialético, não existe fora do processo histórico. Assim, a validade e
permanência se sustentam enquanto persistirem e se reproduzirem no tempo histórico as
contradições que se refletem em determinada formulação epistemológica e/ou a partir dela se
decodificam. Além disso, o universal não pode ser considerado fora da relação com a
particularidade; assim, na sociedade de classes, é preciso situar os clássicos em relação ao lugar
social particular de classe dos sujeitos concretos que com ele têm a possibilidade de se relacionar,
sob pena de se incorrer em um trato abstrato ou mesmo idealista com o conhecimento.
Tendo como aporte teórico-filosófico o materialismo histórico-dialético, não é cabível se
considerar o clássico como neutro nem objeto de consenso; é preciso reconhecê-lo sujeito à
disputa de interesses políticos e epistemológicos. A consolidação de dado conhecimento,
elaboração filosófica ou produção artística como clássico da cultura não é isenta de
determinações político-ideológicas. É decisivo considerar essa dimensão pois se tomamos como
elemento definidor do clássico a captação de questões nucleares da condição humana, nem tudo
aquilo que permanece no tempo será necessariamente um clássico, podendo tratar-se de mera
tradição, que se perpetua pela correlação de forças sociais. Por outro lado, e pela mesma razão, é
preciso ter em conta que nem toda objetivação da cultura que revela aspectos essenciais da
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existência humana chegará necessariamente a consolidar-se como clássico, em vista dos
obstáculos a sua veiculação social interpostos pelos interesses dominantes e precariedade de
recursos de grupos sociais minoritários para promover tal difusão – considere-se, por exemplo, o
franco desconhecimento de grandes pensadores do continente africano e sua ausência no rol de
referências culturais clássicas.
Ademais, é necessário enfatizar que as produções da cultura que se consolidam como
clássicos não são isentas de contradições, uma vez que toda objetivação humana produzida em
sociedades estruturadas sobre relações de exploração, dominação e opressão é necessariamente
atravessada pela tensão humanização-alienação. Assim, ao defender a presença dos
conhecimentos clássicos nos currículos escolares, não se propõe que a escola promova uma
assimilação direta e acrítica dos mesmos, mas que o estudante possa ter acesso e apropriar-se do
clássico como produção historicamente situada, como expressão e síntese histórica do
pensamento e da prática social humana, como produto do enfrentamento humano com as
problemáticas, necessidades e dramas da vida social que ilumina aspectos do presente e orienta
nossa projeção ao futuro. Como sintetiza Dermeval Saviani (em comunicação pessoal), não é o
clássico (em si) que forma o estudante, mas o clássico situado na história humana; quem forma é
a História condensada nos clássicos4.
“Clássico é um autor que vive além do próprio tempo e também fala aos pósteros (...)”,
afirma Giuseppe Vacca. Justificando escolhas feitas na organização da obra “Vida e pensamento
de Antonio Gramsci”, de sua autoria, o autor argumenta que a contemporaneidade das
interrogações e das motivações pelas quais nos voltamos para o pensamento de um autor clássico
permite leituras tão mais fecundas quanto mais sua vida e seus escritos sejam situados em seu
tempo: “Portanto, reviver sua temporalidade é a premissa necessária para verificar sua capacidade
de falar também a nós. Historicizar não é relativizar nem muito menos neutralizar. Quanto mais
se historiciza, tanto mais se multiplicam e se enriquecem as perspectivas de leitura dos textos”
(VACCA, 2012).
Assim, se Ítalo Calvino nos alerta da necessidade de se definir de onde estão sendo lidos
os clássicos para que o leitor (ou estudante) não se perca em uma nuvem atemporal, Vacca
destaca a necessidade de se clarificar de onde foram produzidos os clássicos, sob que
circunstâncias particulares se formulou determinado saber sobre a realidade que ainda é capaz de
4 Para que o ato pedagógico promova, de fato, essa qualidade de formação ao estudante, coloca-se como questão para a pedagogia
a relação pessoal do professor com o conhecimento clássico e, em última instância, com a História humana.
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se colocar como mediação relevante na relação das pessoas com a realidade nas circunstâncias
contemporâneas. A possibilidade desse confronto é decisiva no processo de formação da pessoa,
como destaca Calvino (p.16) ao referir-se aos clássicos italianos em seu confronto com os
clássicos estrangeiros: “os italianos são indispensáveis justamente para serem confrontados com
os estrangeiros, e os estrangeiros são indispensáveis exatamente para serem confrontados com os
italianos.” (p.16). O confronto com elaborações, valores e modos de sentir, pensar e agir de
outros tempos e contextos objetivados nos clássicos historiciza, desnaturaliza, requalifica e põe
em perspectiva a experiência singular de vida do estudante – o que novamente coloca em
destaque a relação entre universalidade, particularidade e singularidade no trato escolar com os
clássicos.
Concluindo esses breves apontamentos em torno da tese da necessidade de que o currículo
escolar contemple os conhecimentos clássicos da Filosofia, da Ciência e da Arte, retomamos a
formulação de Saviani (2005) com a qual abrimos essa discussão, na qual afirma que o clássico
pode se constituir em um critério útil para a elaboração de propostas curriculares. Queremos
reafirmar que tal indicação não situa o clássico como critério único e/ou definitivo para o
problema do currículo na perspectiva histórico-crítica.
É válido lembrar que a defesa do conhecimento clássico é destacada por Saviani (2005)
em suas “primeiras aproximações” de formulação da teoria pedagógica histórico-crítica, no
contexto de debate com o escolanovismo, no qual o autor encontrava-se engajado em combater o
abandono da perspectiva de transmissão-assimilação do conhecimento sistematizado como
função social precípua da escola e consequente descaracterização do ensino. Isso pressupõe
localizar a defesa do conhecimento clássico na escola na conjuntura de combate político à
tendência histórica de invasão do espaço-tempo escolar por toda sorte de atividades extracurriculares e conteúdos de senso comum e correspondente retirada do conhecimento metódico e
teórico. Tal tendência não apenas se mantém presente mas fortaleceu-se no desenrolar do
processo histórico desde então, o que reafirma a importância da defesa político-pedagógica da
presença dos clássicos no currículo escolar como diretriz da pedagogia histórico-crítica. O que
desejamos demarcar aqui, é que essa diretriz não pode tornar-se um slogan que nos autoriza a
considerar resolvido o complexo problema da elaboração e concretização de propostas
curriculares em uma perspectiva histórico-crítica da pedagogia.
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Tese 3: A seleção dos conhecimentos que deverão compor o currículo escolar deve ser
orientada pelo movimento de problematização da prática social e implica disputa políticopedagógica.
Na obra “Escola e Democracia”, Dermeval Saviani (1987) trava debate com os métodos
tradicionais e novos da pedagogia, vislumbrando um método pedagógico que supere a ambos –
compreendendo superação no sentido dialético, ou seja, envolvendo simultaneamente o ato de
negação e o ato de incorporação de aspectos válidos (elementos de verdade). Como descreve o
autor, a prática pedagógica tradicional, conforme proposições da pedagogia geral de J. F. Herbart
(1776-1841), orienta-se pelo percurso linear que parte da preparação dos alunos, seguida da
apresentação do conhecimento, que levaria à assimilação dos conteúdos transmitidos (por
comparação a conhecimentos anteriores) e sua generalização, culminando, finalmente, na
aplicação do conhecimento. A pedagogia nova, por sua vez, conforme formulação de J. Dewey
(1859-1952), parte da atividade do aluno, a ser interrompida pela confrontação com um problema
que se coloca como obstáculo, o qual motiva a coleta de dados visando a formulação de uma
hipótese que será confirmada ou refutada pela experimentação. Os dois métodos mostram-se
equivocados respectivamente ao identificar o ensino com a mera apresentação de conhecimentos
ou preconizar sua substituição pela (pseudo) produção de conhecimentos. Em ambos os casos,
esclarece Saviani (1987), está pressuposta uma autonomização da pedagogia em relação à
sociedade, sendo professor e alunos considerados em termos individuais e como habitantes de
uma realidade harmônica, e não agentes sociais de uma realidade fundamentalmente
contraditória.
Em contrapartida, o método pedagógico histórico-crítico tem como pedra angular a tese
de que a escola é determinada socialmente: “retenhamos da concepção crítico-reprodutivista a
importante lição que nos trouxe: a escola é determinada socialmente; a sociedade em que
vivemos, fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com interesses opostos;
portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade”
(p.30). Há acordo com a leitura crítico-reprodutivista no entendimento de que, na relação escolasociedade, o elemento determinante é a sociedade, e o elemento determinado é a escola. A
divergência se assenta na consideração histórico-crítica de que a escola, “ainda que elemento
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determinado, não deixa de influenciar o elemento determinante. Ainda que secundário, nem por
isso deixa de ser instrumento importante e por vezes decisivo no processo de transformação
social” (p.66). Da leitura crítico-reprodutivista da escola não se deriva uma pedagogia. O
problema que a pedagogia histórico-crítica se coloca é o da possibilidade de elaborar uma teoria
pedagógica que capte a escola como instrumento capaz de contribuir para o combate à
dominação, tensionando sua função no processo de reprodução social na direção dos interesses da
classe trabalhadora.
Por essa razão, a prática social é situada, para essa pedagogia, como ponto de partida e de
chegada da práxis escolar: “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” (SAVIANI, 1987,
p.73). O método histórico-crítico compreende a prática pedagógica como “atividade mediadora
no seio da prática social global” que requalifica a inserção social de professores e alunos por
meio dos processos de problematização, instrumentalização e catarse. A problematização referese ao esforço de “detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em
consequência, que conhecimentos é necessário dominar” (p.71). A instrumentalização refere-se à
“apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que
travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem” (p.71). A
catarse constitui o “ponto culminante do processo educativo”; se expressa como “(...) nova forma
de entendimento da prática social a que se ascendeu” (p.72), ou seja, refere-se à “efetiva
incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de
transformação social” (p.72, grifo nosso). A requalificação da inserção social do estudante
anteriormente referida se deve a que “a compreensão da prática social passa por uma alteração
qualitativa” (p.72), processo vivido também pelo professor, cuja atividade vai possibilitando
alcançar sínteses mais ricas e orgânicas acerca da realidade. Importante notar que não se trata da
“aplicação” do conhecimento que foi “apresentado”, como queria a pedagogia tradicional, mas da
possibilidade de apropriação de instrumentos culturais que se interpõem como elementos
mediadores da conduta das pessoas, por permitirem perceber (afetiva e cognitivamente) a
realidade de forma qualitativa diferente, desenvolver novas capacidades de ação e vislumbrar
novas possibilidades de objetivação no mundo social.
A problematização, como momento da práxis educativa escolar, tem, em nossa análise,
conexão direta com o problema do currículo. Como vimos, a problematização tem a ver com a
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identificação de questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em
consequência, “que conhecimentos é necessário dominar” (p.71). A seleção dos conhecimentos
que deverão ser socializados pela escola é, por excelência, o problema do currículo. Assim,
passaremos ao exame do significado do conceito de problematização e sua relação com o
currículo.
Na obra “Educação: do senso comum à consciência filosófica”, Saviani (1985, p.21)
dedica-se ao conceito filosófico de problema. Estabelecendo o devido distanciamento da acepção
corriqueira do termo, que o toma como mero sinônimo de questão, tema ou assunto, o autor
postula que “a essência do problema é a necessidade”. Uma questão complexa ou desconhecida
não reflete necessariamente um problema: “uma questão cuja resposta se desconhece e se
necessita conhecer, eis aí um problema” (p.21), afirma. Disso decorre que “um obstáculo que é
necessário transpor, uma dificuldade que precisa ser superada, uma dúvida que não pode deixar
de ser dissipada são situações que se nos configuram como verdadeiramente problemáticas”
(p.21).5
Tal conceituação de problema leva Saviani (1985) a uma ponderação crítica de ordem
curricular: “Muitas das questões que integram os currículos escolares são destituídas de conteúdo
problemático” (p.22). O autor assevera que o caráter artificioso das questões propostas – que
configuram, em última instância, pseudo-problemas – acaba por desencadear uma série de
mecanismos artificiais na atividade de alunos e professores. À medida que os estudantes são
convocados a engajar-se com pseudo-problemas, abre-se, no limite, “o caminho para a fraude,
para a impostura”. Nota-se, assim, quão necessário é resgatar a problematicidade dos conteúdos
curriculares, o que equivale a recuperar a dramaticidade e vitalidade no processo educativo:
“problema, apesar do desgaste determinado pelo uso excessivo do termo, possui um sentido
profundamente vital e altamente dramático para a existência humana, pois indica uma situação de
impasse”. Por essa característica, o verdadeiro problema desencadeia reflexão, entendida com
exame detido e atento, busca de significado, análise cuidadosa. É essa busca que, em última
instância, dá sentido aos instrumentos culturais socializados pela escola, os quais não devem ser
pensados como um fim em si mesmo, mas em sua vinculação com os problemas da existência
5 É necessário notar que o critério de problematicidade não é subjetivo, ou seja, não se pode considerar que um
problema existe simplesmente porque o indivíduo o sinta como tal. A necessidade existe quando ascende ao plano
consciente, sendo sentida como tal, mas objetivada no interior de circunstâncias concretas que permitam avaliar seu
caráter real ou suposto: “o conceito de problema implica tanto a conscientização de uma situação de necessidade
(aspecto subjetivo) como uma situação conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo)” (p.22).
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humana. Se o problema é uma “necessidade que se impõe objetivamente e é assumida
subjetivamente”, é justamente a necessidade objetiva reconhecida e assumida subjetivamente que
mobilizará o estudante a engajar-se no movimento de instrumentalização, no qual poderá
encontrar-se com objetos cognoscíveis capazes de satisfazer ou canalizar a necessidade.
Quais

são

os

principais

problemas

postos

pela

prática

social,

e

que

conhecimentos/instrumentos é necessário dominar para enfrentá-los? Em nossa análise, essa é
uma pergunta fundamental a nos guiar na elaboração e concretização dos currículos escolares, de
modo a garantir a vinculação orgânica entre a práxis escolar e a prática social global, evitando
incorrer na “(...) tendência a desvincular os conteúdos específicos das disciplinas das finalidades
sociais mais amplas” (Escola e democracia, p.80). Saviani (2016) é bastante claro ao postular que
o conhecimento não interessa por si mesmo nem sua transmissão justifica-se como fim em si
mesma, situando nas necessidades que emergem na prática social a baliza para a elaboração dos
currículos escolares: “(...) são as necessidades sociais que determinam o conteúdo, isto é, o
currículo da educação escolar em todos os seus níveis e modalidades” (SAVIANI, 2016, p.62).
Na proposição do autor, a seleção dos conteúdos escolares subordina-se à intencionalidade
pedagógica, que por sua vez conecta-se à prática social:
Se os conhecimentos produzidos socialmente, no que se refere à educação, não
interessam por si mesmos e se o conjunto dos saberes mobilizados pelo educador
se articulam em função do objetivo propriamente pedagógico que se liga ao
desenvolvimento do educando, então não são os saberes, enquanto tais, que
determinam a construção dos currículos escolares. Ao contrário disso, são os
objetivos educativos que determinam a seleção dos saberes que deverão compor
a organização dos currículos” (SAVIANI, 2016, p.71, grifo nosso).

Nessa discussão, é fundamental se ter claro que o conceito de prática social não se
confunde com a experiência imediata, presente, cotidiana. A prática social a ser objeto de
problematização, análise cuidadosa e busca de significado não corresponde e não se confina às
experiências pessoais da vida cotidiana dos estudantes. Tomar como ponto de partida para o
ensino “problemas” do dia-a-dia dos alunos é um entendimento equivocado do que seja a
problematização da prática social para a pedagogia histórico-crítica. Esse alerta já foi feito por
Martins (2013, p.290) ao tratar do método histórico-crítico: “não entendemos que o ponto de
partida seja representado por algum ‘problema’ que se desprenda da realidade circundante e
imediata e se coloque como conteúdo escolar (…)”. Os “problemas” do dia-a-dia não
necessariamente se constituem verdadeiros problemas, como discutido acima, e a vida diária das
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pessoas é apenas uma faceta da prática social; os verdadeiros problemas da prática social em
geral não são imediatamente captáveis na experiência cotidiana, requerendo medições do
pensamento. A referência que se toma para o ensino e, especificamente, para a construção do
currículo, é a prática social global entendida como processo histórico e considerada no
movimento singular-particular-universal.
Assim estabelecido o conceito de prática social e sua problematização, vemos que o
currículo comporta especificidades de comunidades locais ou grupos sociais particulares
articuladas a questões gerais e amplas de ordem estrutural, econômica, nacional e internacional.
Não nos parece possível, à luz da pedagogia histórico-crítica, a formulação de um currículo
universal que desconsidere as peculiaridades locais, ao mesmo tempo que não se trata de elaborar
currículos que tenham o local como referência principal e desarticulada da totalidade: na dialética
local-global, é neste polo – e não naquele – que se assenta a prevalência.
A delimitação de quais sejam os aspectos da prática social a serem problematizados no
contexto do ensino escolar – e consequentemente que conhecimentos é necessário garantir que os
estudantes possam dominar – é feita necessariamente a partir de um posicionamento político
perante a realidade. Podemos, a título de ilustração, perguntarmo-nos: a concentração da
propriedade fundiária (no campo) e imobiliária (na cidade) no Brasil coloca-se como problema,
ou seja, como situação a ser esclarecida e que necessita ser superada, e que deve, portanto, ser
contemplada no currículo escolar? A depender da posição política desde a qual se analisa a
questão, fica estabelecido que se trata, ou não, de um aspecto problemático da prática social, a
requerer esclarecimento conceitual e enfrentamento na ação.
Ao destacar a problematização da prática social como processo organicamente vinculado
à elaboração e concretização dos currículos escolares, observamos que a delimitação dos objetos
de ensino e respectivos sistemas conceituais que deverão compor os currículos escolares é um
processo no qual estão imbricadas dimensões epistemológicas (ligadas à estrutura e
especificidade da área de conhecimento), pedagógicas (ligadas ao problema do ensino
propriamente dito), psicológicas (ligadas às possibilidades afetivo-cognitivas do sujeitodestinatário do ato educativo) e políticas (ligadas às consequências concretas da transmissão de
determinado conhecimento sobre a prática social).
Ressaltamos também o entendimento da problematização como momento pertinente não
só à dimensão didática (como ensinar os conteúdos?), como é mais comumente interpretado, mas
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também à dimensão curricular (quais conteúdos ensinar?), evidenciando o alcance global dos
momentos do método histórico-crítico propostos por Saviani (1987) e a impossibilidade de
fragmentação das diversas dimensões que constituem o ato pedagógico.

Tese 4: A compreensão dos componentes do currículo escolar pressupõe, em última análise,
o exame da natureza da palavra como forma socialmente elaborada de representação da
realidade e do percurso de desenvolvimento dos significados.
A análise realizada pelos psicólogos vinculados à Escola de Vigotski acerca da
ontogênese da linguagem e do pensamento – ou mais amplamente da consciência – traz
contribuições decisivas para a edificação da pedagogia histórico-crítica. A articulação entre a
teoria psicológica histórico-cultural e a teoria pedagógica histórico-crítica, tem como dois
importantes marcos no cenário nacional os trabalhos de Newton Duarte, desde sua tese de
doutorado intitulada “A individualidade para si” e defendida em 1992, e a tese de livre-docência
de Lígia Márcia Martins, intitulada “O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar”.
Martins (2013) dedica-se especialmente à relação entre o desenvolvimento do psiquismo e a
educação escolar, na qual o problema da formação de conceitos aparece como ponto de
intersecção entre teoria psicológica e teoria pedagógica. Nessa oportunidade, buscaremos derivar
contribuições da análise histórico-cultural sobre a ontogênese do psiquismo consciente
especificamente para a elaboração de propostas curriculares, à vista de estabelecer contribuições
para o debate sobre a especificidade do currículo da educação infantil.
O estudo sistemático da contribuição vigotskiana realizado no estágio de pósdoutoramento nos leva a afirmar que o exame da natureza da palavra (e do significado) e seu
papel no psiquismo humanizado é condição necessária para a compreensão da natureza do
dispositivo curricular. Desenvolveremos aqui essa análise, colocando, a partir dela, as bases para
a defesa de que a sequenciação dos conhecimentos que compõem o currículo escolar deve
constituir uma espiral ascendente, que desenvolveremos na sexta e última tese.
Esse percurso nos levará a argumentar que as características peculiares ou particulares do
sujeito-destinatário da educação infantil não pressupõem diferença em termos da natureza e da
função do dispositivo curricular como instrumento da prática pedagógica. Nosso ponto de partida
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será elucidar o desenvolvimento dos significados como mediadores do psiquismo humanizado.
Diante da evidente impossibilidade de abordar o problema do significado da palavra em toda sua
complexidade, focalizaremos o desenvolvimento das estruturas de generalização na transição a
novos períodos do desenvolvimento psíquico6.
A palavra é, para Vigotski (2001, p.486), “o microcosmo da consciência humana”: toda a
consciência, em seu conjunto, está vinculada em seu desenvolvimento ao desenvolvimento da
palavra, postula o autor. Compreender a natureza da palavra requer percebê-la como forma
socialmente elaborada de representação da realidade (MARTINS, 2013). Se a captação sensórioperceptual engendra, no psiquismo, um reflexo da realidade objetiva, ou seja, uma imagem
subjetiva que reconstitui internamente essa realidade, na palavra, segundo Vigotski (2001, p.485),
“a realidade está refletida de modo diferente do que o está na sensação”: “o traço distintivo
fundamental da palavra é o reflexo generalizado da realidade”.
Luria (1987) esclarece, nesse sentido, que o advento da linguagem, engendrada na/pela
atividade de trabalho, possibilitou ao ser humano romper os limites do reflexo sensorial imediato
da realidade, tornando-o capaz de captar as relações profundas e complexas entre os fenômenos
que não se apresentam à apreensão meramente sensorial. Conforme o autor, com o auxílio da
linguagem, o ser humano “(...) passa a se relacionar com o que não percebe diretamente e que
antes não entrava em sua experiência. A palavra duplica o mundo dando ao homem a
possibilidade de operar mentalmente com os objetos, inclusive na ausência destes” (p.32). A
palavra é a célula ou unidade mínima de análise da linguagem; ela nomeia, designa os objetos do
mundo, podendo vir a substituí-los.
Ao representar – e consequentemente duplicar – o mundo, a palavra liberta o ser humano
dos estreitos limites da singularidade, pois torna-se possível à pessoa orientar-se no mundo não
apenas por dados captados diretamente do entorno, não apenas por experiências próprias, mas
também de outros: a palavra “(...) assegura a possibilidade de transmitir a experiência de
individuo a indivíduo e a possibilidade de assimilar a experiência de gerações anteriores”
6 Estabelecendo esse foco, deixaremos de abordar a relação entre significado e sentido da palavra, analisada em
profundidade por Vigotski (2001, p.465) no capítulo “Pensamento e palavra”, que encerra a obra “Pensamento e
Linguagem”. O autor ali postula que “o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela
desperta em nossa consciência”, sendo o significado “apenas uma pedra no edifício do sentido”, ou “apenas uma
dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso”. Enquanto o sentido tem caráter
dinâmico, o significado da palavra é “um ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de
sentido da palavra em diferentes contextos.” Vigotski (2001) conclui que na linguagem falada o significado tende a
predominar sobre o sentido, ao passo que na linguagem interior se coloca a tendência de predomínio do sentido sobre
o significado.
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(LURIA, 1987, p.33).
A nomeação dos objetos e fenômenos do mundo pressupõe processos cognitivos
complexos. O alcance da palavra não se esgota, portanto, em sua função designativa, calcada na
referência objetal. Ela destaca determinados traços do objeto, que o localizam no interior de uma
dada categoria de objetos: “(...) ao designar o objeto, a palavra separa nele as correspondentes
propriedades, o coloca nas relações necessárias com outros objetos, o introduz em determinadas
categorias” (LURIA, 1987, p.39). Isso significa que a palavra pressupõe um trabalho de análise
das informações captadas pela pessoa. Na linguagem desenvolvida, esse trabalho de análise das
informações do objeto ou fenômeno ocorre de forma automática, não sendo percebido pela
consciência. Busquemos um exemplo: ao nomear “relógio” dois objetos de cores, materiais e
tamanhos bastante distintos, como um relógio de pulso e um relógio de parede, ou um relógio
analógico e um digital, por exemplo, identificamos certos traços essenciais presentes em ambos,
que tornam secundárias as diferenças entre eles. Trata-se de um processo de generalização, que
separa os traços essenciais dos acessórios, diferenciando as características gerais centrais
daquelas que são singulares e casuais nos objetos e fenômenos. Portanto, “a palavra é
instrumento de análise da informação que o sujeito recebe do mundo externo” (p.57, grifo nosso).
Nisso consiste sua função intelectual, que a converte, também, em célula do pensamento,
evidenciando-se a unidade pensamento-linguagem.
Em síntese, temos que “a palavra não somente substitui uma coisa, mas também a analisa,
a introduz em um sistema de complexos enlaces e relações” (LURIA, 1987, p.36). Tais enlaces e
relações não derivam da experiência singular individual, mas são justamente aqueles nexos e
correlações identificados e estabelecidos no curso da história humana de relação com aquele
objeto, que se encontram depositados ou objetivados no significado da palavra, a ser transmitidoassimilado pela pessoa em desenvolvimento. Por isso Luria (1987) afirma que a palavra codifica
a experiência social.
Para a psicologia histórico-cultural, o significado da palavra é um sistema estável de
generalizações socialmente compartilhado, evidentemente sujeito a variações, mas conservando
como núcleo permanente um determinado conjunto de nexos e juízos, o que torna possível a
própria comunicação entre as pessoas no interior de uma dada comunidade (falantes da mesma
língua, por exemplo). Uma das principais contribuições de Lev Vigotski ao estudo do
desenvolvimento da consciência na ontogênese foi o estabelecimento da tese do desenvolvimento
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do significado da palavra. No dizer de Luria (1987, p. 43-44):
(...) o significado das palavras se desenvolve tanto no relativo à sua estrutura
como ao sistema de processos psíquicos que se encontram em sua base. Vigotski
denominou esta proposição fundamental, proposição sobre o desenvolvimento
semântico e sistêmico do significado da palavra.
Por desenvolvimento semântico do significado da palavra, L. S. Vigotski
entendia que, no processo de desenvolvimento da criança, tanto a referência da
palavra ao objeto como a separação de suas correspondentes características, a
codificação dos traços dados e a inclusão do objeto num determinado sistema de
categorias não permanecem imutáveis, mudam à medida que a criança se
desenvolve.
Por desenvolvimento sistêmico da palavra, entendia que, por trás do significado
da palavra nas diferentes etapas do desenvolvimento, encontram-se diferentes
processos psíquicos; sendo assim, com o desenvolvimento do significado da
palavra, muda não só sua estrutura semântica, mas também sua estrutura
sistêmica psicológica (grifos do autor).

Para compreender essa tese, como já apontado por Martins (2013), é necessária a
diferenciação entre a face fonética da palavra, concernente a seu aspecto exterior de
representação verbal, e sua face semântica, que diz respeito ao significado propriamente dito.
Uma criança pré-escolar pode alcançar o domínio da face fonética da palavra “dinheiro”, quase
equiparando-se, no aspecto da verbalização, ao adulto. O que dizer em relação à face semântica?
Quais conexões e enlaces interiores ao significado social dessa palavra já são captados/captáveis
pela consciência infantil nesse período do desenvolvimento?
Isso significa, como explica Vigotski (2001), que o significado da palavra infantil
coincide apenas parcialmente com o significado da palavra adulta. Tal coincidência parcial é
suficiente para que ambos se entendam e se estabeleça a comunicação, mas se produz a partir de
operações psicológicas muito diversas em cada um: “(...) são bem diferentes os caminhos que
levam ao cruzamento do pensamento do adulto e da criança” (p.176).
O que está em questão é o reconhecimento do seguinte fato: se a palavra reflete e registra,
em seu significado, determinadas relações entre objetos e fenômenos do mundo, a natureza das
relações refletidas se altera qualitativamente no curso da ontogênese. Em termos vigotskianos,
alteram-se as estruturas de generalização da consciência que sustentam o significado das
palavras: “(...) se, à medida que a criança se desenvolve, muda o significado da palavra, quer
dizer que também muda o reflexo daqueles enlaces e relações que, através da palavra,
determinam a estrutura da sua consciência” (LURIA,1987, p.44). Esse fato é assim explicado por
Vigotski (2001, p.246):
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Quando uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é apreendida
pela criança, o seu desenvolvimento está apenas começando; no início ela é uma
generalização do tipo mais elementar que, à medida que a criança se desenvolve,
é substituída por generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando
o processo na formação dos verdadeiros conceitos.

O desafio primeiro para a consciência infantil no curso da ontogênese é o estabelecimento
da função designativa da palavra, ou seja, da conexão estável entre palavra e objeto designado,
também denominada por Luria (1987) de significado imediato da palavra, o que ocorre ao longo
dos dois primeiros anos de vida. Uma vez estabelecida para o psiquismo infantil a lógica da
representação verbal do mundo, isto é, à medida que a palavra alcança uma referência objetal
estável e independente do contexto de enunciação, tem lugar o desenvolvimento da função
generalizadora. Luria (1987, p.51) destaca que, “como demonstrou L. S. Vigotski, em cada etapa
do desenvolvimento infantil, a palavra, mesmo conservando a mesma referência objetal, adquire
novas estruturas semânticas, muda e se enriquece o sistema de enlaces e generalizações nela
encerrados, o que quer dizer que o significado da palavra se desenvolve”.
Exploremos o exemplo do significado da palavra “dinheiro”: na idade pré-escolar, a
criança já é capaz de compreender (captar) que existe uma relação entre consumo e dinheiro, ou
seja, que em nossa sociedade a aquisição de bens e serviços depende da posse do dinheiro e da
disponibilidade dos pais/responsáveis em gastá-lo. Desde muito cedo já são também captadas
pela criança diferentes formas materiais da existência do dinheiro: cédulas, moedas, cheque,
cartão. Não é raro que se reproduza nas brincadeiras protagonizadas infantis a pergunta
infinitamente repetida nos estabelecimentos comerciais brasileiros contemporâneos: “débito ou
crédito?”. Podemos considerar que o significado da palavra “dinheiro” na infância encerra
relações entre disponibilidade/falta e satisfação/frustração de vontades, e que também é
claramente captada pela consciência infantil a relação entre posse do dinheiro e vida adulta, pois
em suas experiências concretas a criança observa o dinheiro como algo, via de regra, portado e
utilizado pelos adultos. Por fim, podemos destacar a relação entre trabalho e dinheiro,
comumente reiterada no discurso dos adultos até como forma de justificar para a criança a
necessidade do adulto de ausentarem-se para trabalhar. Observamos, assim, que na consciência
infantil refletem-se algumas relações concretas que constituem, de fato, o fenômeno que é
socialmente nomeado pela palavra “dinheiro”, mas a verdadeira essência ou lógica interna de tal
fenômeno permanece grandemente um mistério para a criança. Muitas relações e nexos
envolvidos nesse fenômeno permanecem inacessíveis à consciência. Não é de se supor, inclusive,
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que a criança pequena escolheria possuir cinco notas de dois reais em lugar de uma nota de cem
reais?
Tese 5: A distribuição dos conhecimentos na composição do currículo escolar deve levar em
conta os períodos de desenvolvimento do psiquismo humano.
A tese vigotskiana do desenvolvimento das estruturas de generalização que sustentam o
significado das palavras aparece desenvolvida na obra de Luria (1987) pela identificação de três
grandes núcleos organizadores do significado: o afeto, na primeira infância; a experiência real e
prática, até a primeira idade escolar; e a partir de então os sistemas conceituais de ordem lógicodiscursiva: “(...) nas etapas iniciais, por trás da palavra está o afeto, na etapa seguinte estão as
representações concretas diretas e, nos estágios posteriores, a palavra já está fundada em
complexos sistemas de relações lógico-verbais” (p.58). De acordo com Luria (1987), portanto, na
primeira infância a significação das palavras está diretamente vinculada a afetos agradáveis ou
desagradáveis vivenciados pela criança, ao passo que na idade pré-escolar predominam os nexos
entre os fenômenos sugeridos pelas impressões concretas obtidas a partir da experiência sensorial
direta, que podem ser situacionais ou casuais. Na idade escolar, a caminho da transição para a
adolescência, abre-se a possibilidade de que a estrutura do significado se sustente em “um
sistema de categorias enlaçadas hierarquicamente e mutuamente subordinadas” (LURIA, 1987,
p.53).
Tal proposição do autor coincide, em essência, com o percurso de complexificação das
estruturas semânticas abordado por Vigotski (2001) mediante a delimitação de três grandes
etapas: o pensamento sincrético, que predomina até fins da primeira infância; o pensamento por
complexos, baseado em noções gerais, típico da idade pré-escolar; e o pensamento conceitual,
que tem sua expressão embrionária com os chamados pré-conceitos na idade escolar e se coloca
como possibilidade efetiva a partir da chamada idade de transição, a adolescência.
Anteriormente à adolescência, a formação de conceitos propriamente ditos não se coloca
como possibilidade; antes dessa idade, Vigotski (2001) pontua que o que se apresenta são
formações intelectuais que se assemelham aos conceitos autênticos e que do ponto de vista
funcional se mostram a eles equivalentes, possibilitando inclusive a comunicação entre adultos e
crianças e desempenhando aquilo que é a tarefa nuclear do pensamento: estabelecer conexões
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entre os dados captados da realidade (MARTINS, 2013). Do ponto de vista da estrutura e do
modo de operar, contudo, há diferenças qualitativas fundamentais entre os verdadeiros conceitos
e seus equivalentes funcionais.
Os equivalentes funcionais aos conceitos que se formam na primeira infância são
denominados por Vigotski (2001) encadeamentos sincréticos (sincrets). Essa estrutura de
significação corresponde a um amontoado não ordenado de impressões diversas e difusas
fundidas em uma imagem mista que é associada ao signo/palavra. Nesse momento, o significado
da palavra encerra uma superabundância de conexões entre dados captados sensórioperceptualmente, conexões estas que, em sua maioria, não têm sustentação objetiva. Isso ocorre
porque a consciência infantil na primeira infância ainda é incapaz de captar e identificar os nexos
objetivos entre os fenômenos da realidade, fazendo com que o significado da palavra se estruture
sobre uma infinidade de nexos subjetivos. Os nexos subjetivos são aqueles estabelecidos pelo
psiquismo infantil a partir da experiência pessoal singular, que nesse momento tem caráter
essencialmente sensório-perceptual e centralmente emocional. Por isso Vigotski (2001) se refere
aos significados das palavras que se instituem nesse período do desenvolvimento também como
percepções generalizadas.
Em razão dessa característica do período do desenvolvimento da consciência, o psiquismo
reflete uma enormidade de relações e conexões entre os fenômenos e objetos, muitas das quais
são casuais, secundárias, acidentais, circunstanciais ou mesmo inexistentes. A criança que
começa a frequentar a escola na primeira infância pode generalizar sua experiência formulando a
hipótese, por exemplo, que um filhote de cachorro também frequenta a escola7. Por não
corresponderem à realidade objetiva, Vigotski (2001) relata que Blonski os denominara nexos
desconexos. Não obstante, algumas das relações refletidas na consciência infantil terão, com
efeito, fundamento na realidade objetiva. Logo, em meio à abundância de nexos subjetivos,
encontram-se refletidos certos nexos objetivos. Justamente porque algumas impressões e
percepções refletidas na consciência da criança pequena coincidem com laços objetivos entre os
fenômenos é que desde já se torna possível a comunicação social. Além disso, Vigotski (2001,
p.175) destaca a importância da “superprodução” de nexos subjetivos desse período “(...) como
fator de sucessivo desenvolvimento do pensamento infantil, uma vez que é fundamento para o
futuro processo de seleção de nexos que correspondem à realidade e são verificados pela
7 Trata-se de um episódio da vida pessoal da autora. Rafael, 2a 3m, recebe a visita da autora acompanhada de seu
cachorro, então com 6 meses de vida, e pergunta se o cachorro também vai à escola.
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prática.”. Com essa afirmação, o autor pontua a característica de continuum do processo de
formação de conceitos, evidenciando que os equivalentes funcionais do próximo período apoiamse na experiência acumulada com os encadeamentos sincréticos, ao mesmo tempo em que a
superam: “qualquer nova fase no desenvolvimento da generalização se baseia na generalização
das fases antecedentes. A nova fase de generalização não surge senão com base na anterior”
(VIGOSTKI, 2001, p.370). Essa é uma tese fundamental em termos de suas implicações para a
elaboração de propostas curriculares e, por sua importância, a retomaremos mais adiante.
Qual é o principal elemento de superação quando a criança alcança o pensamento por
complexos? Vigotski (2001) explica que a criança desse período já não mais “confunde” as
relações entre suas próprias impressões com as relações realmente existentes entre os objetos,
razão pela qual seu pensamento já se mostra coerente e objetivo. A partir dos resultados de suas
investigações experimentais, Vigotski (2001, p.178-179) postula que o novo nessa etapa é que “as
generalizações criadas por intermédio desse modo de pensamento representam, pela estrutura,
complexos de objetos particulares concretos, não mais unificados à base de vínculos subjetivos
que acabaram de surgir e foram estabelecidos nas impressões da criança, mas de vínculos
objetivos que efetivamente existem entre tais objetos”. Na etapa dos complexos, “o pensamento
da criança complexifica objetos particulares que ela percebe, combina-os em determinados
grupos e, assim, lança os primeiros fundamentos de combinação de impressões dispersas, dá os
primeiros passos no sentido da generalização dos elementos dispersos da experiência” (p.220).
Os significados das palavras na etapa do pensamento por complexos correspondem a
representações ou noções gerais sobre os fenômenos e objetos da realidade8.
Em que pese o maior grau de coerência e objetividade alcançado pelo pensamento no
período da infância pré-escolar, as operações intelectuais que instituem o significado das palavras
na etapa dos complexos são ainda nitidamente diversas daquelas que engendram a formação de
conceitos propriamente ditos. A criança começa a unificar objetos em um grupo comum já
segundo as leis dos vínculos objetivos que ela descobre em tais objetos, mas a unificação que seu
pensamento realiza baseia-se predominantemente em vínculos concretos, factuais e por vezes
flutuantes, fortuitos, incorretos, indefinidos. Nas séries experimentais, Vigotski (2001) constatou
8 No capítulo “Estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na infância”, Vigotski (2001) passa a denominar
de noções gerais àquilo que fora denominado complexos quando da apresentação dos resultados de suas pesquisas
experimentais sobre a formação de conceitos, relatados no capítulo anterior da obra “Pensamento e linguagem”.
Nessa ocasião o autor discorre sobre “a análise do desenvolvimento das noções gerais na idade pré-escolar, que
corresponde ao que chamamos de complexos nos conceitos experimentais (...)” (p.371).
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que um atributo tomado como critério para a formação de um complexo pode facilmente ceder
lugar a outro, por exemplo. O cerne da diferença está em que os nexos e correlações entre os
fenômenos que se refletem no autêntico conceito têm caráter essencial, estável, critério uniforme,
organização lógico-abstrata, configurando um sistema conceitual, ao passo que os complexos
podem estruturar-se na base dos mais variados tipos de vínculo. No complexo, os vínculos entre
os objetos e fenômenos refletidos no significado da palavra podem ser tão diversos quanto o
contato diversamente factual e a semelhança empírica dos mais diversos objetos; na fase superior,
diferentemente, “cada objeto particular, abrangido por um conceito generalizado, insere-se nessa
generalização na mesma base de identidade com todos os outros objetos. Todos os elementos
estão vinculados a uma totalidade expressa em conceito e, através desse conceito, estão ligados
entre si, do mesmo modo, por um vínculo do mesmo tipo” (VIGOTSKI, 2001, p.181).
O pensamento por complexos corresponde a toda uma época do desenvolvimento infantil,
desde fins da primeira infância até meados da primeira idade escolar. No estudo experimental
realizado por Vigotski e colaboradores, que abrangeu mais de trezentos sujeitos utilizando o
método funcional de dupla estimulação9, foi possível detectar diversas fases no interior do estágio
do pensamento por complexos, a saber: complexo associativo; coleções; complexo em cadeia;
complexo difuso; e pseudoconceito10. A forma superior e predominante de pensamento por
complexos, denominada pseudoconceito, prevalece já a partir da idade pré-escolar e aponta para a
transição à forma de pensamento propriamente conceitual. Do ponto de vista genético, estrutural
e funcional, o pseudoconceito preserva as características nucleares do pensamento por
complexos, mas do ponto de vista prático, seu produto coincide grandemente com o pensamento
conceitual do adulto, uma vez que abrange o mesmo círculo de objetos concretos que são
abarcados pelo conceito. Por essa razão, observamos uma oscilação no texto vigotskiano, que ora
localiza o pseudoconceito como parte do pensamento por complexos, ora parece situá-lo como
uma etapa à parte, com status diferente em relação às demais formas de complexos. Vigotski
(2001) afirma que o pseudoconceito já é o “contorno” do conceito, pois a referencialidade
concreta coincide com a do conceito (ou seja, ambos se referem aos mesmos objetos), mas a
estrutura de generalização não, posto que o pseudoconceito ainda não tem a característica de
9 Método desenvolvido por L. S. Sákharov, colaborador de Vigotski, que consiste em estudar o desenvolvimento e a
atividade das funções psíquicas superiores com o auxílio de uma série de estímulos que desempenha a função de
objeto da atividade do sujeito experimental e uma segunda série que desempenha a função dos signos por meio dos
quais essa atividade se organiza. (VIGOTSKI, 2001)
10 Para detalhamento das características de cada fase ver Vigotski (2001).
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sistema conceitual. O autor assim sintetiza suas conclusões de pesquisa: “a criança se encontra no
estágio do pensamento por complexos, concebe com o significado da palavra aqueles objetos
graças aos quais se torna possível a compreensão entre ela e o adulto, mas concebe a mesma
coisa de modo diferente, por outro meio e com o auxílio de outras operações intelectuais”
(VIGOTSKI, 2001, p.203).
A peculiaridade específica do pensamento conceitual reside, como já sinalizado, em sua
sistematicidade, ou seja, sua vinculação a um sistema conceitual11, do que se desdobra a
possibilidade de tomada de consciência do próprio conceito. No pensamento propriamente
conceitual, “a própria natureza de cada conceito particular já pressupõe a existência de um
determinado sistema de conceitos, fora do qual ele não pode existir” (VIGOTSKI, 2001, p.359).
Logo, podemos falar em sistema conceitual quando os significados ligam-se entre si por relações
de interdependência, pressupondo a relação com outros significados, os quais se articulam entre
si conforme sua medida de generalidade, ou seja, de forma que conceitos particulares estejam
subordinados a conceitos gerais. Quando inserido em um sistema conceitual, o significado ou
conceito não mais existe em si mesmo, isoladamente, nem se esgota em sua relação com os
objetos ou fenômenos que ele designa, mas passa a estar em relação com todos os demais
conceitos do sistema12:
Fora do sistema, nos conceitos só são possíveis vínculos que se estabelecem
entre os próprios objetos, isto é, vínculos empíricos. (...) A par com o sistema
surgem as relações dos conceitos entre si, a relação imediata dos conceitos com
os objetos através de suas relações com outros conceitos, surge outra relação
dos conceitos com o objeto: nos conceitos tornam-se possíveis vínculos supraempíricos. (VIGOTSKI, 2001, p.379)

Com isso, podemos compreender que as relações que o significado estabelece com outros
significados no movimento da consciência revelam a estrutura de generalização predominante. O
pensamento conceitual caracteriza-se por relações de generalidade e equivalência de conceitos no
interior de sistemas teórico-conceituais, nos quais conceitos particulares subordinam-se a
conceitos gerais, o que representa um salto qualitativo em relação ao pensamento por complexos
(e ao próprio pensamento pré-conceitual) no que se refere às relações do significado com o
objeto. Outras duas dimensões são destacadas por Vigotski (201): superando o pensamento por
11 Afirma Vigotski (2001: “A questão do sistema é ponto central em toda a história do desenvolvimento dos
conceitos reais da criança (...)” (p.359, grifo nosso).
12 Dessa característica emerge o que Vigotski (2001) denomina lei da equivalência dos conceitos, segundo a qual
todo conceito pode ser designado por uma infinidade de meios por intermédio de outros conceitos.
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complexos, o pensamento conceitual caracteriza-se por outras relações de generalidade e por
outro círculo de operações de pensamento (p.369). Examinemos ambos aspectos.
Vigotski (2001, p.361) assim descreve a transição pela qual passa a criança desde a
primeira infância até a primeira idade escolar: “Na criança de dois anos (...) um conceito mais
geral está como que ao lado de um mais particular e o substitui, enquanto em uma criança de oito
anos um conceito se sobrepõe aos outros e incorpora o mais particular”. O autor utiliza como
exemplo os conceitos de “flor” e “rosa”: para a criança pequena os conceitos de “flor” e “rosa”
coexistem em um mesmo plano de generalidade, ou seja, “o conceito ‘flor’ não é na criança mais
genérico que a palavra ‘rosa’, é apenas mais amplo.”(p.294); na criança em idade escolar, em
cuja consciência começa a formar-se o embrião do pensamento propriamente conceitual, o
conceito de “flor” se sobrepõe e incorpora o conceito de “rosa”.
Vemos, assim, que as relações de generalidade entre os conceitos são inacessíveis à
consciência nos primórdios da formação dos significados infantis. Nesse estágio, que corresponde
à primeira infância, “(...) são possíveis apenas aqueles vínculos que podem ser estabelecidos na
percepção (...)” (VIGOTSKI, 2001, p.377, grifo nosso). Isso significa que o pensamento não
existe senão em fusão com a percepção. Em outras palavras: “(...) nesse estágio é impossível o
pensamento como atividade autônoma e independente da percepção” (p.377)13. Ainda na idade
pré-escolar, segundo Vigotski (2001, p.381), o pensamento infantil mostra-se insuficientemente
concatenado (justamente) pelo desenvolvimento insuficiente das relações de generalidade entre
os conceitos. Isso explica por que a criança não sente necessidade de evitar incoerências de
pensamento: a substância de seu pensamento nesse momento são ainda juízos essencialmente
baseados na percepção e constatação empírica dos fatos (vínculo direto entre significado e
objeto), ao passo que o senso de incoerência lógica só poderá emergir quando se instituir, na
consciência infantil, um pensamento no qual os conceitos isolados “estejam subordinados a um
conceito superior e único, situado acima deles” (p.383).
Com isso podemos compreender a tese vigotskiana segundo a qual o pensamento
conceitual pressupõe outro círculo de operações psíquicas – em relação às anteriores estruturas de
generalização. Os autênticos conceitos, segundo o autor, pressupõem “(...) não só a combinação e
a generalização de determinados elementos concretos da experiência, mas também a
discriminação, a abstração e o isolamento de determinados elementos” (VIGOTSKI, 2001, p.
13 Retomando Luria (1987), podemos identificar a diferenciação incipiente entre os processos perceptuais, afetivos e cognitivos
que marca o psiquismo na primeira infância.
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172). Tais operações coincidem com a possibilidade de vínculos supra-empíricos entre os
significados, já mencionada como característica própria do pensamento conceitual, e articulam-se
com a possibilidade de domínio do fluxo do próprio pensamento. A formação de sistemas
conceituais é, segundo Vigotski (2001), o que torna possível a tomada de consciência dos
conceitos, ou seja, permite que a criança se dê conta dos significados que movimentam seu
pensamento e adquira domínio voluntário desse movimento: “a tomada de consciência se baseia
na generalização dos próprios processos psíquicos, que redunda em sua apreensão” (p.290).
Subordinar as próprias operações psicológicas, dominando o fluxo dos próprios processos
psicológicos, é característica do pensamento por conceitos: “o processo de formação de conceitos
pressupõe, como parte fundamental, o domínio do fluxo dos próprios processos psicológicos
através do uso funcional da palavra ou do signo. É somente na adolescência que se desenvolve
esse domínio dos próprios processos de comportamento com o emprego de meios auxiliares”
(VIGOTSKI, 2001, p.172).
A formação de sistemas conceituais e a correspondente tomada de consciência e domínio
do processo de pensamento são neoformações da idade escolar, inicialmente na forma de
pensamento pré-conceitual, cujo pleno desenvolvimento poderá ocorrer na adolescência. Mas é
decisivo perceber que o pseudoconceito, forma típica do pensamento pré-escolar, não configura
uma estrutura de generalização do pensamento infantil que será definitivamente superada na
transição à adolescência. Vigotski (2001, p.218) é claro ao afirmar que nos pseudoconceitos
“também se verifica com grande frequência o transcorrer do pensamento no nosso dia-a-dia”. Em
outras palavras: “as formas superiores do pensamento por complexos, representadas pelos
pseudoconceitos, são uma forma transitória na qual se detém também o nosso pensamento
habitual, baseado na nossa experiência cotidiana” (p.219).
Vale a pena aqui retomar o exemplo do significado da palavra/conceito de “dinheiro”,
fenômeno/objeto tão presente (ou ausente...) em nossas vidas. Saberíamos, nós, explicar o
verdadeiro conceito de “dinheiro”? Temos domínio conceitual da real natureza desse fenômeno
social, de seus traços essenciais, sua gênese, suas contradições internas e suas relações com
outros fenômenos que compõem a totalidade social? Somos capazes de localizar o significado de
“dinheiro” em um sistema conceitual capaz de explicar os princípios que regem a nossa
sociabilidade, desvendando suas relações com o trabalho assalariado, a mercadoria, o valor, a
mais-valia, a luta de classes, o capital, os juros etc.? A despeito de seu poder de determinação
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sobre a existência das pessoas, o significado de dinheiro que habita majoritariamente as
consciências está muito longe de ser um conceito: no mais das vezes não passa de uma noção
geral14.
Além de ser uma forma de pensamento que não se elimina mediante o desenvolvimento
do pensamento conceitual, os pseudoconceitos infantis constituem a base para a formação dos
autênticos conceitos. Com tal proposição pretendemos evidenciar o caráter de continuum do
processo de formação de conceitos/significados ao longo da periodização do desenvolvimento.
Retomamos assim a tese vigotskiana segundo a qual “qualquer nova fase no desenvolvimento da
generalização se baseia na generalização das fases antecedentes” (VIGOSTKI, 2001, p.370).
Trata-se de uma tese de importância fulcral para abordarmos o problema do currículo da
educação infantil. Senão, vejamos. Vigotski (2001, p.370) assim desenvolve seu argumento:
A nova estrutura de generalização só pode surgir da generalização dos objetos
generalizados na estrutura anterior. Surge como generalização das
generalizações, mas não simplesmente como um novo modo de generalização de
objetos singulares. O trabalho anterior do pensamento, traduzido nas
generalizações dominantes na fase antecedente, não é anulado nem desaparece
inutilmente, mas se incorpora ao novo trabalho do pensamento e passa a integrálo como premissa indispensável.

A nota de rodapé que Vigotski (2001, p.370) insere ao fim do trecho citado nos parece
especialmente elucidativa perante nosso objeto de estudo: “O desenvolvimento potencial dos
conceitos históricos a partir do sistema de generalizações primárias do ‘antes e agora’ e o
desenvolvimento gradual dos conceitos sociológicos a partir do sistema de observações ‘entre nós
e entre eles’ ilustram essa tese.”. O mesmo argumento aparece desenvolvido no trecho a seguir:
(...) os conceitos históricos da criança começam a sua via de desenvolvimento só
quando está devidamente diferenciado o seu conceito espontâneo de passado,
quando a sua vida e a vida dos seus próximos estão situadas em sua consciência
nos limites da generalização primaria do ‘antes e agora’. (p.349)

O que pretendemos ressaltar aqui é que a transição à estrutura superior de generalização a
partir da transição à idade escolar se configura como superação por incorporação do que fora
acumulado e desenvolvido na consciência infantil ao longo do período pré-escolar. O que a
consciência alcança com esse salto qualitativo é a possibilidade de “generalização das
generalizações antes constituídas” (p.269). A análise vigotskiana pode ser assim sintetizada: as
Na obra “O Capital”, Karl Marx analisa a gênese do dinheiro como equivalente universal e decodifica sua função
no interior do sistema de reprodução ampliada do capital.
14
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percepções generalizadas (sincrets) da primeira infância constituem a base para a formação das
noções gerais (complexos/pseudoconceitos) da idade pré-escolar, que por sua vez constituem a
base para a formação dos pré-conceitos na primeira idade escolar, a serem potencialmente
superados pela formação dos autênticos conceitos na adolescência.
Vigotski (2001, p.269) é claro ao postular que a assimilação do sistema de conhecimentos
científicos na idade escolar só é possível através da relação mediada com o mundo dos objetos
“através de outros conceitos anteriormente elaborados”. A relação mediata com o mundo dos
objetos a que se refere o autor diz respeito à mediação exercida pelos significados (que atuam
como equivalentes funcionais aos conceitos) formados nos períodos precedentes do
desenvolvimento da consciência. Isso significa, em suma, que as noções gerais ou “(...) conceitos
espontâneos da criança [...] medeiam a relação entre o novo conceito científico e o objeto a que
tal conceito se refere” (p.358). A apropriação dos sistemas teórico-conceituais a partir da idade
escolar “pressupõe um tecido conceitual já amplamente elaborado e desenvolvido por meio da
atividade espontânea do pensamento infantil” (p.269) na idade pré-escolar:
O desenvolvimento do conceito espontâneo da criança deve atingir um
determinado nível para que a criança possa apreender o conceito científico e
tomar consciência dele. Em seus conceitos espontâneos, a criança deve atingir
aquele limiar além do qual se torna possível a tomada de consciência.

É necessário explicar que a terminologia conceitos espontâneos é introduzida por
Vigotski (2001) no sexto capítulo da obra “Pensamento e Linguagem”, momento em que o autor
se dedica ao estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar. A expressão
conceitos espontâneos é utilizada por Piaget para denominar as noções infantis de realidade em
cujo desenvolvimento caberia papel decisivo ao trabalho do pensamento infantil propriamente
dito, contrapondo-as àquelas que surgiriam sob influência determinante dos conhecimentos que a
criança assimila das pessoas que a rodeiam. Vigotski (2001, p.255) adota nesse momento essa
nomenclatura, mas se posiciona criticamente frente à dicotomia que o autor estabelece entre
conceitos espontâneos infantis e conceitos científicos, como se pode perceber no excerto a seguir:
“Piaget apenas delimita os conceitos espontâneos e os não-espontâneos, sem perceber o que os
une em um sistema único de conceitos que se forma no curso do desenvolvimento intelectual da
criança. Ele vê apenas ruptura, mas não vínculo”.
O conceito espontâneo corresponde, assim, ao pseudoconceito que se torna possível a
partir da idade pré-escolar, e se estabelece como modo de generalização que perdurará por toda a
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vida das pessoas nas esferas da prática social que não vierem a requerer e proporcionar o
pensamento propriamente conceitual. No curso do diálogo que trava com Piaget, expondo os
resultados e conclusões de suas pesquisas sobre os conceitos reais da criança, Vigotski (2001,
p.264) denomina conceito espontâneo àquela generalização que se institui no pensamento a partir
da experiência vivida, ou seja, que nasce da empiria da vida cotidiana, e, portanto, já “(...)
saturado de uma rica experiência pessoal da criança” (VIGOTSKI, 2001, p.264). Por sua natureza
e gênese, os conceitos espontâneos são facilmente empregados pela criança no processo de vida
para solucionar problemas corriqueiros, mas sua tomada de consciência se mostra desafiadora. As
características essenciais dessa forma de generalização do pensamento são a saturação empírica, a
compreensão não-conscientizada do significado/conceito e sua aplicação espontânea. O conceito
não-espontâneo, com destaque ao conceito científico, refere-se às generalizações que se
reconstituem no pensamento a partir do ensino escolar sistemático, característico da idade
escolar; justamente pelo caráter explícito e sistemático de sua transmissão, tais conceitos são
facilmente conscientizados pela criança, mas sua ascensão ao concreto mostra-se desafiadora.

Tese 6: A sequenciação dos conhecimentos que compõem o currículo escolar deve constituir
uma espiral ascendente.
Estando esclarecido que as noções infantis que se estabelecem na idade pré-escolar
constituem a base decisiva para a formação dos futuros conceitos a serem engendrados pela
atividade de estudo, queremos destacar a relação da criança com o mundo adulto como
determinação essencial do processo de formação de conceitos/significados na primeira infância e
idade pré-escolar, o que nos parece central para o problema em estudo. Trata-se de compreender
que os pseudoconceitos infantis não constituem invenções ou criações originais do psiquismo,
mas têm fundamentalmente caráter reconstrutivo, ou seja, correspondem a um esforço de
decifração e reconstituição, no psiquismo individual infantil, dos significados das palavras que se
fazem presentes na realidade conhecida, no discurso dos circundantes: “A criança não escolhe o
significado para a palavra, este lhe é dado no processo de comunicação verbal com os adultos. A
criança não é livre para construir os seus complexos, ela já os encontra construídos no processo
de compreensão do discurso do outro ” (VIGOTSKI, 2001, p.195). Com essa análise, Vigotski
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(2001) evidencia a relação entre os significados que habitam a consciência infantil e os
significados das palavras do mundo adulto:
(...) os complexos infantis, que correspondem ao significado das palavras, não se
desenvolvem de forma livre, espontânea, por linhas traçadas pela própria
criança, mas em determinados sentidos, que são previamente esboçados para o
desenvolvimento do complexo pelos significados das palavras já estabelecidos
no discurso dos adultos.

A grande questão para o autor aqui parece ser evidenciar que, se a criança pensa de
acordo com as possibilidades do período de seu desenvolvimento psíquico, pois “(...) os adultos
não podem transmitir à criança o seu modo [forma] de pensar” (VIGOTSKI, 2001, p.191), isso
não significa que o conteúdo dos significados seja forjado pela própria criança a partir de suas
experiências: “O discurso dos circundantes, com os seus significados estáveis e permanentes,
predetermina as vias por onde transcorre o desenvolvimento das generalizações da criança. Ele
vincula a própria atividade da criança, ao orientá-la por um curso determinado e rigorosamente
esboçado” (idem, p.191). Desse modo, quando Vigotski (2001) refere-se à atividade espontânea
do pensamento infantil que forja o tecido conceitual da consciência pré-escolar, ele refere-se ao
“modo de funcionar” não-conscientizado e, portanto, não voluntariamente dominado do
pensamento pela própria criança – e não a um processo independente das mediações educativas
externas. É dos adultos, em suma, que a criança “assimila os significados prontos das palavras,
não lhe ocorre escolher por conta própria os complexos e os objetos concretos” (p.191).
O que podemos concluir, a partir das proposições vigotskianas aqui apresentadas, a
respeito da elaboração de propostas curriculares para a educação infantil? O autor é bastante
claro, como vimos, ao evidenciar que a formação de significados que se produz até a idade préescolar não é anulada, mas incorporada quando da transição à etapa de formação dos préconceitos na idade escolar e autênticos conceitos na adolescência. Logo, podemos considerar que
o caminho que o pensamento percorre nos períodos da ontogênese em que a criança permanece
atendida pela escola de educação infantil é fundamental tanto em termos das formas do
pensamento quanto de seu conteúdo. Novas formas de pensar, que permitem captar e
reproduzir/refletir idealmente na consciência relações cada vez mais complexas, profundas,
essenciais e não-óbvias entre os fenômenos da realidade, vão se formando desde a primeira
infância à transição à idade escolar, deixando um legado psíquico sobre o qual poderá vir a
instituir-se o pensamento propriamente conceitual. A escola de educação infantil deve assumir a
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tarefa de promover a formação de um tecido conceitual amplamente elaborado e desenvolvido a
partir do qual o pensamento conceitual se coloque como possibilidade iminente de formação.
Além disso, fica evidenciado o papel das relações educativas na formação dos significados
infantis que comporão esse tecido. O fato de que o pensamento infantil opera de modo
essencialmente espontâneo até a idade pré-escolar não significa, em absoluto, que a escola de
educação infantil possa ou deva ser desprovida de currículo! O que se apresenta como imperativo
é o planejamento de ações educativas que considerem essa característica do sujeito-destinatário
ao selecionar conteúdos e formas de ensinar, o que significa identificar quais relações e nexos
entre os fenômenos da realidade já podem ser reconstituídos no psiquismo infantil em formação e
como se pode organizar a atividade infantil de modo a proporcionar essa reconstituição. Os
significados das palavras que, como vimos, são recebidos dos adultos, correspondem em última
instância ao significado social que se atribui à realidade, tornando-a inteligível para a criança;
assim sendo, é preciso avaliar de forma cuidadosa e intencional quais os significados/conceitos
que se farão presentes no contexto da escola em sentido amplo e em específico no ato de ensinar,
pois ele comporão o tecido conceitual que corresponde à formação embrionária da concepção de
mundo da criança, e que se vai tecendo psiquicamente ao longo dos primeiros cinco anos de vida.
Diante do exposto, consideramos que a compreensão sistematizada por Vigotski (2001)
acerca das etapas do processo de formação de conceitos “como uma espiral de círculos
vinculados por uma série e ascendentes” (p.371, grifo nosso) tem implicações decisivas para a
elaboração de propostas curriculares. Na tradição dialética, a imagem da espiral busca opor-se a
uma perspectiva estática e/ou etapista da realidade, representando o movimento contínuo dos
fenômenos que comporta simultaneamente continuidade e ruptura, expressando-se em saltos
qualitativos engendrados pelo acúmulo quantitativo e gradual de mudanças. Ao demonstrar que
cada nova formação psíquica é gestada no interior de estruturas previamente existentes,
recorrendo à imagem de uma espiral em continuidade ascendente, a teorização vigotskiana nos
ensina que a elaboração de um projeto de escolarização deve orientar-se pela análise dos nexos
conceituais que podem ser assimilados a cada período do desenvolvimento da consciência (e da
escolarização), os quais deverão ser enriquecidos por novas conexões conceituais e
progressivamente inseridos em sistemas teóricos de maior abrangência a cada novo período do
desenvolvimento e da escolarização. Não se trata, portanto, de buscar outra referência para o
currículo da educação infantil que não os conhecimentos sistematizados da ciência, da filosofia,
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das artes e do acervo da cultura corporal, mas de selecioná-los e examiná-los em profundidade,
visando identificar as relações básicas e centrais que já podem ser assimiladas pela consciência
infantil em desenvolvimento.

Considerações finais
A sistematização das teses aqui apresentadas permite concluir que os princípios gerais da
pedagogia histórico-crítica relativos ao currículo, no recorte alcançado por esse estudo, mostramse válidos para abarcar a especificidade da educação infantil. A quarta tese, que aborda
diretamente o processo de desenvolvimento infantil, indica caminhos para situar a defesa dos
clássicos e a conexão com a problematização da prática social com as possibilidades do sujeitodestinatário do segmento, a criança de zero a cinco anos.
Nosso estudo permite, assim, referendar nossa hipótese inicial, de que a especificidade
das propostas curriculares para a educação infantil será garantida no âmbito da seleção dos
conteúdos e formas de ensinar, a partir da organização do conteúdo científico, artístico e
filosófico sob a forma de objeto de ensino tendo em vista o sujeito-destinatário do ato educativo,
isto é, a quem se ensina, sem necessariamente implicar a negação das disciplinas científicas ou
áreas de conhecimento como organizadores do currículo.

36

Referências:
ABRANTES, A. A. Educação escolar e acesso ao conhecimento: o ensino como socialização da
liberdade de pensar. Germinal, v.7, n.1, 2015.
CALVINO, I. Por que ler os clássicos. Trad. Nilson Moulin. 2a ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez,
1992.
DUARTE, N. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pósmodernas da teoria vigotskiana. 2.ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2001.
DUARTE, N. Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos. Campinas, Autores
Associados, 2016.
KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1976.
LURIA, A. S. Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria. Porto Alegre: Artmed,
1987.
MALANCHEN, J. Cultura, conhecimento e currículo: contribuições da pedagogia históricocrítica. Campinas-SP: Autores Associados, 2016.
MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e educação escolar: contribuições à luz da
psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica. Campinas-SP: Autores Associados,
2013.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 6a ed. São Paulo: Cortez;
Autores Associados, 1985.
SAVIANI, D. Educação escolar, currículo e sociedade: o problema da Base Nacional Comum
Curricular. Movimento Rev de Educação, v.3, n.4, 2016.
SAVIANI, D. Escola e democracia. Coleção Polêmicas do Nosso Tempo. São Paulo: Cortez,
Autores Associados, 1987.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 9a ed. Campinas-SP: Autores
Associados, 2005.
SAVIANI, D.; DUARTE, N. (orgs.) Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação
escolar. Campinas-SP: Autores Associados, 2012.
SILVA, C. R. Análise da dinâmica de formação do caráter e a produção da queixa escolar na
educação infantil: contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia históricocrítica. Tese de doutorado. UNESP – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e

37

Letras, Araraquara, 2017.
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Trad. Paulo Bezerra. 1a ed. São
Paulo: Martins Fontes: 2001.
VACCA, G. Vida e pensamento de Antonio Gramsci: 1926-1937. Trad. Luiz Sérgio Henriques.
Brasília: Fundação Astrojildo Pereira; Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

38

APÊNDICE 1
Observação-piloto – sessão 1
16 de maio de 2018
23 crianças estavam presentes, sendo 7 meninos e 16 meninas
1. A professora recepciona as crianças afetivamente, com abraço e conversa. Já no momento da
recepção sorteia a criança que será o ajudante do dia. Pede para que as crianças formem um
“trem” e se encaminhem para a sala de aula. No espaço em frente à sala, ainda na parte externa,
orienta as crianças a pendurarem suas mochilas e se sentarem sobre a linha vermelha pintada no
chão, em formato retangular. Quando todos estão sentados, pede aos meninos que peguem suas
canecas dentro da mochila e dirijam-se ao refeitório para beber água, e em seguida dá a mesma
orientação às meninas.
2. Após adentrar à sala de aula com a turma, a professora pede que todos se sentem no chão em
roda. Faz uma oração cantada, seguida por outras “musiquinhas infantis”, algumas delas com
gestos coreografados, com conteúdo de ordem moral (ex. “somos diferentes, mas eu gosto de
você”; “não pode bater, nem morder, nem beliscar, pode abraçar, fazer carinho, ajudar”) e
religiosa (“Deus é bom pra mim”). De um modo geral as crianças cantam junto com a professora
e se esforçam para acompanhar a coreografia. Uma das músicas coreografas chama atenção pois
a professora propõe primeiramente que cantem e façam os gestos simultaneamente, em seguida
que façam apenas sons (com a boca fechada) mimetizando a melodia, juntamente com os gestos;
e então apenas gestos, em silêncio; nesse momento as crianças apresentam maior dificuldade em
acompanhar. Após concluir esse que parece ser um ritual de início da aula, a professora diz que
hoje tem a visita da pesquisadora, cuja presença desperta muita curiosidade entre as crianças. A
pesquisadora se apresenta e pergunta se tem a permissão das crianças para acompanhar algumas
aulas, ao que respondem efusivamente que sim. Várias crianças, especialmente as meninas,
disputam os dois lugares na roda ao lado da pesquisadora, causando algum distúrbio na
organização coletiva, o que continua acontecendo ao longo de toda a aula, repetindo-se a cada
nova atividade. O fato de ser professora de alunos grandes chama atenção das crianças e algumas
perguntas sobre isso são feitas para a pesquisadora ao longo da tarde.
3. A professora pede o auxílio do ajudante do dia para contar quantos meninos e quantas meninas
compareceram à aula, anotando os números na lousa; a turma acompanha a contagem
entusiasmadamente. O fato de a pesquisadora não ter sido contada entre as meninas gera
questionamento, o que é explicado pelo fato de não ser aluna, embora seja também menina. Em
seguida a professora vai até o calendário anual afixado na parede lateral da sala, no qual todos os
dias já transcorridos no ano encontram-se pintados com lápis de cor vermelha; diz que dia foi
ontem, que dia é hoje e pede para que o ajudante do dia pinte o dia de hoje. Em seguida a
professora vai até o armário no outro lado na sala, onde há 12 garrafas PET representando os
meses do ano; pede ao ajudante do dia que coloque um canudo na garrafa que representa o mês
de maio, simbolizando mais um dia que transcorre desse mês. Nas garrafas estão afixadas fotos
das crianças que aniversariam em cada mês.
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4. A professora apresenta a rotina do dia, que se refere à sequência de atividades que realizarão
naquela aula. Cada atividade da rotina é representada em um cartaz retangular que contém a
palavra escrita e um desenho; a professora pega um cartaz de cada vez, mostra às crianças
perguntando a que atividade aquele cartaz se refere, fala brevemente sobre a atividade e insere o
cartaz em um suporte especialmente feito para a rotina, que fica permanentemente pendurado em
um gancho na parede ao lado da lousa. O planejamento do dia é o seguinte: contação de história;
alfabeto; atividade com material surpresa; pintura; lanche; parque; tanque de areia; saída. Quando
a professora apresenta os cartazes perguntando a quais atividades se refere o desenho, algumas
crianças respondem nomeando exatamente o que está desenhado, por exemplo escorregador (que
remete ao parque) ou mochila (que remete à saída), o que permite à professora trabalhar a
representação simbólica.
5. Para a contação de história, a professora apresenta às crianças duas opções de livro para que a
turma decida por votação qual prefere. Coloca os dois livros sobre o suporte na base da lousa e
pede que as crianças façam uma fila na frente do livro que preferem; o primeiro é uma história de
leão, e o segundo é uma história de minhoca. Dez crianças fazem fila pela história da minhoca,
que acaba preterido pela maioria que optou pelo livro “Aviso ao rei leão”. A professora senta-se
numa cadeirinha e pede que todas as crianças se sentem no chão perto dela. Faz a leitura da
história e apresenta as ilustrações para as crianças. De um modo geral a turma permanece atenta e
a professora faz o tempo todo perguntas para as crianças num esforço de mantê-las engajadas na
contação. São incontáveis os episódios de dispersão, os quais são contornados pela professora por
meio de perguntas que chamam atenção de volta para a história ou simplesmente chamando pelo
nome da criança e pedindo que preste atenção. A história trabalha com o mecanismo da
repetição: o primeiro personagem a aparecer é o galo, a ele soma-se a galinha, então o “ganso
manso”, em seguida a “pata chata”, o “peru glu-glu” e por fim a “raposinha espertinha”; a cada
novo personagem introduzido repetem-se todos os anteriores e se acrescenta o novo. No enredo o
galo ouve um barulho forte que imagina ser um tiro de canhão e parte para avisar o rei leão; nesse
percurso juntam-se a ele os referidos animais e a raposa aproveita-se da situação enganando os
demais bichos e encaminhando-os à sua toca com a intenção de comê-los, o que é descoberto a
tempo pelas aves que escapam da situação, castigam a raposa e nunca chegam à casa do leão, o
que não traz maiores implicações pois o barulho forte na verdade era apenas um trovão. Após a
contação a professora faz uma retomada da história, checando sua compreensão pelas crianças,
sempre em forma de perguntas. Faz relação com o estudo que fizeram anteriormente sobre o
trovão; algumas crianças afirmam ter medo de trovão e outras afirmam não ter medo.
6. Terminada a história, a professora pede a todas as crianças que se encaminhem às mesas, que
estão dispostas nas duas laterais da sala. A professora começa perguntando às crianças onde o
nome delas está escrito na sala; as crianças identificam em grandes cartazes na parede do fundo e
na porta do armário. Em seguida pergunta se apenas as pessoas têm nome e conclui, junto com as
crianças, que as coisas também têm nome. Pede então a algumas crianças que nomeiem objetos
presentes na sala. Relembra, então, que os nomes se escrevem com letras e explica que farão uma
atividade com letras da seguinte forma: ela entregará o crachá em que está escrito o nome de cada
criança e mostrará algumas letras do alfabeto em tabuletas de madeira; a criança que tiver a letra
no crachá/nome receberá uma tampinha. A professora passa então a mostrar letras, uma após a
outra, pedindo que as crianças procurem a letra da rodada em seu crachá. A maior parte das
crianças consegue identificar, mas parece haver certa agitação relacionada mais propriamente à
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expectativa de ganhar a tampinha do que ao reconhecimento da letra. A professora circula pelas
mesas, auxiliando as crianças a localizarem as letras no crachá e entregando as tampinhas, mas
acaba dispendendo grande energia para combater a dispersão das crianças ao longo da atividade.
Como várias crianças ficam sem ganhar tampinha por várias rodadas, a agitação vai se tornando
crescente e muitas engajam-se em ações paralelas. Ao mesmo tempo, pode-se observar algumas
crianças auxiliando-se mutuamente na identificação das letras. Após aproximadamente dez
rodadas a professora verifica quem ainda não ganhou tampinha e encaminha-se para concluir a
atividade, com o critério de que todas as crianças tenham ganho pelo menos uma tampinha. Após
encerrar a atividade, decide levar as crianças para a área externa “para circular um pouco” e
“gastar um pouco dessa energia que está sobrando”.
7. Antes de retornar para a sala com a turma, a professora explica para as crianças que agora
farão atividade de pintura e que não devem se preocupar se sujarem um pouco as mãos; ressalta
que todos lavarão as mãos, mas apenas ao final da atividade, quando saírem para o lanche. De
volta à sala, remete-se ao cartaz da rotina para verificar com as crianças quais atividades já foram
realizadas; explica que não deu tempo de fazer a atividade com material surpresa e que a próxima
atividade será a pintura. As crianças estão sentadas às mesas e a professora distribui papel A4
preto, anotando no verso o nome de cada criança, e lembra que em uma aula anterior eles fizeram
pintura com tinta preta no papel branco, e que hoje seria o contrário. Em seguida distribui
potinhos de tinta branca e pinceis, explicando os procedimentos para utilização desses objetos. A
maioria das crianças consegue manejar os potinhos de tinta com facilidade, apenas algumas
necessitando ajuda da professora. Todas as crianças realizam a atividade proposta, conversando
entre si durante a atividade, mas sem dispersão. Algumas crianças demonstram dificuldade na
preensão e utilização do pincel; em algumas dessas situações a professora intervém, corrigindo
movimentos. A maioria das crianças faz movimentos de espalhamento da tinta com o pincel pelo
papel, e algumas poucas já exibem traços mais marcados que produzem formas. Terminada a
atividade, a professora pede que as crianças fechem os potes de tinta, entreguem os pinceis e
deixem as pinturas sobre a mesa, formando uma fila para irem ao refeitório para o lanche.
8. Terminado o horário do lanche, a professora observa que está começando a chover e que,
portanto, não será possível ir para o parque e para o tanque de areia. Esse fato gera frustração
entre algumas crianças, mas a professora “contorna” as queixas retornando para a sala e propondo
um replanejamento das atividades. Mostra três cartazes de atividades que não estavam
programadas na rotina e deixa que as crianças “escolham” o que preferem fazer: vídeo, jogos ou
massinha (várias crianças votam nas três opções e a professora acaba definindo que brincarão
com a massinha).
9. Antes da massinha, a professora diz que vai aproveitar a situação causada pela chuva para
fazer a atividade que não tinha sido realizada por falta de tempo. Senta-se em uma cadeirinha e
pede que as crianças se sentem no chão em roda. Diz que atividade tem relação com um trabalho
anterior que fizeram sobre família, e faz uma rodada pedindo a cada criança que diga com quem
reside. As crianças têm grande dificuldade em esperar chegar sua vez e mostram-se agitadas e
dispersas, mas não a ponto de comprometer o andamento da atividade. A professora demonstra
ter conhecimento da vida familiar de todas as crianças, pedindo para confirmar informações
verbalizadas que sabe serem inverídicas/inventadas ou lembrando quando algum membro da
família deixa de ser mencionado. As crianças reivindicam que a pesquisadora também participe
dessa rodada contando com quem vive. Em seguida a professora pega uma caixa com a família de
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bonecas e começa a contar uma “história” com os personagens: uma moça que conheceu um
rapaz, ficaram amigos, perceberam afinidades, começaram a namorar, depois de um tempo se
casaram, e depois de mais um tempo tiveram um bebê. A professora então pergunta o que será
que aconteceu com essa bebê depois que passou algum tempo? Tornou-se criança. E depois de
mais um tempo, tornou-se uma adulta. Para representar essa mudança, ela troca a boneca bebê
por outra adulta. Pergunta se alguma coisa também mudou nos pais dela, o que acontece com as
pessoas com o passar do tempo, abordando o envelhecimento. Para abordar essa mudança, troca o
casal de bonecos por um outro casal de bonecos idosos. Continua a história contanto que essa
moça que agora é adulta conheceu um rapaz, tornaram-se amigos, namoraram, casaram-se e
decidiram não ter filhos15. Pergunta para as crianças se existem pessoas que não têm filhos, e as
crianças dizem que sim. Caso eles resolvessem ter filhos, pergunta o que o bebê seria do casal de
idosos, depois indaga o que os idosos seriam das crianças. Acrescenta então outro bebê e
pergunta o que ele seria do primeiro filho do casal. Acrescenta outra boneca que seria irmã do pai
e pergunta o que ela seria do bebê e o que o bebê seria dela. Por fim, diz que os filhos dessa
mulher/tia chegaram para brincar com as duas crianças e pergunta o que as crianças seriam umas
das outras. As perguntas mostram-se difíceis para as crianças, que respondem no afã de acertar,
mas sem propriamente dominar a terminologia e a lógica das relações de parentesco. Poucas
crianças sabem responder as perguntas, e quando alguma delas acerta a professora elogia e repete
em voz alta qual foi a resposta. A grande maioria das crianças mostra-se muito interessada no
conteúdo trabalhado, enquanto algumas poucas se mostram mais dispersas. Ao longo da atividade
uma criança diz repetidas vezes que parou de chover, apontando para a janela, e que agora podem
ir ao parque, ao que a professora replica que está tudo molhado e que hoje não será possível.
10. A última atividade do dia é a massinha. A professora distribui uma pequena quantidade de
massinha para cada criança, além de um palito e um pedaço de caixa de ovo. As crianças podem
manusear livremente a massinha e mostram suas criações para a professora e para a pesquisadora.
Após algum tempo de atividade transcorrida, a professora desafia as crianças a modelarem um
dos bichos da história que ela contou no começo da aula. A rememoração dos animais se mostra
desafiadora, e apenas algumas de fato se propõem a tentar representar os animais. Parece ter sido
muito difícil para a maioria das crianças o desafio de modelar sem ter uma orientação mais
específica de como fazer ou modelo para se apoiar, mas algumas crianças o fizeram e
apresentaram à professora e à pesquisadora. O aluno Dv. disse para a pesquisadora que não sabia
como fazer. A menina Ln. conseguiu relembrar todo o enredo da história, demonstrando ter
apreendido o sentido.

Observação-piloto – sessão 2
05 de junho de 2018
19 crianças presentes (5 meninos e 14 meninas)

A hipótese de um casal sem filhos parece ter sido incluída na exposição da professora a partir do relato que a
pesquisadora fez na roda, pois o foco da atividade parecem ser as relações de parentesco.
15
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1. A professora dá início à aula com todas as crianças sentadas em roda no chão no meio da sala.
Uma criança conta sobre o nascimento do irmão, informação que é comemorada pela professora
em comunhão com o grupo. Desencadeia-se uma euforia no grupo e várias crianças passam a
contar coisas que aconteceram em suas vidas ou informações aleatórias, algumas delas inventadas
(três crianças “contam” que naquele dia também nasceu um irmãozinho) e outras dirigidas à
pesquisadora (tia, sabia que eu tenho um cachorro; tia, olha a minha bota; tia, eu tenho dois
cachorros; tia, eu tenho uma lancheira da Lady Bug, etc.). A professora diz que todos já contaram
várias coisas e já “colocaram em dia” os assuntos e que agora é hora de começar a aula. Faz a
oração cantada e demais músicas já conhecidas das crianças que constituem o ritual de início da
aula. É possível observar que as crianças exercitam intensamente a memória e a atenção nessa
atividade, cujo conteúdo é de ordem moral-religiosa.
2. O ajudante do dia é o aluno Dhavi. A professora pede que ele venha até o calendário para
pintar o dia de hoje. Lembra que ontem foi dia 4 e pergunta que dia é hoje. Poucas crianças
sabem responder que é dia 5. Dhavi pinta o dia 4 no calendário. A professora vai até a lousa e
pergunta para as crianças “qual é mesmo o nome da nossa cidade”, que dia é hoje, que mês
estamos e que ano estamos; conforme vão aparecendo as respostas vai registrando na lousa:
Bauru 05 junho 2018. A pedido da professora, o ajudando do dia coloca um canudo na garrafa pet
que corresponde ao mês de junho. A criança parece operar apenas atendendo as instruções
práticas da professora, sem necessariamente compreender o sentido dessas ações.
3. A professora apresenta o planejamento do dia, inserindo os cartazes que representam cada
atividade no painel da rotina. Pergunta qual é a primeira atividade que realizam todos os dias;
algumas crianças já identificam que é a leitura de história. Explica que depois da história farão
uma atividade na quadra que envolve movimento e matemática; em seguida retornarão para a sala
para fazer um desenho referente à atividade da quadra; depois haverá uma atividade surpresa que
é continuação de um trabalho que começaram em uma aula anterior; ainda antes do lanche farão
uma atividade com instrumentos musicais. Na sequência da rotina vem o lanche, o parque,
atividade com massinha na sala e por fim a saída. Após repassar a rotina utilizando as imagens
dos cartazes a professora convida as crianças a se sentarem em roda para a primeira atividade.
4. A professora faz a contação do livro “A casinha do Tatu”. A história fala de um tatu que está
construindo um casebre, fato que incomoda sua vizinha raposa que reside em um palacete que
considera digno de um rei; a raposa procura o leão para pedir sua intervenção pois não deseja ter
um vizinho pobre; o leão visita o palacete e, percebendo de fato tratar-se de uma residência digna
de um rei e sendo ele o rei da floresta, apropria-se do palacete e expulsa a raposa; a raposa então
pede abrigo ao tatu, que a acolhe “apenas por uma noite”; algum tempo depois o tatu, passeando
pela floresta, encontra um casebre muito parecido com o seu e, para sua surpresa, descobre que
ali está morando a raposa, que o convida para entrar; o tatu conclui que a raposa está mudada, e
assim termina a história. De modo geral, as crianças ficam atentas à contação. Os episódios de
dispersão são manejados pela professora com relativa tranquilidade, chamando as crianças pelo
nome e pedindo que se concentrem na atividade. Após terminar a história, a professora escolhe
uma criança para recontar a história. A menina Luna senta-se na cadeira da professora e vai
folheando o livro e recontando a história. Pode-se observar que ela de fato compreendeu o enredo
e vai formulando em suas próprias palavras com ajuda das imagens do livro. A atividade parece
bastante desafiadora para a menina. As demais crianças ficam de modo geral bastante atentas ao
reconto. Ao término, a aluna Ana Julia se apossa do livro e deseja também recontar a história. A
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professora explica que o reconto é sempre apenas uma criança que faz, diferentemente do dia da
roda de livros, quando todas as crianças contam uma história. Ana Julia insiste e parece muito
mobilizada pela vontade de recontar a história. Percebendo a afetação da criança, a professora
altera o planejamento e abre espaço para que também Ana Julia faça o reconto. Nessa segunda
rodada as crianças apresentam maior dificuldade de concentração, mas permanecem na roda. Ana
Julia tem menos facilidade no desafio do reconto e parece ter compreendido menos o enredo em
comparação a Luna. A professora vai oferecendo auxílio até que se encerra o reconto e a turma
dirige-se à quadra para a próxima atividade.
5. A professora pede que todas as crianças se sentem para que ela explique a atividade. Diz que
formará duas filas de crianças e coloca dois marcadores no chão a uma distância de
aproximadamente 4 metros à frente de cada fila. Uma criança de cada vez deverá correr até
contornar o marcador e retornar para a fila segurando o baldinho; ao chegar entregar para a
próxima criança e se sentar em seu lugar da fila (a fila não se movimenta, portanto). A primeira
rodada é feita com o baldinho vazio. Na segunda a professora enche os baldes de areia. Na
terceira coloca água nos baldes junto com a areia. Após a explicação da professora, Luna
comenta: “vai ser irado!”. De modo geral as crianças parecem bastante interessadas na atividade.
A cada modificação a professora vai fazendo perguntas sobre a facilidade e dificuldade de
carregar o balde vazio e cheio, quando o balde está mais leve, o que muda quando coloca areia,
etc. Uma última rodada é proposta pela professora: correr segurando um balde vazio em uma mão
e um balde cheio (com areia e água) na outra. Essa condição se mostra bastante desafiadora para
as crianças, mas todas conseguem carregar os dois baldes sem derrubar. São necessárias
instruções verbais da professora ao longo de toda a atividade, principalmente para orientar o
percurso (algumas crianças não se orientam pelo marcador, ou contornam o marcador da outra
fila, ou contornam toda a fila na chegada) e na identificação da criança a que deve ser entregue o
balde na chegada (algumas crianças entregam para a primeira criança da fila e não para aquela
que estava sentada atrás de si). A professora comenta para a pesquisadora que nessa atividade
trabalha “movimento” associado a conceitos da matemática: “leve” e “pesado”. Uma criança não
deseja participar da atividade e a professora diz que “tudo bem” e pede então que ela fique
sentada e aguarde a atividade terminar.
6. Retornando para a sala de aula, a professora propõe que as crianças façam um desenho sobre a
atividade realizada na quadra. As crianças sentam-se às mesas. A professora pede ao ajudante do
dia que auxilie na distribuição dos cadernos e solicita outra criança para auxiliar na distribuição
dos estojos – um para cada criança. Na sequência distribui potes coletivos de lápis de cor.
Relembra que o combinado é pintar com lápis e não com canetinha. As crianças se concentram na
atividade. A orientação da professora é que façam um desenho que de alguma forma represente a
atividade. Parece haver dificuldade entre as crianças para compreender ou conceber formas de
representar a atividade em desenho. A professora faz sugestões, dizendo que podem desenhar os
baldinhos, as crianças na fila, cada um pode fazer como quiser. Em alguns dos desenhos é
possível identificar a representação de baldes e crianças, além da representação da área externa
onde fora realizada a atividade. Uma menina, Luna, desenha uma criança com um balde em cada
mão, e diz que um está cheio e outro está vazio. Algumas crianças desconsideram a orientação e
desenham coisas aleatórias (ex. minha casa, o Sonic, etc.). A professora organiza materiais da
sala durante a atividade e circula entre as carteiras das crianças, elogiando as produções que se
relacionam de alguma forma à instrução dada, em uma postura reforçadora generalizada; às
crianças que fazem desenhos aleatórios pergunta se irão também desenhar a atividade que
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realizaram, mas sem cobrar ou repreender o não atendimento ao proposto. Concluída a atividade,
convida a turma a se dirigir ao refeitório para a atividade seguinte, pintura com gelo, iniciada em
aula da semana anterior.
7. A professora divide a turma em dois grupos. Pede que um grupo se sente nos bancos do
refeitório e espere, enquanto o primeiro grupo realiza a atividade. A divisão justifica-se pelo
tamanho do tecido a ser pintado e pelo tamanho da própria mesa. As crianças que aguardam
conversam e interagem entre si, sem maiores transtornos. A professora solicita à merendeira que
pegue no congelador as formas de gelo com tinta verde e azul e distribui às crianças. Na sessão
anterior da atividade, a pintura havia sido feita com gelo de tinta vermelha. A professora explica
que vai utilizar o tecido colorido pelas crianças para decorar o ambiente da reunião de pais. Todas
as crianças participam com entusiasmo da pintura A professora incentiva que esfreguem com
força o gelo para pintar o tecido. Algumas crianças fazem a pintura com um gelo em cada mão ao
mesmo tempo. Fazem vários comentários sobre a temperatura e divertem-se ao perceber que o
gelo vai derretendo e deixando marcas no tecido. Conforme vão derretendo completamente os
cubos de gelo, as crianças vão sendo orientadas a lavar as mãos e dirigir-se à outra mesa do
refeitório, para que o outro grupo possa realizar a atividade. O comportamento do segundo grupo
de crianças é semelhante ao primeiro. Finda a atividade, a professora reúne todas as crianças e
pede que façam a oração do lanchinho. Após o lanche a professora dirige-se com as crianças para
o parque.
8. Retornando para a sala, como última atividade, a professora distribui massinha e blocos de
madeira para manipulação livre. As crianças permanecem entretidas na atividade e várias delas
dirigem-se até a carteira da pesquisadora para mostrar suas criações. A pesquisadora interage
com as crianças mais próximas, mostrando suas modelagens; algumas das crianças buscam
imitar. A turma permanece nessa atividade durante aproximadamente 20 minutos, até que se
aproxima a hora da saída.

Observações gerais:
a) O número de crianças se mostra claramente excessivo para a condução pedagógica, o que
acaba impondo excessivo desgaste à professora. A turma se mostrou bastante agitada em
especial na primeira metade da primeira aula observada, levando a professora a elevar o
tom de voz devido ao barulho da dispersão, intensificando o desgaste da profissional.
b) A despeito das condições adversas de trabalho, a professora mostra-se sempre muito
atenta e atenciosa, e em nenhum momento se dirige de forma ríspida ou hostil a nenhuma
criança, embora em algumas situações repreenda o comportamento de algumas e retire
temporariamente alguns alunos da atividade.
c) De modo geral parecem crianças muito saudáveis, à vontade no ambiente escolar, com um
bom vínculo afetivo com a professora, com bom engajamento nas atividades propostas. O
menino Dv. chamou atenção por permanecer sério e calado ao longo de toda a primeira
aula, revelando uma ligeira aproximação da pesquisadora na segunda observação.
d) Obter elogios da professora e acertar a resposta das perguntas que a professora faça são
coisas muito desejadas pelas crianças.

45

e) A professora utiliza-se com frequência de expressões voltadas a auxiliar as crianças na
auto-regulação da conduta: “agora é hora de controlar a boquinha”, “agora que estamos
todos em roda vamos congelar nesse lugar”. A professora também faz referência a
combinados da turma quando algum comportamento atrapalha mais incisivamente o
andamento da aula.
f) A interação entre as próprias crianças é um aspecto de grande relevância para
compreender o processo da aula. Já é possível observar afinidades entre algumas crianças
que disputam a atenção com a atividade pedagógica, levando a professora a mudar de
lugar algumas crianças quando isso se torna um elemento de obstrução da aula.
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APÊNDICE 2
Pôster aprovado para apresentação no XIX Encontro Nacional de Didática e Prática e Ensino –
ENDIPE – 2018, fruto da pesquisa de pós-doutorado, em co-autoria com o colega Prof. Tiago
Nicola Lavoura

O DESMANTELAMENTO DA DIDÁTICA NO IDEÁRIO DO “APRENDER A
APRENDER” E A PROBLEMÁTICA DA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO
Resumo: O artigo se propõe a aprofundar o debate acerca do processo de desmantelamento da didática
provocado pelos princípios valorativos das pedagogias ativas na educação escolar, ao tempo em que busca
demarcar que o método da pedagogia histórico-crítica não propõe um retorno à pedagogia tradicional. A
partir de investigação de natureza teórico-conceitual de tipo bibliográfica à luz do materialismo históricodialético, o trabalho ora desenvolvido pretende contribuir para o desafio de se pensar uma didática para a
pedagogia histórico-crítica a qual afirme o caráter ontológico da transmissão dos conhecimentos artísticos,
científicos e filosóficos nas suas formas mais desenvolvidas, apontando a conexão e as determinações
recíprocas entre conhecimento e prática social.
Palavras-chave: Educação escolar. Teoria pedagógica. Transmissão do conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Dada a conjuntura marcada pela tendência de esvaziamento de conteúdos científicos e sistematizados dos
currículos escolares, forjada pelo projeto neoliberal de sociedade em pleno curso, o debate que o coletivo
de pesquisadores vinculados à pedagogia histórico-crítica tem travado no campo educacional vem
centrando forças na crítica às chamadas perspectivas ativas na pedagogia, reafirmando a transmissãoassimilação de conteúdos científicos, artísticos e filosóficos como tarefa precípua da escola que interessa à
população que vive do próprio trabalho.
O objetivo deste texto é o de aprofundar o debate acerca do processo de desmantelamento da didática
provocado pelos princípios valorativos das pedagogias ativas na educação escolar, ao tempo em que se
busca demarcar que o método da pedagogia histórico-crítica não propõe um retorno à pedagogia
tradicional.
Trata-se de uma investigação de natureza teórico-conceitual de tipo bibliográfica (GIL, 2008), cujo
desenvolvimento será exposto a seguir.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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A pedagogia histórico-crítica, pautada por uma ontologia realista e orientada pela epistemologia
materialista histórico-dialética, reafirma a importância do conhecimento teórico (científico, artístico e
filosófico) como mediação na relação das pessoas com a realidade social. Trata-se de uma teoria
pedagógica que se pretende articulada aos interesses da classe explorada da sociedade, engajada no
esforço de garantir a seus filhos um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas vigentes
e em contribuir para a superação da sociedade sustentada pela exploração, dominação e opressão das
pessoas, isto é, da sociedade de classes.
Entende-se por mediação a interposição entre polos de uma relação que provoca transformação, de tal
modo que, ao se conceber o conhecimento como mediação na relação entre sujeito e realidade, afirma-se a
possibilidade de transformação nessa relação na medida em que o conhecimento nela se interpõe,
permitindo a superação da imediaticidade cotidiana pseudoconcreta e abrindo possibilidade para a
captação da realidade como totalidade movida por contradições. Baseada nessa compreensão, a pedagogia
histórico-crítica defende a socialização do conhecimento elaborado como direito de todos e instrumento da
luta anticapitalista. Como esclarece Abrantes (2015, p.134), justamente porque a classe exploradora busca
“(...) convencer a todos a se conformarem à sociedade atual e ao acesso desigual ao que é produzido
objetiva e subjetivamente pelo ser humano”, interessa à classe trabalhadora o acesso ao conhecimento
metódico que opere como ferramenta para problematizar a realidade em suas contradições, desvelar as
determinações dinâmico-causais essenciais e tendências de devir dos fenômenos e processos sociais e
“vislumbrar novas realidades sociais ainda impossíveis” (p.134).
Essa compreensão levou Dermeval Saviani (2010), principal proponente e formulador da pedagogia
histórico-crítica, a demarcar a prioridade dos conteúdos, reconhecendo, assim, um aspecto revolucionário
na pedagogia tradicional, vinculado à defesa da socialização do conhecimento, ao mesmo tempo em que
denunciou um aspecto reacionário do ideário escolanovista, que negligenciou esse aspecto ao elevar como
aspectos dominantes o método e o aspecto psicológico da aprendizagem, colocando a centralidade das
motivações e interesses do aluno (empírico).

3 O IDEÁRIO ESCOLANOVISTA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A DIDÁTICA
O desenvolvimento e consolidação do ideário escolanovista na educação escolar vai se caracterizar,
notadamente, pelo empreendido processo de crítica àquilo que esta própria teoria pedagógica denominou
de ensino tradicional. Disseminou-se um conjunto de ideias que acabaram por se cristalizar no pensamento
e imaginário social pedagógico, tais como a afirmação de que a pedagogia tradicional se caracterizava
como uma escola livresca, apartada da vida real e que não considerava os aspectos psicológicos das
crianças, centrando-se exclusivamente no conhecimento presente nos livros, não levando em conta os
processos de aprendizagem e desconectando a escola da vida dos educandos.
Encontramos em seus principais formuladores, dentre eles, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Tolstói, Dewey,
Clàparede, Piaget e, posteriormente, Montessori, pressupostos epistemológicos enraizados em certo
cientificismo positivista (cujo conceito de neutralidade é o central), porém, travestidos de um relativismo
subjetivista (cuja maior expressão mais vulgar se adequa ao “tudo depende do ponto de vista do
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indivíduo”, sinônimo de democracia), com consequências decisivas para o campo da didática, problema
que buscaremos explorar no presente ensaio.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As formulações apresentadas nesse ensaio resultam do diálogo entre dois projetos de pesquisa
desenvolvidos pelos autores. O primeiro projeto, já concluído e de natureza bibliográfica e documental
(GIL, 2008), intitula-se “Pós-modernismo em Educação” e foi coordenado pelo primeiro autor, buscando
explicitar as relações entre as teorias pedagógicas do “aprender a aprender” e a formação dos indivíduos
subjugada à reprodução do modo de vida regido pelo capital, abordando as relações entre os projetos de
formação humana orientados por perspectivas pragmatistas e subjetivistas e o processo de reestruturação
produtiva e reformas neoliberais. O segundo projeto, em desenvolvimento pela segunda autora, denominase “O problema do currículo na educação infantil: investigação à luz do aporte da pedagogia históricocrítica e da psicologia histórico-cultural” e configura-se como pesquisa de pós-doutoramento que se
debruça sobre a natureza e especificidade do currículo no segmento da educação infantil, travando diálogo
crítica com perspectivas pós-modernas de corte anti-escolar.
Ambos projetos orientam-se pelos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo históricodialético, que preconiza o movimento de ascensão do abstrato ao concreto, um movimento do pensamento
que parte em busca das determinações do objeto, em última instância, determinações sintetizadas nas
categorias e formas conceituais adjacentes. O que se busca, portanto, é o enriquecimento do pensamento
do pesquisador pelas unidades categoriais e conceituais do objeto investigado, uma vez que investigar,
nesta lógica, é buscar as determinações do objeto, ou seja, o conhecimento do objeto é tanto maior quanto
maiores forem as determinações categoriais e conceituais e suas relações encontradas. Os traços
constitutivos do objeto (as determinações) são captados pelo pensamento como categorias, como sistemas
conceituais. Trata-se, portanto, de um método de sucessivas aproximações com o objeto.
Na trajetória de investigação dos objetos particulares de ambos os projetos mencionados, tendo como
fontes um conjunto de referências bibliográficas produzidas e veiculadas na área da educação , ficaram
evidenciadas as consequências da hegemonia das pedagogias ativas no âmbito da didática e do currículo,
resultando em uma descaracterizando da relação forma-conteúdo no ato pedagógico. A partir da
delimitação das categorias natureza e especificidade da educação escolar; relação conteúdo-forma;
didática; transmissão de conhecimento; e prática pedagógica, desenvolvemos uma análise em torno da
ideia de desmantelamento da didática e do necessário resgate do princípio da transmissão de
conhecimento compreendido em sua natureza ontológica, que apresentaremos a seguir.
1

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em que pese diferenças e especificidades (que não devem ser desconsideradas em seus efeitos sobre a
prática social), as elaborações teóricas e metodológicas constitutivas do ideário pedagógico do “aprender a
aprender” podem ser aglutinadas em princípios valorativos, conforme análise de Duarte (2008): 1) As
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aprendizagens que o indivíduo realiza sozinho têm um valor educativo maior do que as aprendizagens
fruto da transmissão do conhecimento; 2) O método de aquisição do conhecimento é mais importante que
o conhecimento já existente na sociedade, de modo que o aluno deve adquirir um método de aquisição do
conhecimento (atitude e competências) para aprender por si mesmo; 3) Toda a atividade pedagógica deve
ser desencadeada e dirigida pelos interesses e necessidades surgidos espontaneamente na prática cotidiana
dos alunos; 4) O maior objetivo da educação é formar indivíduos altamente adaptativos às demandas da
sociedade vigente, para que nela se incorporem. Nessa perspectiva, a direção do processo educativo não
deve ser definida pela escola nem pelo professor, e qualquer tentativa de “impor” aquilo que o aluno deve
aprender seria uma educação autoritária e não produziria uma aprendizagem significativa.
Com efeito, nossa tese é a de que tais fundamentos valorativos acabaram por atingir em cheio e sem
piedade um elemento essencial do trabalho educativo e do ato de ensinar: a didática e o método de
assimilação do conhecimento.
Em primeiro lugar, configura-se como um posicionamento negativo em relação à transmissão/socialização
do conhecimento sistematizado e historicamente sintetizado nas diferentes disciplinas curriculares, o que
implica na desvalorização do próprio ato de ensinar. Ao privilegiar possíveis métodos de aquisição do
próprio conhecimento ao invés dos métodos de transmissão do conhecimento acumulado socialmente ao
longo da história da humanidade, a escola nova e os denominados métodos ativos acabam por destroçar a
dialética contraditória entre ensino e aprendizagem na sua configuração de polos não opostos e
excludentes, mas, dinâmicos e portadores de uma correlação interna mútua, o que é próprio do trabalho
educativo. Assim, revela-se uma mítica aprendizagem sem ensino e um método com pretensas formas sem
conteúdo, o que representa o desmantelar do próprio método.
Por fim, a negação da direção do professor no processo de organização do trabalho educativo em geral e
didático no singular, apoiada na difusão da falsa oposição entre diretividade do professor e atividade do
estudante, tende a culminar naquilo que denominamos de desmetodização do ensino, sob o mantra
pedagógico de que isso seria propiciar um aprendizado mais significativo e de maior interesse aos alunos.
Perante a tendência do aprender a aprender que se consolidou como hegemônica, trazemos à tela uma
questão que se coloca a partir de uma análise histórico-crítica do fenômeno da educação escolar: o caráter
ontológico do princípio da transmissão do conhecimento.
Como já apontado, o escolanovismo e, mais amplamente, o ideário do “aprender a aprender”, consideram
as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo como mais desejáveis do que aquelas que se
realizam pelo intercâmbio da criança com o adulto, par mais experiente e mais desenvolvido (DUARTE,
2008). Consideramos que tal enaltecimento daquilo que (supostamente) se alcança por si mesmo é
consoante com o individualismo que impera no reino neoliberal.
Afirmamos que essa posição ofusca a beleza do ato de ensinar! Transmitir a uma criança conhecimentos
que foram historicamente conquistados e sistematizados pelo trabalho de muitas e muitas gerações de
seres humanos, oferecendo a ela instrumentos para melhor se orientar no mundo, é um ato profundamente
belo. Legar como herança o conhecimento sobre a realidade que se pôde conquistar e elaborar coletiva e
historicamente, como conjunto de ferramentas que possam ser incorporadas por toda criança e guiar sua

50

atividade no mundo, é expressão radical de nossa condição de seres sociais e históricos que não se
constituem humanos senão na relação com o outro.
Esse é um dos fundamentos que fazem a pedagogia histórico-crítica defender a transmissão dos
conhecimentos na educação escolar, configuração clássica e essencial da atividade de ensino. Transmissão
de conhecimentos não é condição de exclusividade de uma ou outra teoria pedagógica. É um traço
essencial da educação escolar (SAVIANI, 2013).
No cenário contemporâneo dominado pelo ideário pós-moderno, neoliberal e construtivista (DUARTE,
2011), a ideia de transmissão do conhecimento ganhou, no campo da educação, conotação pejorativa. É
necessário resgatar seu sentido essencial, refutando e superando a caricatura que tem sido continuamente
reposta. A refutação do termo transmissão se deu de forma acrítica e pautada num senso comum de que
transmitir significa “deslocamento físico-espacial do ponto A para B”, servindo de sustentáculo à ideia de
que isso se configuraria num processo passivo e de coerção para os alunos.
Concordamos com a formulação de Abrantes (2015), para quem a transmissão do conhecimento não
significa restrição da liberdade de pensar, mas sua condição. A defesa da transmissão do conhecimento
sistematizado pela escola é um princípio da esfera ontológica, que se refere à natureza e especificidade da
atividade educativa (e no limite da própria condição humana), e não à dimensão didático-operacional do
ato educativo, como suposta entrega ou transferência direta do saber. Isso significa dizer que a transmissão
do conhecimento não se situa no âmbito da forma do ensino, mas da intencionalidade.
Diversas são as formas pelas quais o conhecimento sistematizado historicamente pelos seres humanos
pode ser transmitido às novas gerações, a depender, fundamentalmente, das circunstâncias sob as quais se
ensina e a quem se ensina. O que é preciso ficar claro é que a transmissão do conhecimento não se
confunde com a apresentação ou verbalização de conhecimentos pelo professor (nem se confirma por sua
verbalização e fixação mnemônica pelo aluno). A questão que se coloca é como organizar a atividade do
estudante para que nela se reconstitua a atividade intelectual e prática historicamente acumulada e
sintetizada nos sistemas conceituais das diversas áreas do conhecimento e da prática social, para que tais
sistemas conceituais se tornem elementos mediadores da atividade social dos estudantes, ensejando a
práxis.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão do processo educativo escolar aqui apresentada recoloca o problema das formas capazes
de realizar a intencionalidade pedagógica de transmissão-assimilação do conhecimento visando a práxis,
resgatando, portanto, a importância do método e da didática como pilares da teoria pedagógica. O desafio
de se pensar uma didática para a pedagogia histórico-crítica implica, ainda, a clareza de que a transmissão
do conhecimento não se apresenta como fim em si mesmo, mas meio, ou seja, almejando que o
conhecimento acumulado e arduamente conquistado por inúmeras gerações de seres humanos no
enfrentamento com os dramas e problemas impostos pela prática social possa converter-se em patrimônio
pessoal do aluno, instrumento que se interpõe em sua relação com a realidade, transformando essa relação.
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Ao pontuarmos a conexão entre conhecimento e prática social (seja no contexto de produção do
conhecimento quanto de transmissão e assimilação) em uma perspectiva crítica e demarcarmos que o
ensino não se confunde com a verbalização ou apresentação do conhecimento, fica evidenciada a enorme
diferença entre a pedagogia histórico-crítica e o assim chamado ensino tradicional. Não obstante, o
reconhecimento dessa diferença não nos autoriza a aceitar o presente de grego das pedagogias do aprender
a aprender.
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