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O tema O pedagogo e os processos educativos, referente à XIX Semana de Pedagogia 

da Universidade Estadual de Maringá, implica a possibilidade de inumeráveis estudos, 

análises e discussões acerca, por exemplo, da prática de ensino ou dos meios para a educação 

escolar, bem como, das formas para a realização da função social da escola sob o prisma do 

desenvolvimento cultural e humano dos alunos. Abre, pois, a possibilidade de mais esforços 

para a procura de caminhos, por intermédio dos quais a pedagogia, de fato, conduza crianças e 

jovens a uma humanidade que possa ser visível no modo e na forma de suas ações práticas, 

diárias. 

Sob a perspectiva de discutir o sentido da pedagogia e a função do pedagogo para a 

formação de homens sociais, isto é, humanos, o Grupo de Pesquisa Formação e Concepções 

do Materialismo Histórico Dialético na Educação (FOCO), da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) apresenta bases para um minicurso, cujo objetivo é realizar o exercício sobre 

fundamentos comuns entre as Teorias da Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Para isso, considerar-se-ão as obras A formação social da mente e O 

desenvolvimento do psiquismo da Teoria Histórico Cultural do psiquismo humano, bem 

como, a obra Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações da Teoria Histórico-

Crítica da ação pedagógica para o ensino escolar. 

Opta-se por essa análise porque, em termos de pesquisa, no Brasil, verifica-se grande 

número de grupos de estudiosos que tem produzido muito saber para o banco das referências 

teóricas e até mesmo ensaios metodológicos para a educação escolar, mas não se verifica tal 

intensidade com relação a grupos de estudiosos e pesquisadores que assumem o processo de 

ensino, especialmente, na educação básica, com embasamento em tão importantes pesquisas.  

Quanto à pedagogia, no tocante ao processo de ensino, pode-se dizer que há um 

valioso acervo, produzido por Saviani e seus seguidores, suficiente para sustentar uma 

pedagogia científica, porque trata da docência por pressupostos filosóficos, proposta 

pedagógica-metodológica e o significado político de inspiração marxista. Também, no que 



tange à ciência da história do psiquismo humano, da formação social da mente e da função do 

ensino formal para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores, pode-se dizer que 

existe valioso acervo de pesquisas e documentação suficientes para fundamentar a prática 

docente no Brasil. O que fazer com o que se tem produzido?  Talvez, os grupos de pesquisas 

afetos a essas áreas pudessem planejar e atuar com a formação de grupos de ensino, 

praticando as teorizações por eles publicadas. Conforme já sugerido por Saviani, há 

necessidade da constituição de grupos de ensino/pesquisa para trabalhar de forma incisiva na 

formação cultural e humana dos alunos, aliás, para fazer valer os estudos e as pesquisas 

acadêmicas. 

Intenciona-se, nesses termos, abordar o tema da relação entre o pedagogo e os 

processos educativos ou da educação do homem contemporâneo e a função da escola 

focalizando-o em alguns fundamentos comuns da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico Cultural. Tais fundamentos, no presente trabalho, têm sustentação no objetivo de 

percorrer uma lógica de raciocínio sobre o trabalho do professor, cujo processo se movimenta 

com inúmeros elementos em interdependência que reciprocamente se relacionam. Esses 

elementos serão abordados como concepções advindas dos estudos de Marx e Engels sobre o 

processo de desenvolvimento especificamente humano. Sob tais concepções, os cursistas 

serão conduzidos a analisar fundamentos que inter-relacionam conhecimentos da psicologia e 

pedagogia, comuns para o trabalho docente, tais como: 

 

1. A DIRETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO ESCOLAR 

 

Sob pressupostos gramscianos, Saviani concebe a prática educativa guiada pela teoria 

pedagógica ultrapassando, o nível  doxa (o saber opinativo) e atingindo o nível episteme 

(o saber metodicamente organizado e teoricamente fundamentado). Com esse embasamento, 

pode-se compreender quem é o professor no processo da pratica educativa.  

 
Professor é aquele que possibilita o acesso a cultura, organizando o 
processo de formação cultural. É aquele que domina as formas, os 
procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do 
patrimônio cultural acumulado pela humanidade. E como o homem só 
se constitui como tal na medida em que se desloca da natureza e 
ingressa no mundo da cultura, a formação cultural vem a coincidir 
com a formação humana, convertendo-se o professor, por sua vez, em 
formador de homens (SAVIANI, 1985, p. 27). 

 



Considerando como premissa a tese de Saviani, acima, tem-se que a formação 

cultural/humana como função do trabalho docente na atualidade torna-se mesmo um desafio, 

pois, sob a orientação dominante de cunho liberal burguesa o trabalho docente  movimentaria, 

essencialmente, por meio da pedagogia histórico-crítica, uma alternativa para a prática de 

ensino. 

Como referência, abordar-se-á a obra de Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica 

primeiras aproximações e a obra de Vigotski, Psicologia Pedagógica tendo por norte a 

natureza deste tipo de educação – a escolar. Pode-se perguntar, considerando os estudos de 

Vigotski: O que acontece na mente da criança com os conceitos científicos que lhe são 

ensinados na escola? Qual a relação entre a assimilação da informação e o desenvolvimento 

interno de um conceito científico na consciência da criança? 

Quando se pergunta aos professores: Aonde estão as crianças e jovens quando não 

estão na escola? As respostas variam: em casa, na rua, etc. Entretanto, as crianças e os jovens 

estão no mundo, movimentam-se; é preciso procurá-los, na maioria das vezes, serão 

encontradas em relação com um complexo de necessidades onde atuam. É essa criança e esse 

jovem que vem para a escola para aprender. O quê e como, eles não sabem. 

2. A PERSPECTIVA HISTORICIZADORA 
 

Saviani (2008) assume que as análises registradas em seu livro Escola e democracia 

podem ser consideradas uma introdução preliminar à pedagogia histórico-crítica; que por 

meio da teoria da curvatura da vara apresenta o caráter preparatório para a pedagogia 

histórico-crítica centrado mais no aspecto polêmico do sentido da pedagogia do que no seu 

aspecto gnosiológico.  

É possível, então, empreender-se uma apreciação radical da pedagogia liberal 

burguesa, sendo “a denúncia da escola nova apenas uma estratégia visando a demarcar mais 

precisamente o âmbito da pedagogia burguesa de inspiração liberal e o âmbito da pedagogia 

socialista de inspiração marxista” (SAVIANI, 2008, p. 6). O que se percebe, em termos de 

tendência no trabalho acadêmico, é que há muitos adeptos da pedagogia histórico-crítica, mas 

poucos assumem a perspectiva historicizadora adotada por essa teoria; pelo que constitui, 

segundo Saviani (2008) uma exigência metodológica inerente à concepção histórico-crítica.  

A educação escolar e as demandas e respostas apresentadas para a organização do 

ensino e da aprendizagem serão sempre elementos interrelacionados à perspectiva 

historicizadora do fenômeno da formação cultural/humana dos homens. Considerando que “o 



homem não está sozinho em face do problema da conscientização do seu meio circundante, da 

sua vida e de si mesmo” (LEONTIEV 1978, p. 130), importa, no tempo escolar, fazê-lo 

conhecer e utilizar recursos intelectuais como a abordagem historicizadora. Trata-se de uma 

forma de trabalho com a educação escolar que a torna não espontânea, mas científica, porque 

necessita, por exemplo, do processo dos acontecimentos com os indivíduos reais, sua ação e 

suas condições e limites de ação no mundo. 

 

3. O TRABALHO INTELECTUAL É TRABALHO 

 

Estudiosos, a exemplo de Engels (s.d), mostram que, historicamente, os homens foram 

aprendendo a executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos 

cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em 

geração, estendendo-se cada vez a novas atividades. É um processo próprio dos seres 

humanos.  

Nas considerações de Leontiev (1978) acerca da natureza humana o trabalho 

intelectual é trabalho: está submetido às condições gerais da produção, devendo-se levar em 

conta o tempo necessário à sua realização. Também para Saviani (2008) a natureza humana 

não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. 

Consequentemente, explica que o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2008, p.56). 

 

4. A QUESTÃO DOS MEIOS 

 

Conforme Saviani (2008), o problema de se determinar  

a especificidade da educação coincide com o problema do desvendamento da natureza própria 

do fenômeno educativo, sendo um dos eixos convergentes com os estudos da Psicologia 

Histórico-Cultural. Como atividade dirigida a um fim, a tarefa a que se propõe a pedagogia 

histórico-crítica em relação à educação escolar implica a identificação das formas mais 

desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo 

as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como 

as tendências atuais de transformação (SAVIANI, 2008). Assim, também para explicar as 

formas mais elevadas do comportamento humano, precisamos revelar os meios pelos quais o 

homem aprende a organizar e a dirigir o seu comportamento.  



Para Vigotski (1998), a questão principal quanto ao processo da formação de conceitos 

– ou quanto a qualquer atividade dirigida para um objetivo – é a questão dos meios pelos 

quais essa operação é realizada. Saviani (2008) destaca o provimento dos meios necessários 

para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam 

o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação.  

A questão dos meios para ambos implica no processo de trabalho inteletual a 

exigência da perspectiva historicizadora com função essencial para o desenvolvimento 

intelectual, bem como com a obra Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações 

começa, segundo Saviani (2008), por tratar exatamente do tema relativo à natureza e 

especificidade da educação.  

 

5. PARA REFLETIR E RESPONDER 

 

Sem a intenção de concluir, uma tarefa que se impõe ao pedagogo para atender os 

fundamentos acima, pode centrar-se na questão: Como desenvolver nos alunos habilidades 

científicas ou de pensamento: observar, comparar, seriar, diferenciar, descrever, interpretar, 

classificar, medir, usar números, relacionar espaço-tempo, registrar (materiais, dados, 

resultados, etc.)... fazendo coincidir a formação cultural e a formação humana dos alunos? 
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