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Prefácio

Segundo a teoria do conhecimento, este emerge de estudos, de investigação
de fontes de pesquisa e análise de dados na busca pela compreensão da
realidade. A validade deste saber elaborado historicamente somente faz
sentido quando socializado, perpetuado e disseminado por meio da cultura
humana. Com base nessa diretriz é que se ampara a iniciativa da criação do
repositório que tem por objetivos a preservação, o acesso à produção científica
de docentes e discentes do curso, bem como, disseminar a produção intelectual
da comunidade acadêmica. Todos os trabalhos de pesquisa disponibilizados
neste espaço nasceram das vivências teóricas e práticas no curso e tem suas
bases epistemológicas referenciadas nos autores estudados.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO:
EXPLORANDO A REALIDADE DE PATO BRANCO - PR
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Ms. BORGES, Graziela Scopel4

RESUMO: O presente artigo aborda questões acerca da formação continuada dos
professores do município de Pato Branco – PR através de estudos teóricos e pesquisa
de campo tendo as análises com enfoque qualitativo. Apresenta dados referentes à
importância das capacitações voltadas para a formação continuada dos professores
para o uso das novas tecnologias ao longo dos seus anos de trabalho como educador.
Esta fundamentação embasou-se em autores da área como José Armando Valente
(1999) que trata sobre Formação de Professores: diferentes abordagens, José Manuel
Moran (2000) que discute as novas tecnologias e suas possíveis mediações
pedagógicas, Helena Costa Lopes de Freitas (2002) autora da área de formação de
professores no Brasil e sobre os embates dos projetos de formação ao longo de 10
anos. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com roteiro com a
coordenadora do Programa Clique Conhecimento que acontece no município de Pato
Branco – PR, desde o ano de 2013 voltado a estudantes dos 4º e 5º anos da Rede
Municipal de Educação. O Programa é voltado para a capacitação de professores para
o uso das novas tecnologias dentro da sala de aula. Os dados foram transcritos e
apresentados em forma excertos. Foram analisados de acordo com o referencial teórico
estudado. Ao final, concluiu-se que de fato é de suma importância a realização e o
impacto positivo da formação continuada com enfoque tecnológico para a vida
profissional do educador e para a qualidade na aprendizagem do educando.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologia. Formação Continuada.

1. INTRODUÇÃO

O tema abordado neste artigo trata da formação continuada de
professores, mais especificamente na área de tecnologias educacionais. O
assunto investigado tem relevância em relação à oferta de formação continuada
para os professores, pois os docentes precisam estar capacitados em relação
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às novas tecnologias, para proporcionar aos alunos aulas atualizadas com
materiais didáticos tecnológicos facilitando assim o acesso vasto de
conhecimento.
A problemática da pesquisa visa expor a importância dessa formação para
o processo de ensino/aprendizagem, pois ainda há uma defasagem na oferta de
cursos e especializações para docentes atuantes na educação. O problema a
ser investigado trata da falta de formação continuada para professores no campo
da tecnologia.
O objetivo geral deste estudo é o de investigar se há a oferta de formação
continuada para os professores dos anos iniciais da Educação Básica do
município de Pato Branco – PR.
Dentre os objetivos específicos, delineou-se que era preciso investigar se
o problema da falta de tecnologia em sala de aula é causado pela falta de
interesse dos professores ou pela falta de investimentos dos órgãos
responsáveis. Também, objetivou-se em contribuir para um diagnóstico coerente
das necessidades de formação continuada dos professores e por fim, conhecer
a oferta de formação continuada para os profissionais de educação da área
Municipal da cidade de Pato Branco buscando informações sobre como isso
acontece dentro do município.
O texto está organizado em duas seções, sendo que a primeira trata de
uma pesquisa bibliográfica referente ao uso das tecnologias na educação, como
utilizá-las como benefício para melhoria do ensino-aprendizagem, de como a
práxis escolar pode ser melhorada com o bom uso das tecnologias. Também
relata sobre os tipos de tecnologias que podem ser utilizadas no ambiente
escolar, como, por exemplo, as tecnologias tradicionais e as tecnologias
coletivas. Trata também sobre a diferença entre as abordagens instrucionista e
construcionista em relação ao uso das tecnologias nas escolas, em que a
abordagem instrucionista consiste no uso das tecnologias como ferramenta para
pesquisa e repasse das informações para os alunos e a abordagem
construcionista é a qual as tecnologias são utilizadas para que o aluno possa
construir o seu próprio conhecimento, traz também sobre seus impactos na
sociedade relatando sobre seus pontos positivos e negativos, a utilização de
tecnologias inovadoras e da importância de formar professores capacitados para
o uso dessas tecnologias inovadoras.

Já a segunda seção, discute sobre a prática do professor em sala de aula,
as competências necessárias para um bom trabalho do profissional docente,
sobre como as tecnologias impulsionam o professor a pensar suas aulas de uma
nova forma. Aborda sobre Novas Tecnologias da Informação e Comunicação –
NTIC’s, e porque é importante capacitar os educadores para que esses
consigam de fato incorporar as metodologias tecnológicas nas suas aulas,
impulsionando a busca pela formação continuada e os benefícios trazidos por
essas capacitações enriquecendo assim o processo de aprendizagem dos
professores e também dos alunos.
Por fim, apresentam-se os dados coletados na pesquisa de campo, buscando
conhecer uma experiência positiva de formação de professores para o uso das
tecnologias em sala de aula.

2. REFERECIAL TEÓRICO
2.1. O USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Vivemos em um mundo tecnológico que vem passando por diversas
mudanças e transformações de forma rápida e avançada, favorecendo a vida da
população ao trazer mais conforto, agilidade, praticidade e eficiência. Com a
tecnologia, muita coisa veio adaptando-se ao decorrer dos anos, como por
exemplo, as formas de comunicação, as relações de trabalho e até mesmo as
opções de lazer, pois a tecnologia aliada à dinamicidade e praticidade cotidianas
vem ganhando força e tornando-se indispensável para muitas pessoas.
Por esse motivo, as tecnologias trazem um grande impacto para a
sociedade, pois se de um lado ela facilita a vida de muitas pessoas, de outro, ela
dificulta para quem não tem prática na sua utilização e também na questão do
afastamento das pessoas do contato físico entre elas.
As transformações tecnológicas implicam inclusive no ambiente escolar,
pois é na escola que o aluno deve ter o conhecimento científico necessário para
a sua formação integral, por isso, é necessário que a escola acompanhe as
transformações tecnológicas para extrair o melhor do aluno, propiciando
educação de qualidade para todos.
A práxis escolar deve ser repensada de forma que a relação entre escola
e a sociedade seja funcional e aproxime a cultura dos alunos, da família, da

sociedade e da escola, pois é no ambiente escolar que a criança vivencia suas
primeiras experiências coletivas e recebe orientações de como é estar inserido
e ser sujeito atuante de uma sociedade.
Essa mudança ainda causa estranheza nos profissionais da educação,
principalmente aos que não estão abertos à mudança. Valente (1999, p.80) cita
que “a escola está tendo bastante dificuldade para assimilar a tecnologia como
parte do processo e geração de conhecimento”, pois não só a estrutura escolar
como também os educadores possuem limitações referentes ao uso de
tecnologias, sejam elas operacionais ou pela falta de acesso.
Para Moran (2007, p.03),
As mudanças na educação dependem também de [...] diretores e
coordenadores mais abertos, que entendam todas as dimensões que
estão envolvidas no processo pedagógico, [...] que apoiem os
professores inovadores [...] contribuindo para que haja um ambiente de
maior inovação, intercâmbio e comunicação.

Tanto o conhecimento quanto a informação existente nos dias atuais
chegam aos sujeitos de inúmeras formas, através de textos, da televisão, jornais,
sites que apresentam diferentes pontos de vista, sendo verdadeiras e também
muitas vezes falsas. A facilidade de veiculação de uma informação,
proporcionada pelas tecnologias, oportuniza publicações em todos os níveis de
veracidade e qualidade. Por esse motivo o professor deve estar capacitado para
ajudar e ensinar aos alunos a ter uma pesquisa criteriosa dentre esse grandioso
leque de informações e saber separar o que é conhecimento do que é apenas
uma informação.
Dentre as tecnologias que podem ser utilizadas dentro do ambiente
escolar temos as tecnologias mais tradicionais, como o uso de rádios, jornais e
TV´s que são de fácil acesso e manuseio, conhecidas como Tecnologias de
Informação e Comunicação - TIC´s. Também podem ser utilizadas as
tecnologias na escola para a melhoria significativa da aprendizagem, com o
intuito de aproximar o educando do conhecimento utilizando meios que já sejam
familiarizados e que irão facilitar o aprendizado, como por exemplo, CD´s,
DVD´s, internet, computadores, jogos, tablets, aplicativos relacionados com a
educação etc. Estas, que fazem uso das tecnologia virtual são conhecidas como
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTIC´s. (VELOSO, 2014).

Considera-se também nesta discussão as chamadas tecnologias
coletivas que são aquelas que podem ser utilizadas no geral por todos os alunos
e não alunos como, por exemplo, as redes sociais como o Facebook, Instagram,
redes de pesquisas como o Dia a Dia Educação, Wikipédia, e as virtuais que são
os materiais e todas as informações que o aluno pode obter através do ambiente
online e portais de busca.
Para Sancho,
Devemos considerar como ideal um ensino usando diversos meios, um
ensino no qual todos os meios deveriam ter oportunidade, desde os
mais modestos até os mais elaborados: desde o quadro, os mapas e
as transparências de retroprojetor até as antenas de satélite de
televisão. Ali deveriam ter oportunidade também todas as linguagens:
desde a palavra falada e escrita até as imagens e sons, passando
pelas linguagens matemáticas, gestuais e simbólicas. (SANCHO,
2001, p. 136).

De acordo com Valente (1993) existe diferença entre as abordagens
instrucionista e construcionista em relação ao uso das tecnologias nas escolas.
A abordagem instrucionista consiste no uso das tecnologias como
ferramenta para pesquisa e repasse das informações para os alunos, através de
jogos ou atividades em que o professor passa para o computador ou outro
equipamento a função de ensinar um determinado conteúdo curricular.
Já a abordagem construcionista é a qual as tecnologias são utilizadas
para que o aluno possa construir o seu próprio conhecimento. A máquina passa
a ser um suporte para que o aluno, a partir de pesquisas, investigações e
descobertas, aprenda de forma significativa.
Para Valente (1993) o que contribui para a diferença entre essas duas
maneiras de construir o conhecimento é a presença do computador - o fato de o
aprendiz estar construindo algo usando o computador (computador como
máquina para ser ensinada). Nesse caso, o computador requer certas ações que
são bastante efetivas no processo de construção do conhecimento.
A abordagem construcionista é a mais indicada para trabalhar com o uso
do computador nas escolas, pois, o aluno precisa buscar o seu conhecimento
com o auxílio do professor e não usar essa ferramenta somente para que o aluno
jogue jogos ou realiza atividades, trocando de papel com o professor (ibid).
O uso das tecnologias na educação tem seus prós e contras, pois trazem
vantagens como também desvantagens. Dentre as vantagens pode-se citar que

a tecnologia leva informações de forma rápida, é lúdica, estimula a cooperação,
a autonomia do aluno e é inovadora, também exige novas posturas de todos que
fazem parte do espaço escolar, principalmente do professor.
Segundo Mercado (2002) a chamada Sociedade da Informação exige
uma postura profissional mais crítica e criativa, com uma maior capacidade de
pensar, de aprender a aprender, de se devolver em grupo e também
individualmente e é a educação que possui o papel de formar esse novo tipo de
educador que inclua as tecnologias facilitadoras de ensino aprendizagem e
aproxime o aluno da construção de conhecimentos.
Já os pontos negativos das tecnologias na educação certamente são a
dependência que ele pode causar como também o individualismo, a
superficialidade, a falta de privacidade, imediatismo e etc.
Frente ao uso de tecnologias inovadoras, é preciso que se tenha uma
postura adequada do professor para que os resultados positivos sejam
alcançados, pois se a tecnologia não for utilizada da forma correta, o que era
para ser um meio facilitador acabará se tornando um obstáculo para a
aprendizagem do aluno, em que, alunos e professores não possuem a mesma
visão, ocupando com finalidades diferentes os aparelhos disponíveis.
Mercado (2002) ainda cita que:
Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas
competências são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho
pedagógico são necessárias e fundamentalmente, é necessário formar
continuamente o novo professor para atuar nesse ambiente telemático,
em que a tecnologia serve como mediador do processo ensinoaprendizagem.” (MERCADO, 2002, p. 15).

Por isso há grande necessidade de capacitação dos professores para
fazer uso de novas metodologias em sala de aula, de fato os educadores
precisam estar em constante aprendizagem durante sua carreira profissional,
professores capacitados tem maior facilidade de conduzir uma sala de aula
frente à inovação tecnológica.
De acordo com Moran:
As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos
curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as
melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e
parceiros de caminhada do professor-educador. Alunos motivados
aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los
melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, que apoiam as
mudanças, que estimulam afetivamente os filhos, que desenvolvem
ambientes culturalmente ricos, aprendem mais rapidamente, crescem

mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas. (MORAN, 2000,
p.17-18)

Deste modo nota-se que o uso das tecnologias tem um grande impacto
em qualquer ambiente de atuação humana, trazendo facilidades que sem o uso
das tecnologias tradicionais e/ou atuais não seriam possíveis de se obter, não
com tanta rapidez e com tanta fartura de informações.

2.2

A

FORMAÇÃO

DE
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PARA

AS

TECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS
Para Paulo Freire (1987, p. 38) “A práxis é reflexão e ação dos homens
sobre o mundo para transformá-lo.” Ou seja, é a reflexão sobre o que fazemos
em nosso trabalho, com o fim de melhorar tal trabalho, é a união entre a teoria e
a prática.
As práticas do professor são essenciais para a construção da sua
identidade profissional, é a partir delas que se pode analisar o quê precisa ser
melhorado, e o que está dando certo, dessa forma, o professor torna-se
protagonista da sua formação, pois ele mesmo dará caminho para ela, buscando
melhorias na sua prática pedagógica.
Como menciona o autor Mizukami (1986) um curso de formação para
professores deve possibilitar a análise da sua prática pedagógica, no sentido em
que ele se conscientize das suas ações, para que além de entendê-las possa
superá-las e melhorá-las gradativamente.
O docente a partir das suas práticas pode analisar o resultado do seu
trabalho, e observar a necessidade de práticas cada vez mais elaboradas e mais
adequadas, com ferramentas tecnológicas que facilitam a construção de
conhecimentos aliada ao interesse dos alunos sobre o assunto. Por isso, é
preciso que o docente tenha as competências necessárias para conseguir
realizar o seu trabalho.
Segundo o autor Philippe Perrenoud (2000), algumas são as
competências necessárias para um bom trabalho do profissional docente, dentre
elas estão a competência sobre utilizar novas tecnologias, em que o autor
argumenta que a escola não deve ignorar o fato de que a tecnologia está

presente na vida das crianças, e que certamente não irão aceitar um modo de
aprendizagem antigo e tradicional. O professor precisa utilizar das novas
tecnologias com objetivos educacionais.
Outra competência também citada pelo autor é a competência sobre
saber administrar a própria formação continuada, pois dessa forma o professor
atualiza-se de todas as outras competências necessárias para que ele realize
um bom trabalho, e como os alunos estão cada vez mais conectados, é preciso
que o docente esteja preparado para isso, buscando atualizar suas
competências para ampliar seu trabalho.
Todas as competências em si são fundamentais para um bom trabalho
docente, o profissional que consegue exercer todas elas, certamente fará um
bom trabalho em sala de aula, aliando a capacitação com a tecnologia para
conseguir os objetivos desejados.
As tecnologias impulsionam o professor a pensar suas aulas de uma nova
forma, com novas metodologias que aproximem o aluno do conhecimento, que
tornem a aula mais interessante e chame a atenção de cada um, fazendo-os
serem os construtores dos seus próprios conhecimentos através da facilidade
que traz a invasão tecnológica na sala de aula.
Em face da nova realidade, o professor deverá ultrapassar seu papel
autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um
pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador
precisa ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus
alunos no processo de aprendizagem. Nesta nova visão, o professor
deve mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento e passar
a preocupar-se com o aprender e, em especial, o ‘aprender a aprender
(BEHRENS, 2000, p.71)

Sendo o assim o professor necessita de novas formações e atualizações
em relação ao conhecimento e as novas formas de ensinar, visando à melhoria
de qualidade das suas aulas. Segundo Freitas (2002):
A formação continuada é uma das dimensões mais importantes para a
materialização de uma política global para o profissional da educação
[...] proporcionando novas reflexões sobre a ação profissional e novos
meios para desenvolver e aprimorar o trabalho pedagógico; um
processo de construção permanente do conhecimento e
desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial. (FREITAS,
p. 148)

Há muita discussão sobre as Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação – NTIC’s dentro dos cursos de graduação, porém nem sempre o
professor é capacitado para o uso dos equipamentos tecnológicos, ou seja, o

docente é até instruído a fazer a utilização de equipamentos e de novos métodos
de ensino, mas não é capacitado tecnicamente para fazer uso de todas essas
novas tecnologias e de como utilizá-las dentro da sala de aula.
É então a partir da sua formação que o docente iniciam-se as suas
práticas pedagógicas junto com os ensinamentos que já traz consigo, mas é
preciso que o profissional possua um saber contínuo e sempre busque atualizar
suas práticas, para isso a formação continuada é fundamental no processo
intelectual e de trabalho de todo sujeito, principalmente os envolvidos na área
educacional.
Como cita o autor Delors (2004) o mundo está evoluindo rapidamente e
os professores tanto como os profissionais de outras áreas devem começar a
pensar na sua formação continuada, pois somente a formação inicial não basta
para toda a vida profissional, é preciso que ele esteja sempre se atualizando e
se aperfeiçoando no seu campo de trabalho.
E é na formação continuada que o docente amplia os seus horizontes para
novas formas de ensinar, mais atualizadas e com mais recursos, principalmente
os recursos tecnológicos que atualmente são essenciais para o desenvolvimento
humano, refletindo uma prática pedagógica crítica e conectada com as
transformações sociais.

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo teve como orientação metodológica, as análises de uma
pesquisa qualitativa, que se caracteriza segundo Minayo (1995, p. 21-22) por
responder a questões mais particulares, preocupando-se em um nível que não
pode ser quantificado, ou seja, centra-se no trabalho acerca dos significados,
motivos, desejos, crenças, valores e atitudes.
Além de ser uma pesquisa exploratória é também uma pesquisa de
campo. De acordo com Gil (2008) as pesquisas exploratórias são aquelas que o
pesquisador busca se familiarizar com um assunto ainda pouco explorado e já
as pesquisas de campo é uma das etapas da pesquisa em que é preciso de
observação, coleta e análise de dados in loco.

Como público alvo da pesquisa, optou-se por conhecer através da
Mantenedora da Rede Municipal de Pato Branco, os objetivos e as ações que
são realizadas na formação de professores do Ensino Fundamental I,
relacionadas à formação continuada para o uso das tecnologias na educação. O
município de Pato Branco possui um programa de governo chamado Clique
Conhecimento, o qual tem por objetivo oportunizar o uso de tecnologias entre as
crianças do município do quarto e quinto ano das escolas, pois nessa idade os
alunos já têm condições de cuidar do material e através do seu uso se aproximar
da tecnologia, unindo a aprendizagem, tecnologia, família e escola.
Para a realização da pesquisa um dos procedimentos optados para
discorrer sobre o assunto foi à pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi
crucial para analisar a situação atual da formação continuada dos profissionais
da educação no município, foi realizada através de um questionário
semiestruturado com questões sobre a formação continuada de professores
voltada para a área tecnológica.
Lakatos e Marconi (2003) relatam que na entrevista semiestruturada, ao
contrário do que ocorre com a estruturada, o entrevistador fica à vontade para
progredir qualquer situação a variados destinos que julgar necessário, isto
consiste em uma maneira de analisar um maior horizonte de uma dada questão.
Normalmente as perguntas são abertas e possibilitam respostas que se
encaixam dentro de um diálogo informal e são perfeitamente aceitáveis partindo
deste princípio.
A entrevista foi realizada no mês de Novembro de 2017 no município de
Pato Branco – PR, os dados da entrevista foram gravados e transcritos, sendo
que para análise serão utilizados excertos a partir do roteiro de questões.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
A análise de dados foi feita através de questões elaboradas pelas
acadêmicas e respondidas através de uma entrevista pela Coordenadora do
Programa Clique Conhecimento com o objetivo de enriquecer e justificar a
pesquisa de campo.
Vale ressaltar que o objetivo deste estudo é fazer um levantamento
inicial acerca da temática, formação continuada e tecnologias na educação, não

tendo pretensão de fazer uma análise do Programa Clique Conhecimento, pois
o foco das questões da entrevista é a formação de professores para o uso das
tecnologias em sala de aula.
No primeiro momento a questão norteadora procurou saber qual papel é
exercido como coordenadora do programa, que segundo a entrevistada, “[...] é
organizar, é organizar formações, organizar distribuição de tablets, organizar
assistências técnicas né, fazer toda a parte de organização e conciliar com a
tecnologia a parte pedagógica.” (ENTREVISTADA).
Num segundo momento, a questão foi se os professores do município
têm capacitações voltadas para o uso das tecnologias e quais são essas
formações. Obteve-se da entrevistada a informação que:
Tem [...] nós procuramos sempre capacitar para várias tecnologias,
não só para os tablets, porque o tablet ele envolve professor de quarto
e quinto ano, mas e daí os outros professores. Então nós fizemos
capacitações para usar [...] lousa digital, [...] nós organizamos é
capacitações para o uso do próprio Linux, que é um programa que tem
nos computadores dos laboratórios das escolas, capacitação para o
uso dos tablets, capacitação para o uso é dos aplicativos mesmo, que
tem no próprio Linux e no Windows, que o professor não sabe utilizar,
uma planilha, um editor de texto, um Power Point, é recortar um vídeo,
uma música, essas partes mais técnicas, que o professor ele tem a
vontade de utilizar mais ele não sabe como, a gente foi mais dentro
desse tipo de capacitação, para ele saber usar o a parte técnica do
equipamento e a parte pedagógica. (ENTREVISTADA)

Não foram repassados registros sobre a quantidade de encontros,
números de participantes, temática e números acerca das formações de maneira
mais específica, pois a respondente informou de maneira geral como funcionam
as formações e capacitações, com enfoque técnico ou pedagógico.
Nota-se que através desse Programa procura-se suprir as necessidades
técnicas do uso dos recursos tecnológicos ao ofertar cursos que ensinam o
educador a utilizar essas ferramentas para benefício próprio e para a melhoria
das aulas. Ainda as capacitações ofertadas são voltadas para a parte
pedagógica do uso das tecnologias. Veja:
[...] todo o início do ano tem capacitação para os professores de quarto
e quinto ano para o uso dos tablets. [...] os professores que são novos
nessas turmas, que não utilizaram equipamento nós damos
capacitação desde a parte básica, o que que é o equipamento, [...] sua
funcionalidade, e colocamos a parte pedagógica e para quem já está

dentro do programa [...] nós avançamos na parte de ampliação do uso
pedagógico. Então, elas dominam a parte técnica, elas começam a
fazer utilização com os alunos, criando conteúdos, criando atividades,
é fazendo assim a parte de construção. (ENTREVISTADA).

Como Mercado (2002) nos trouxe no decorrer da pesquisa, com o avanço
tecnológico,

novas

competências

são

exigidas

do

professor

e

consequentemente novas formas de se ensinar, por esse motivo faz-se
necessário formar continuamente o professor para acompanhar a tecnologia,
tornando-se assim um mediador entre novas metodologias de ensino e novas
posturas, tanto ao ensinar quanto ao aprender.
Vale ressaltar que os cursos oferecidos, de acordo com a pesquisa de
campo, são somente para professores de quarto e quinto ano, tanto os novos
como os que já participaram dos cursos. Neste sentido, a Coordenadora não nos
informa se demais professores atuantes na rede de ensino do município podem
ter acesso a estas capacitações.
Comentou-se também que há uma porcentagem de aproximadamente
30% (trinta por cento) dos professores que tem acesso às capacitações e as
trocas de experiências nas semanas pedagógicas, pois essas capacitações são
voltadas somente para professores atuantes nas salas de aula de quarto e quinto
ano.
No terceiro momento a entrevistada destaca a importância da formação
de professores voltada para o uso das tecnologias, para que os professores
encontrem-se próximos do desenvolvimento tecnológico que acontece na
realidade educacional segundo ela:
[...] nós estamos no mundo digital. [...] a tecnologia é um avanço,
assim, muito rápido. Então, se você não conseguir acompanhar e os
nossos alunos já acompanham então o professor tem que estar dentro
dessa perspectiva de acompanhamento (ENTREVISTADA)

Vale salientar o quê Behrens (2002) cita no seu livro Novas Tecnologias
e Mediação Pedagógica ao dizer que o professor deve tornar-se investigador,
inovador, criativo e principalmente parceiro dos alunos no processo de
aprendizagem.

De fato a tecnologia avança de forma surpreendente e assim nos traz
muitos benefícios, inclusive para o ensino – aprendizagem e evidentemente traz
resultados gratificantes quando bem aproveitada e didaticamente incorporada
aos demais planos e ações pedagógicas da escola. Sobre isso a entrevistada
relata que:
Tem muitos avanços, inclusive os que mais são demonstrados é na
Maratona de Conhecimento. [...] os desafios, é são realizados com o
uso de equipamentos tecnológicos né, equipamentos digitais, não só o
tablets, pode utilizar o computador, a câmera, um vídeo, [...] nós já
tivemos um exemplo de um aluno que ele deu um tutorial filmou o
tutorial de como montar um robozinho, [...]. Outro exemplo é listar
minha vida, que daí o aluno tem que trazer fotos, fotos tem que se
transformar em vídeos para ele fazer toda uma narrativa da sua linha
do tempo, que os professores constroem com o aluno, [...] é simulados,
muitos professores já usam simulados, com o tablet. Então, isso é um
trabalho dentro da tecnologia que a professora utilizou através da
formação que ela teve. (ENTREVISTADA)

Através da Maratona do Conhecimento5, toda a sabedoria que o
professor adquiriu através da formação continuada, pode ser demostrada a partir
das atividades apresentadas pelos seus alunos, dessa forma, além do docente
ter aprendido a teoria ele pode aplicar na prática todo o conhecimento que
obteve, proporcionando ganhos tanto para ele quanto para os seus alunos.
Conforme argumenta o autor Philippe Perrenoud (2000), que dentre as
competências para um bom trabalho do professor está à competência sobre
utilizar novas tecnologias, e a escola não deve ignorar o fato de que a tecnologia
está presente na vida das crianças, e que certamente não irão aceitar um modo
de aprendizagem antigo e tradicional. O professor precisa utilizar das novas
tecnologias com objetivos educacionais.
Desta forma pode-se concluir a grande importância da realização de
formação continuada com os educadores, para obter gradativamente resultados
positivos tanto nas metodologias de ensino ao utilizarem novas técnicas e
aparatos tecnológicos facilitadores de aprendizagem, quanto no conhecimento

5

O projeto Maratona do Conhecimento é voltado aos alunos dos 4º e 5º anos, onde educandos
e educadores trabalham os conteúdos por meio de atividades lúdicas e uso das tecnologias, tem
por objetivo garantir uma base comum de conteúdos trabalhados e motivar a busca por
conhecimento.

adquirido pelos educandos ao participarem de aulas cada vez mais ligadas com
o mundo digital.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da pesquisa era o de investigar se existia a oferta de formação
continuada para os professores dos anos iniciais da Educação Básica do
município de Pato Branco – PR, voltadas ao uso das tecnologias na educação.
De fato, foi realizada essa investigação através de uma entrevista em que foi
constatada que existe sim, formação continuada para os professores da rede do
município.
No objetivo de contribuir para um diagnóstico coerente das necessidades
de formação continuada dos professores, obteve-se um alcance parcial, visto
que não foi possível o levantamento de dados a partir da visão dos professores
devido ao curto tempo para a aplicação da mesma em campo.
Aos demais objetivos que eram o de investigar se o problema da falta de
uso das tecnologias em sala de aula era causado pela falta de interesse dos
professores ou pela falta de investimentos dos órgãos responsáveis, foi
concluído que a oferta aos professores é realizada e que muitos utilizam dessa
oportunidade para ampliarem seus conhecimentos e melhorarem suas práticas
pedagógicas.
A avaliação da oferta de formação continuada para os profissionais de
educação da área Municipal da cidade de Pato Branco foi realizada através da
busca de informações sobre como acontece dentro do município através da
entrevista. Por meio da pesquisa bibliográfica tornou-se evidente a quantidade
de benefícios que a formação continuada pode trazer para os professores
envolvidos, tais como a melhoria na aplicação de suas aulas, poder realizar um
planejamento através de novas metodologias, aderir a novas ferramentas de
ensino no meio tecnológico, ampliação do conhecimento e também na
aprendizagem dos alunos ao utilizarem meios tecnológicos em favor do
conhecimento.
O desenvolvimento da pesquisa possibilitou demonstrar de forma mais
clara a importância da formação continuada de professores voltada para o uso
das novas tecnologias, através da pesquisa obteve-se dados reais de como essa

formação acontece no município de Pato Brando e quais as consequências
desse trabalho. Em Pato Branco, pode-se destacar positivamente que são
ofertadas vagas de formação continuada para professores e são executadas a
partir de programas como o Maratona do Conhecimento, criado para instigar a
criatividade dos alunos e dos professores, transformando a rotina e estimulando
a aprendizagem dentro e fora da sala de aula.
Dado à importância do assunto, torna-se necessário que cada vez mais
os municípios organizem variadas formações para os professores de suas redes,
oportunizando assim o acesso a novas metodologias de ensino-aprendizagem
que irão ampliar o conhecimento tanto do professor e como resultado avançar
na formação de sujeitos omnilaterais.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
APRENDIZAGEM1
CARVALHO, Ana Leticia2
ZANELLA, Kelen3
GEWEHR, Glaer Gianne4

RESUMO: Esse artigo trata das novas tecnologias digitais de informação e
comunicação - TDIC's como novas possibilidades para a educação. O acesso a
computadores e internet possibilita frequentemente a aprendizagem via espaço virtual.
Os recursos tecnológicos possuem um vasto conjunto de materiais que podem
complementar o ensino, transformando a aula em uma tarefa prazerosa e interessante,
possibilitando ao educando entrar em contato com diferentes realidades do mundo, bem
como compreender melhor a importância da utilização destas tecnologias em seu
processo de aprendizagem. A pesquisa apresenta os dados coletados, por meio de um
questionário entregue para professores que atuam na Educação Básica nas redes
Pública e privada do município de Pato Branco, como o objetivo de compreender como
as novas tecnologias de comunicação e informação (TDICs) podem contribuir de forma
significativa no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Conclui-se que as
tecnologias são um apoio a prática pedagógica do professor, possibilitando diferentes
meios de interações digitais com o conhecimento, o uso de ambientes virtuais de
aprendizagem para favorecer a construção da aprendizagem, a partir de vivencias e
experiências com o uso das TDIC’s. É preciso ainda motivar e preparar o professor para
o uso das tecnologias educacionais como uma ferramenta pedagógica.
Palavras-Chave: TDIC’s. Aprendizagem. Aluno. Professor.

1 INTRODUÇÃO
O tema aqui abordado: As Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação na Aprendizagem - TDIC’S referem-se aos recursos tecnológicos
de comunicação e informação que norteiam a vida humana. A tecnologia tem
evoluído cada vez mais, sendo uma ferramenta moderna de comunicação, se
aliando ao processo de ensino e aprendizagem.
As novas tecnologias podem trazer benefícios ao ensino, mas é preciso
que essas vantagens sejam aliadas a aprendizagem e isso se dá pelo bom uso
1
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dos meios tecnológicos. Elas abrem novas possibilidades para que o professor
ofereça ao aluno uma aula agradável e diferente, saindo da rotina na qual, na
maioria das vezes, está desestimulado. Acreditamos nas novas tecnologias
como algo inovador que o professor em sala de aula ou até mesmo nas salas de
informática pode estar trabalhando e isso implica mais uma opção que o
educador pode ter ao seu alcance para melhorar a aprendizagem em sala de
aula.
Vivemos em constante mudança e na área da tecnologia, onde a
informação e a comunicação são realizadas em qualquer país e a qualquer hora,
oferecendo a comunicação e a informação entre as pessoas dos diferentes
países. Precisamos estar preparados para constantes desafios principalmente
para a educação, sendo que professor e aluno precisam acompanhar esse
desenvolvimento tecnológico da informação. Desta forma o problema a que nos
desafiamos a resolver foi: ‘’ Como as novas tecnologias de comunicação e
informação (TICs) podem contribuir de forma significativa no processo de ensinoaprendizagem dos alunos?’’
Partindo dessa problematização, a análise do tema dar-se-á a partir dos
pontos positivos e negativos das TDIC’s na aprendizagem e, para isso, a
pesquisa se embasa nas ideias de Moran (2009), Libaneo, (1998), entre outros
autores.
Essa pesquisa será de cunho qualitativo com o uso do instrumento
questionário

e

também

com

embasamento

teórico.

Os

professores,

trabalhadores em instituição pública e privada do município de Pato Branco/PR,
responderam a um questionário com perguntas abertas e fechadas.
Pesquisar esse tema justifica-se pela importância acadêmica e social,
pois reconhecemos que o campo das tecnologias é vasto e cabe ao educador
aliar essas ferramentas para que o processo de ensino e aprendizagem ocorram
com mais eficiência e eficácia.

2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC`S)
E SUAS IMPLICAÇÕES NA ESCOLA

A tecnologia é um dos grandes agentes de transformação colaborando
para a criação de novas linguagens. A palavra ‘’ tecnologia’’ referencia-se à
fixação dos termos técnicos, designando os utensílios, as máquinas, suas partes
e as operações dos ofícios, nada mais é do que criar, fazer algo utilizando da
técnica, para suprir suas necessidades e desejos.
Iniciaram-se com a produção artesanal, na confecção de móveis, casas,
vestuários e calçados. A partir do trabalho individual foram surgindo as oficinas
com objetivo da produção para fins lucrativos. Essa necessidade de criação
aliada ao uso do lucro e necessidade, o homem foi desenvolvendo técnicas,
construindo novas máquinas e consequentemente novos produtos.
A tecnologia acontece em um processo contínuo de aperfeiçoamento e
avanços,

buscando

sempre

melhorar

a

qualidade,

competitividade

e

produtividade. É uma fonte de conhecimento rápida e prática, que evoluiu ao
longo do tempo, junto com o homem.
Desde o século XIX, desde a fabricação dos primeiros artefatos e
objetos, crescendo ao longo do tempo, com a necessidade social. As
estratégias e outras formas de organização desenvolvidas por nossos
ancestrais pré-históricos reafirmam o potencial tecnológico humano
(ACEVEDO, 1998; VERASZTO, 2004, p. 107-143).

Assim, ‘’ a tecnologia tem norteado o processo de evolução humana
desde a pré-história, nas ferramentas e utensílios, da criação ao processo de
fabricação e ao seu uso. Neste sentido podemos dizer que a tecnologia é uma
produção basicamente humana’’. (SANCHO, 1998 p. 01).
A tecnologia utilizada como recurso na educação surgiu nos Estados
Unidos a partir de 1940, durante cursos com ferramentas audiovisuais para
formar militares para a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, é implantada como
matéria no currículo escolar, nos estudos da Educação Audiovisual da
Universidade de Indiana.
No Brasil, o uso das tecnologias na educação, num primeiro momento
esteve voltado para o ensino a distância, com transmissão de projetos

educativos via rádio. A partir de 1950, vários canais de TV com programas
educativos foram surgindo, como: TV Cultura e TV Educativa.
Vivemos em uma realidade tecnológica, onde tudo se torna possível, fácil
e acessível, mas para estarmos interligados é necessário possuir uma rede de
telecomunicação (TV, rádio, computador...). Mas em pleno século XXI, essa
realidade ainda é inacessível para muitas pessoas, e principalmente nas escolas
do país há uma defasagem na oferta de recursos tecnológicos.
Com as novas tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC's
surgem também novas possibilidades para a educação. O acesso a
computadores e internet possibilita frequentemente a aprendizagem no espaço
virtual, inserindo-se às práticas pedagógicas. Essas novas tecnologias são
caracterizadas como instrumento pedagógico de apoio ao professor, auxiliando
no desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
Trivelato e Oliveira (2006, p.2) afirmam que “a utilização de recursos
didáticos pedagógicos diferentes dos utilizados pela maioria dos professores
(quadro e giz), deixam os educandos mais interessados em aprender”, pois
esses instrumentos possibilitam aos educandos participarem ativamente e
expressarem suas opiniões, interagindo com as informações.
Notadamente os alunos motivam-se e demonstram interesse quando lhe
é despertada a vontade de querer aprender, e o professor é o maior motivador
para o uso das ferramentas tecnológicas, direcionada ao aprendizado,
estimulando o aluno e associando a utilização dos recursos pedagógicos.
Sabemos que nas escolas há uma infinidade de recursos que vão desde o
quadro de giz, computador e até datashow, os quais objetivam enriquecer o
processo educativo.
Alguns materiais de apoio, como CDS, DVDS, computadores podem
auxiliar na relação pedagógica entre a teoria e a prática e, cabe ao professor
compreender que o uso dos mesmos se torna significativos quando relacionados
à construção do conhecimento. Souza (2007, p. 111), salienta que o “recurso
didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do
conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos”.

Os recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem são de
suma importância para que o aluno assimile de forma lúdica os conteúdos
estudados, desenvolvendo suas capacidades humanas e cognitivas, pois como
diz Moran (2000, p. 56): “haverá uma integração maior das tecnologias e das
metodologias de trabalhar com o oral, a escrita e o audiovisual. Não
precisaremos abandonar as formas já conhecidas pelas tecnologias telemáticas,
só porque estão na moda. Integraremos as tecnologias novas e as já conhecidas.
Iremos utilizá-las como mediação facilitadora do processo de ensinar e aprender
ativamente”.
Com a difusão de diversos meios de comunicação, o acesso cada vez
mais rápido a informações, o educador deve também enriquecer sua prática
pedagógica. De fato possuem um vasto conjunto de informações que podem
complementar o ensino, transformando a aula em uma prática prazerosa e
interessante, possibilitando ao educando entrar em contato com diferentes
realidades do mundo.
O planejamento escolar exige conhecimento, criatividade e dinamismo por
parte do professor, afinal muitas ideias inovadoras são oriundas de conquista
das novas tecnologias da sociedade contemporânea, e para isso o educador
precisar ter conhecimento e saber lidar com essas inovações. Como afirma
Libâneo (1998, p. 40) ‘’ Os professores não podem mais ignorar a televisão, o
vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, que são veículos de
informação, de comunicação, de aprendizagem, de lazer, porque há tempos o
professor e o livro didático deixou de ser as únicas fontes do conhecimento”.
Dessa forma cabe a escola adequar seu Projeto Pedagógico a realidade
em que a mesma está inserida, conhecer o aluno, suas potencialidades e suas
fragilidades para que o professor possa desempenhar sua função de forma
significativa. Portanto os recursos didáticos criam possibilidades para o
professor, quebrando aquele olhar de “mesmice” do dia-a-dia da escola, basta
um olhar inovador do educador, projetando para um novo jeito de aprender.

2.1 A FORMAÇÃO DOCENTE

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica vem
sendo acompanhada pela necessidade de inclusão nos currículos escolares, as
habilidades e competências para trabalhar com as novas tecnologias. Na
educação, com o aumento de informações e novos conhecimentos faz-se
necessário a especialização de saberes do educador, para o uso das novas
tecnologias na sala de aula.
Estando em constante aperfeiçoamento, desenvolvendo habilidades e
práticas enquanto ao uso das TDIC’s na sala de aula, visto que estamos em uma
sociedade digital e os alunos estão vivenciando esse processo.
Estas mudanças passam a exigir um profissional mais criativo, crítico,
com capacidade de aprender a apreender, de trabalhar em grupo e de se
conhecer como indivíduo. As novas tecnologias presentes em sala de aula como
apoio ao professor, como computadores, jogos, internet, etc, tem como principal
objetivo incorporar coisas novas e importantes que não podem ser realizadas de
outra forma. A escola se torna um ambiente mais interessante, novo, diferente,
onde prepara o aluno para o uso das tecnologias.
Cabe lembrar também que muitas vezes a escola exige a inovação, a
mudança, mas não proporciona mecanismos de acesso para o corpo docente. É
necessário primeiramente motivar o educador para a utilização das novas
tecnologias que estão disponíveis no ambiente escolar e, parte desta mudança
deve partir da instituição de ensino, orientando o educador na busca de novos
conhecimentos, novas técnicas de ensino, onde ele possa aprender a utilizar e
otimizar os diferentes ambientes educacionais.
Percebe-se que existe uma grande dificuldade para preparar os
professores ao uso adequado das novas tecnologias, pois é preciso dominar
conceitos tecnológicos para depois poder utilizar nas aulas, incentivar o aluno
para a pesquisa, através do uso das mídias.
Não se trata mais de perguntarmos se devemos ou não introduzir as
novas tecnologias de informação e da comunicação no processo
educativo, já na década de 80, educadores preocupados com a
questão consideraram inevitável que a informática invadisse a
educação e a escola, assim como ela havia atingido toda a sociedade.
(REZENDE, 2002, p.1)

A importância da utilização das tecnologias no processo de ensino
aprendizagem vem instigando o professor a se adaptar criticamente ao uso
dessas tecnologias, de modo a descobrirem possibilidades que as mesmas vêm
a oferecer no incremento das práticas educacionais, contribuindo na inclusão
digital.
A formação continuada de professores na perspectiva do uso de novas
tecnologias vem ser um meio de articulação de antigas e novas tecnologias de
informação e comunicação nas práticas pedagógicas, resultando em mudanças
e transformações, uma vez que estas são fundamentais na construção do
indivíduo.
De qualquer forma o professor necessita mudar sua postura, preocuparse em organizar suas atividades levando em consideração todo o arsenal
tecnológico que tem em mãos e como esses instrumentos podem contribuir para
a efetivação da aprendizagem, visto que por muitas vezes os próprios alunos
tem mais domínio das tecnologias do que o professor.
Sendo assim, a formação continuada dos professores deve constituir-se
como um espaço de produção de novos conhecimentos, pois é através do
processo formativo que é possível mobilizar saberes para desenvolver
competências e habilidades, no repensar e refazer a prática.

2.2 AS TDICS E A APRENDIZAGEM
É crescente a incorporação das TDIC’s ao uso educativo, oferecendo um
novo contexto de aprendizagem, bem como, oportunidades para aprender. Com
a inserção das tecnologias no ensino, a relação professor, aluno e conteúdo
ganham novas formas e possibilidades de aprendizagem, de forma coletiva e
interativa.
Vistas sob a perspectiva da sua função mediadora de atividade
conjunta entre professores e alunos acerca dos conteúdos de
aprendizagem, as TIC oferecem um enorme leque de opções e
recursos para melhorar as práticas existentes e delinear outras novas
(COLL, p.22, 2009).

Dessa forma, pode-se considerar que as TDICS são um recurso para
auxiliar a prática pedagógica do professor, pois ao inserir as tecnologias em sala
de aula, o aluno vai muito além dos livros didáticos, entrando em contato com o
mundo real, através de hipermídia, imagens em tempo real, possibilitando
navegar por diferentes espaços do mundo.
As TDICs possibilitam a diversificação de atividades propostas, mudanças
metodológicas e nos recursos selecionados, criam novos cenários que facilitam
a aprendizagem, e “tornam a escola atrativa, atual e enquadrada nesta nova era
da informação e da comunicação, a era da geração multimídia” (SANTOS, 2008,
p. 8).
As tecnologias estão crescendo e despertam atenção das crianças e
jovens,

motivando-os
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e

ao

do
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das
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diversas

da

manipulação

ferramentas

de

tecnológicas,

complementando a ação do educador. Embora a tecnologia não tenha alcançado
todos os indivíduos, elas passaram a fazer parte do dia-a-dia, como um
“facilitador” de aprendizagens, criando “dependências digitais” e fetiches
tecnológicos.
Fagundes (et al.,1999) afirma que as tecnologias digitais estão realizando
transformações profundas nos processos de aprendizagem e nas mudanças da
escola. Reflete que o uso das tecnologias na educação propicia a
interdisciplinaridade, uma organização hierárquica, estimula a participação
cooperativa e solidária, promove a autonomia e a responsabilidade da autoria
nos alunos, portanto as tecnologias na educação têm proporcionado uma
aprendizagem mais rica, decorrente da sua abrangência e facilidade em
conectar-se com o mundo, ampliando as possibilidades de aprendizagem.
A formação do indivíduo sofre impacto decorrente das interações virtuais,
afetando a aprendizagem, isso requer um novo olhar para as TDIC’s como um
recurso de aprendizagem.
Piaget (1979) ressalta que uma concepção teórica que se caracteriza por
conceber o processo construtivo do conhecimento a partir de trocas recíprocas
entre o sujeito e os objetos, por meio de suas ações. Dessa forma, a

aprendizagem ocorre quando o conhecimento se constrói de forma
compartilhada, proporciona uma troca de ideias entre os indivíduos, o aluno
aprende e interage, relacionando-se com os demais, desenvolvendo suas
capacidades de diálogo e respeito a opinião dos outras.
De acordo com Moran (2000, p.53), “a internet é uma mídia que facilita a
motivação dos alunos, pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de
pesquisa que oferece”, visto que o acesso rápido e uso diário aos meios de
informação são essenciais para o nosso dia-a-dia, seja no próprio trabalho,
atendimento ao público ao conhecimento, todos dependemos das tecnologias.
Alguns professores se sentem inseguros para incorporar as novas
tecnologias ao seu planejamento, talvez por medo de serem “substituídos” por
elas ou por não terem formação para atuar com as mesmas, infraestrutura e
incentivo por parte da equipe pedagógica da escola.
As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas
modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações
pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em
CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do
aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar, a informação
mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de
apresentação dos resultados dos alunos. Depois, questiona alguns dos
dados apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à
realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma
informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em
sabedoria o conhecimento com ética. (MORAN, 2009, p.25).

Assim, o uso das TDIC’s na sala de aula é considerado uma ferramenta
importante para o professor, e não a substituição do mesmo, se usada de forma
correta e objetiva, pode melhorar a aprendizagem dos alunos. Cabe ao professor
a tarefa de instigar os alunos na busca de informações a partir da curiosidade,
selecionando aspectos relevantes para que esses se transformem em
conhecimento.
O uso das TDIC’s na sala de aula traz vários benefícios para a
aprendizagem

dos

alunos,

permitindo

o

desenvolvimento

integral

da

aprendizagem do aluno.
Ao analisar tudo que, em nossa forma de pensar, depende da
oralidade, da escrita e da impressão, descobriremos que aprendemos
o conhecimento por simulação, típico da cultura informática, com os

critérios e os reflexos mentais ligados às tecnologias intelectuais
anteriores. (LÉVY, 2010, p.19)

Com relação aos pontos positivos para a aprendizagem podemos chamar
a atenção para o contato com o conteúdo através de vídeos, TV, música,
fotografia, etc., desenvolvendo os diferentes campos de raciocínio, afetivo,
perceptivo, sensorial, entre outros. Motivando os alunos a aprender e a buscar
conhecimento, tendo em vista os diversos meios de pesquisa e aprendizagem.
É possível ainda promover a interação do aluno, construindo uma aprendizagem
cooperativa. Desta forma, “a operação multitarefa na solução de problemas pode
aumentar a eficiência e a produtividade.” (DAVIDSON. 2011, p.79).
Com o uso das TDIC’s em sala de aula, o professor pode despertar nos
alunos um interesse maior pelo conteúdo, tendo uma ampla participação e
atenção durante as aulas, motivando os alunos a aprender e assim a aula pode
se tornar mais interessante e atrativa.
Assim como pontos positivos, o uso das TDIC’s na aprendizagem também
pode resultar em fatores negativos, se não usadas de forma correta e objetiva.
A própria facilidade, pois o aluno encontra soluções sem ter o trabalho de ler e
pesquisar. São inúmeros aplicativos, jogos e entretenimento que podem ser
“objetos de distração” comprometendo a concentração. O acesso rápido e fácil
disponibiliza vários sites que muitas vezes não são confiáveis, tornando a vida
do estudante mais acomodada.
O vício da internet, a síndrome da fadiga de informações e a sobrecarga
de informações estão entre os termos que estão sendo criados com o propósito
de descrever as novas doenças psicológicas que surgem na era digital
(PALFREY e GASSER, 2011). A dependência das ferramentas digitais vem
reduzindo

a

socialização

entre

os

indivíduos,

comprometendo

o

desenvolvimento das habilidades interpessoais, tornando as pessoas mais
individualistas.
Dessa forma, o uso das novas tecnologias na aprendizagem, se não
mediados de forma correta, podem resultar apenas em objetos de distração.
Visto que, os alunos de hoje estão presos ás tecnologias e acabam deixando de
lado a vida escolar, familiar e social, restringindo o seu desenvolvimento

cognitivo, estando de certa forma “isolada” da realidade. Assim, os efeitos das
TDIC’s na educação dependem da maneira de como ela é incorporada pelos
educados.
De acordo com Gaspar (2003, p.10), “atualmente vivencia-se um novo
paradigma que é ensinar e aprender com a mediação de um computador”. Basta
o professor fazer a mediação correta desses meios e a orientação aos seus
alunos. A tecnologia na educação trará um caráter interdisciplinar com maior
disseminação da informação e inovação por parte do professor. Sendo assim, a
tecnologia norteia a aprendizagem, como estratégia de ensino, estando á favor
do professor como uma maneira de evitar a distração e desinteresse dos alunos,
estimulando os mesmos a aprender.
Contudo, é possível melhorar a qualidade do processo de ensino e
aprendizagem através do uso das novas tecnologias na sala de aula, formando
cidadãos desenvolvidos integralmente, capazes de agir, pensar e transformar a
realidade em que vive.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
O referencial teórico é o passo inicial na construção efetiva de um
protocolo de investigação, quer dizer, após а escolha de um assunto é
necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema proposto. Buscando suporte
para a compreensão sobre as Tecnologias Digitais de Comunicação e
Informação, ampliando assim os conhecimentos acerca do avanço das mesmas
na educação, tendo em vista o processo de mudança que vem ocorrendo na
sociedade e na inserção das TDICs.
A pesquisa se configura numa pesquisa qualitativa e quantitativa, pois
considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números
opiniões e informações para classificá-las e analisá-la, ao mesmo tempo é um
método de investigação científica que se foca no caráter subjetivo do objeto
analisado, estudando as suas particularidades e experiências individuais.

Uma justificativa dada, para que essa técnica seja válida enquanto
instrumento científico de investigação é o fato de ela ser controlada e
sistemática, implicando “a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho
e uma preparação rigorosa do observador” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 25).
O instrumento de coleta de dados se constitui em um questionário semi
estruturado, contendo 15 questões predefinidas, com perguntas abertas e
fechadas sobre o uso das TDIC’s na escola. O universo da pesquisa foram oito
(8) professores que atuam na Educação Básica, em escolas públicas e privadas
do município de Pato Branco.
Para concluir a análise de forma qualitativa foram utilizadas tabelas e
estatísticas para a confirmação dos dados apresentados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados, obtivemos resultados significativos para o
desenvolvimento da pesquisa. Perguntou-se aos educadores como eles veem o
uso das tecnologias em sala de aula. 75% dos educadores das escolas privadas
e 60% dos educadores das escolas públicas acreditam que o uso das
tecnologias nas escolas é uma forma de aproximar os conteúdos ministrados
com algo que desperte o interesse dos alunos.
Os educadores de ambas as redes de ensino entrevistadas concordam
que a tecnologia de informação melhora significativamente os índices de
motivação e desempenho dos alunos nas atividades de sala de aula. Uma
mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece quando se
consegue integrar dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias: as
telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais
(MERCADO, 2002). Dessa forma, uso da internet na sala de aula desafia o aluno
e permite explorar diversos espaços no mundo.
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entrevistados de ambas as redes de ensino afirmarem que sim. Isso nos leva a

entender que o computador é um dos recursos tecnológico-pedagógico que
possibilita ao aluno buscar o conhecimento e construí-lo, através de pesquisas
e leituras.
Todos os professores entrevistados, de ambas as escolas, concordam
que o computador facilita a exposição dos conteúdos. Sendo assim, Matta
(2002, p. 8) destaca que os computadores desenvolvem as potencialidades da
mente humana, ressaltando que
(...) os meios informatizados são como ambientes nos quais a mente
humana encontra espaço para dialogar consigo mesma, assim como
para facilitar a organização e sistematização do processo de
construção do conhecimento. Os computadores são então meios nos
quais se desenvolve o pensamento crítico e reflexivo, na forma
concebida por Vigotsky. E possível, portanto considerar os conceitos
de mediação da aprendizagem e de zona proximal nestes ambientes.

É fundamental que a equipe pedagógica da escola seja aberta e disposta
a dar suporte aos seus professores, para ter como resultado um ensino de
qualidade, atuando juntos, aliando as tecnologias aos conteúdos propostos no
currículo. Segundo Brito e Purificação (2008) a educação envolve a
democratização do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação das
tecnologias, considerando que a presença das novas tecnologias da informação
e comunicação está também na escola.
Perguntamos aos professores se eles possuem algum suporte na
instituição para utilizar as TDIC’s e o resultado foi bem positivo, pois 75% dos
entrevistados da escola privada e 100% dos entrevistados que atuam nas
escolas públicas responderam que sim.
Segundo Fróes (2007, p.03) para o trabalho com as tecnologias é preciso:
Mobilizar o corpo docente da escola a se preparar para o uso do
Laboratório de Informática na sua prática diária de ensinoaprendizagem. Não se trata, portanto, de fazer do professor um
especialista em Informática, mas de criar condições para que se
aproprie dentro do processo de construção de sua competência, da
utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: somente tal
apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar
novas possibilidades de sua utilização educacional.

Em relação ao questionamento sobre quais são as vantagens no uso
pedagógico dos recursos tecnológicos para a sua sala de aula, as respostas
foram agrupadas no quadro 01.

QUADRO 01 - vantagens no uso pedagógico dos recursos tecnológicos
para a sua sala de aula
Escola Privada
Professor 1
Escola Privada
Professor 2

Escola Privada
Professor 3
Escola Pública
Professor 1

Escola Pública
Professor 2

Desperta maior interesse nos alunos, torna as aulas mais dinâmicas
gerando maior aprendizagem.
A tecnologia favorece a interação entre alunos e conteúdos, é uma
ferramenta que faz parte do uso cotidiano de todos. Por meio das
ferramentas tecnológicas podemos, podemos tornar as aulas mais
atraentes e também eficazes.
Praticidade, inovação, funcionalidade e novos recursos.
Conteúdo atualizado, interatividade por meio de conversas via redes
sociais (grupos para troca de experiências e para tirar dúvidas), acesso
rápido à informação facilitando o processo ensino aprendizagem,
motivação, dentre outros.
O uso dessas tecnologias facilita ao Professor e permite que os alunos
possam aprender e trabalhar os diferentes conteúdos das mais variadas
formas.
Uma ferramenta para proporcionar um melhor aprendizado.

Escola Pública
Professor 3
Fonte: Dados do instrumento da pesquisa - 2017

É nítida a percepção do desenvolvimento integrado dos alunos com o uso
das tecnologias, uma ferramenta atrativa e que faz parte do cotidiano dos
educandos. Através da utilização da internet e diversos aplicativos, é possível
interagir com o conteúdo, entrando em contato com o conhecimento atualizado.
Perguntamos aos docentes que fizessem suas considerações pessoais
referente ao uso das tecnologias educacionais e obtivemos as respostas
presentes no quadro 02.
QUADRO 2 - Considerações sobre o uso das tecnologias na educação
Escola Privada
Professor 1
Escola Privada
Professor 2
Escola Privada
Professor 3
Escola Pública
Professor 1

Escola Pública
Professor 2

Escola Pública
Professor 3

É uma tendência metodológica muito interessante, que torna a aula
mais atrativa e consequentemente gera uma maior aprendizagem.
É uma ferramenta indispensável, sem dúvida, à favor do educador e
do educando, proporcionando muito mais resultados.
A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta agregadora, não
mais como empecilho de ensino e aprendizagem.
Minha disciplina é Arte e o uso das tecnologias em sala de aula já se
tornou uma prática diária. Me sinto perdida caso não consigo utilizar,
dada a facilidade em apresentar imagens, sons e vídeos. Acredito
que em todas as disciplinas essa prática deveria acontecer, pois
vivemos em uma era digital.
Os benefícios quanto ao uso das novas tecnologias se mostram
muitas vantagens para o Professor, já para o aluno também contribui
para o seu ensino aprendizagem, porém trazem desvantagens pois
muitas vezes deixamos de explorar as potencialidades dos nossos
alunos.
Meu projeto de plano de ensino trazia como linha de estudo as
tecnologias na educação, porém na teoria tudo é lindo e funcional,
porém na prática a aplicação é inversa pela falta de acesso à

internet, equipamentos obsoletos e em números inferior ao
necessário.
Fonte: Dados do instrumento da pesquisa – 2017

É muito claro que o uso das tecnologias na escola facilita o
desenvolvimento das aulas, quando vista como uma aliada ao processo de
ensino e aprendizagem, pois desenvolve no aluno a sua atenção, reflexão,
lógica, argumentação, enfim, uma série de benefícios, mas ainda encontramos
muitos desafios, principalmente no que diz respeito a oferta e disponibilidade de
equipamentos.
Perguntou-se também aos educadores de que forma teria uma melhora
na aprendizagem dos alunos com utilização das tecnologias em sala de aula. As
respostas estão presentes na comparação dos gráficos 01 e 02, a seguir.

GRAFICO 01 e 02 - Formas para melhorar a aprendizagem dos alunos com
o uso das tecnologias
Professores da escola privada

Professores da escola pública

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa– 2017

Através dos gráficos podemos perceber que os professores estão
dispostos a inserir as tecnologias em sua prática pedagógica, mas é preciso um
investimento dos gestores na formação continuada dos professores, um apoio
permanente na preparação das aulas e a disponibilidade de materiais com
qualidade e em número suficiente aos alunos.
Segundo MORAN,
Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e
comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações,
testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares,

ideias. Produzir novos textos, avaliações, experiências. As
possibilidades vão desde seguir algo pronto (tutorial), apoiar-se em
algo semi desenhado para complementá-lo até criar algo diferente,
sozinho ou com outros. (MORAN, 2000, p.44)

As tecnologias digitais de informação e comunicação estão em constante
evolução, trazendo uma gama de informações numa velocidade muito rápida e,
cabe a escola – professor – selecionar as mais relevantes para que os alunos as
transformem em conhecimento significativo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC’s estão
cada vez mais presentes na vida dos indivíduos. Dessa forma, se apresentam
como ferramentas digitais que podem ser usadas para auxiliar na aprendizagem
do aluno, possibilitando o contato com o mundo.
Esse artigo nos possibilitou perceber a importância do uso das tecnologias
na aprendizagem, bem como conhecer a opinião e o uso das mesmas pelos
professores das redes pública e privada do município de Pato Branco – PR,
através de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica.
Percebemos que o uso das TDIC’s na sala de aula, atrai a atenção do
aluno e melhora a qualidade do ensino e a aprendizagem, assim, através das
tecnologias, o professor se torna o mediador do conhecimento. Por fim, sua
inserção na prática pedagógica do professor auxilia no processo de ensino,
possibilitando a construção e o enriquecimento de diferentes habilidades dos
educandos para que se desenvolvam como sujeitos que buscam e constroem a
aprendizagem, sendo capaz de agir e pensar no mundo social.
As tecnologias são um apoio a prática pedagógica do professor,
possibilitando diferentes meios de interações digitais com o conhecimento, o uso
de ambientes virtuais de aprendizagem para favorecer a construção da
aprendizagem, a partir de vivencias e experiências com o uso das TDIC’s.
De acordo com a pesquisa, podemos concluir que a partir da população
pesquisada que os professores da escola pública parecem estar mais

preparados para o uso das TDIC’s na sala de aula, tendo tempo de planejamento
e apoio técnico para a utilização de equipamentos. Enquanto aos educadores da
escola privada, não tem total apoio para o uso das TDIC’s na sala de aula e
acreditam que o melhor funcionamento das tecnologias na sua escola
aconteceria se os instrumentos tecnológicos estivessem em condições de uso.
Esse estudo se conclui deixando claro que o interesse e a motivação dos
alunos para aulas diferenciadas se tornam crescente e cabe ao professor o uso
planejado das tecnologias como recurso pedagógico para que o processo de
ensino e aprendizagem aconteça de forma eficiente.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E DO EDUCADOR NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO
HUMANA: LIMITES E POSSIBILIDADES FRENTE AO SISTEMA NEOLIBERAL
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RESUMO: O presente artigo visa analisar a Função Social da Escola e do Educador,
frente o sistema Neoliberal. Partindo da elucidação da escola na perspectiva Neoliberal,
remete-se a uma reflexão da relação Sociedade, Trabalho e Educação, identificando,
a teoria da Escola como Aparelho Ideológico do Estado e Teoria da Violência Simbólica,
a produção dualista. Posteriormente, visa-se a discussão sobre o papel da escola na
promoção da emancipação humana, composto pelos assuntos: A escola e a formação
do homem numa perspectiva crítica, Pedagogia Revolucionária/Educação
Revolucionária e a ação política e pedagógica do educador. Buscou-se sanar a
inquietação sobre o papel do Político e do Social na escola com vistas à formação para
a emancipação como instrumento de transformação social: Educar para quê? Esta
pesquisa é de natureza bibliográfica, com base teórica de cunho marxista, dispondo do
pensamento de autores como Ivo Tonet, Mészáros, Chauí, Frigotto, Saviani, Gadotti,
Gramsci e Libâneo. Esta análise possibilitou a compreensão da educação real e ideal,
atualmente encontrando-se na concepção Neoliberal, um ambiente preparado para
atender ao mercado de trabalho, marcado pela divisão de classes. Já o caráter ideal,
numa perspectiva crítica, fundada pela constituição histórica e materialista de mundo e educação, entende-se a necessidade gritante da inserção da Pedagogia
Revolucionária, o pensar em uma outra estruturação social, um novo movimento de
oferta educacional, fundada na práxis reflexiva de educadores, instrumentalizando os
indivíduos na luta pela libertação da exploração e alienação da classe dominante,
conquistando sua emancipação, visando ao aprimoramento da humanidade em seu
sentido genérico.

Palavras-Chave: Neoliberalismo; Sociedade/Educação/Trabalho; Função Social da
Escola; Pedagogia Revolucionária; Educador Revolucionário.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto de estudo a Função Social da Escola frente ao sistema
econômico e político Neoliberal, na contemporaneidade, na perspectiva da análise e
compreensão da função que lhe é atribuída na sociedade capitalista, com vistas a
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superação desse pressuposto, e de seu caráter específico de formação humana
integral, de transformação social.
Pontuados esses aspectos, trataremos da função social da escola, desvelando as
problemáticas as quais nos manifesta inquietações sobre o tema abordado, tendo como
problemáticas para este estudo, à compreensão da manifestação da ideologia
dominante no espaço escolar, bem como, buscando apreender a interrelação do
trinômio Educação/Trabalho/Sociedade, além da necessidade de aquisição de
conhecimentos sobre o tipo de conhecimento necessário para a formação unilateral e
omnilateral dos sujeitos. Além destas inquietações, buscou-se sanar a problemática da
compreensão dos pressupostos para uma Pedagogia Revolucionária e qual a função
dos educadores no processo educativo com vistas à emancipação humana, em caráter
universal, no interior de uma Pedagogia Revolucionária.
Tendo em vista que a escola apresenta um papel fundante na constituição e formação
dos indivíduos que constituem o meio social, sociedade e suas relações, uma vez que
por ela são transmitidos os conhecimentos que darão base para a construção
intelectual e social dos sujeitos, compreender a Função Social Escolar, seus impasses
e ideologias, em amplitude
“real” e “ideal”, torna-se relevante. Sua relevância encontra-se não apenas a nível
pessoal ou acadêmico, mas também a nível social, pois, a educação em seu caráter
formativo - crítico ou alienante, apresenta efeitos determinantes quanto a forma de
sociabilidade em que os educandos se inserem, seja de conservação ou de
transformação social, estando aí a maior relevância deste estudo. Ou seja, a educação
mantém relação intrínseca de causa (formação) e efeito (ação do sujeito) com o meio
social em seus diversos âmbitos, seja econômico, trabalhista ou político.
Pretende-se analisar essa questão, necessária na atualidade, tanto no âmbito
educativo quanto social, e para isso, têm-se como objetivo elucidar a Função Social da
Escola e os caminhos de seu ato educativo para a formação de sujeitos revolucionários
por meio da compreensão da lógica vigente ao reportar-se no espaço educativo
escolar, para que seja possível, por meio dessa compreensão a análise das
possibilidades de uma educação revolucionária e de uma prática educativa
revolucionária ao que concerne aos educadores, visando a compreensão do papel da
educação escolar no processo revolucionário, não a subestimando e não a
supervalorizando, mas tornar possível a apreensão do que está ao seu alcance neste
processo.
Desse modo, salienta-se que este estudo bibliográfico, dedica-se em desvelar a função
que a escola exerce e qual ideal de educação é necessário (para a emancipação dos
sujeitos), pensando em uma sociedade digna e humanizada. Por estudo bibliográfico
entende-se que

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente
de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já
trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos
estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p.122)

Neste sentido, será desenvolvido esse trabalho qualitativo e exploratório,
primeiramente identificando a corrente Neoliberal e as implicações na educação,
percebendose sua manifestação na relação sociedade, educação e trabalho,
predominando-se na fundamentação da escola hodierna, utilizando-se de autores
como Baudelot e Establet, Althusser e Passeron, Höffling e Mészáros. Após esta
identificação, aponta-se em um segundo momento, a Formação dos sujeitos em uma
perspectiva crítica e Pedagogia Revolucionária que propõem mudanças na forma de
conceber a educação, pensando na emancipação dos sujeitos - formação omnilateral,
um novo modelo de educação, para um novo modelo de sociedade, fundamentandoos pelas conceituações de Tonet, Frigotto, Gentili, Saviani, Libâneo, Gadotti e Gramsci,
ou seja, autores que corroboram da teoria de cunho marxista.

2 A ESCOLA NA PERSPECTIVA DO SISTEMA NEOLIBERAL
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO NEOLIBERALISMO E EDUCAÇÃO: LINHAS
GERAIS.

Objetivando apreender o sentido da escola e sua função social na contemporaneidade,
pretende-se compreender a escola dentro do sistema neoliberal, pois este representa
o modo de regulamentação e normatização das relações sociais, para assim podermos
elucidar a função a ela atribuída dentro deste contexto na sociedade, sua especificidade
quanto a possibilidade de uma educação revolucionária, considerando ser indissociável
o capitalismo, trabalho e educação neste momento, pois é preciso acreditar que seja
possível uma sociedade não capitalista, pertencente a outra forma de organização
social. Para tanto, é necessário conceituar e compreender estas instâncias, para
posteriormente, relaciona-las com o contexto educacional.
Vale citar, em primeira discussão, que o sistema econômico e político Neoliberalismo
consiste em uma reelaboração do sistema econômico e político do Liberalismo. Este
teve início no século XVIII e XIX, sendo caracterizado essencialmente pela liberdade
individual de mercado - livre iniciativa privada, a qual seria regulamentada pela
chamada “mão invisível” delimitada pela lei da oferta e procura. Isso significa que, neste
sistema, o Estado não poderia intervir na economia, pois como discorre Höfling (2001,
p.36)

Na medida em que o Estado, no capitalismo, não institui, não concede
a propriedade privada, não tem o poder para interferir nela. Tem sim
a função de arbitrar e não de regular conflitos que possam surgir na
sociedade civil, onde proprietários e trabalhadores estabelecem
relações de classe, realizam contratos, disputam interesses, etc.

Sendo o Neoliberalismo uma concepção fundamentada no Liberalismo, elucida-se este
primeiro como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas, pautando-se
à não participação do Estado na economia, ou seja, “menos Estado e mais Mercado”,
direcionandose de forma arbitrária às teses de John Maynard Keynes, cuja teoria, no
século XX fundamentou o Estado de Bem Estar Social - intervenção do Estado na
economia para a garantia da empregabilidade e redução da inflação, sendo estas umas

das causas que culminaram para
desregulamentação da economia.
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Segundo Galvão (1997), a objetivação da prática neoliberal, primeiramente é o
mercado, e consecutivamente, o consumo. Esse sistema econômico nasceu na Escola
de Chicago, através da premissa de dois economistas, Milton Friedman e Friedrich
Hayek, na crise econômica dos anos 60, posto o Estado responsável pela crise.
No contexto neoliberal, a educação deixa de ser parte do campo social e político para
ingressar no mercado e funcionar a sua semelhança. Neste sentido, a educação
escolar como política educacional pode ser ministrada em esfera pública e privada,
tendo entrada na esfera da economia. Deixando de ser apenas uma política pública
social, significa dizer também que a passa a sujeição dos ditames do mercado
econômico. Vale ressaltarmos, de acordo com Marrach, (1996) três objetivos
relacionados ao que a retórica neoliberal atribuiu ao papel estratégico da educação:

1.
Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a
pesquisa acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades
da livre iniciativa. Assegurar que o mundo empresarial tem interesse
na educação porque deseja uma força de trabalho qualificada, apta
para a competição no mercado nacional e internacional. [...]
2.
Tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios
doutrinários. O que está em questão é a adequação da escola à
ideologia dominante. [...]
3.
Fazer da escola um mercado para os produtos da indústria
cultural e da informática, o que, aliás, é coerente com ideia de fazer a
escola funcionar de forma semelhante ao mercado, mas é
contraditório porque, enquanto, no discurso, os neoliberais condenam
a participação direta do Estado no financiamento da educação, na
prática, não hesitam em aproveitar os Subsídios estatais para divulgar
seus produtos didáticos e paradidáticos no mercado escolar.
(MARRACH, 1996, p. 4648).

Concordando, o Neoliberalismo pauta a escola no âmbito de mercado e técnicas de
gerenciamento, anulando o preceito político da cidadania, substituindo-os pelos direitos
do consumidor, neste contexto, os alunos e pais como consumidores do neoliberalismo
por intermédio da descentralização estatal e privatização da educação “[...] a fim de
preservar a possibilidade de cada um se colocar de acordo com seus próprios méritos
e possibilidades, em seu lugar adequado na estrutura social”, como discorre Höfling
(2001, p.38). De acordo com este pressuposto, a educação deixa de ser um bem
comum para o crescimento social e passa a ser uma necessidade individual por
desenvolvimento de habilidades e competências para a inserção no mercado
trabalhista.
Neste período, a realidade trabalhista ficou caracterizada pela grandes indústrias e
fábricas, mais desenvolvidas tecnologicamente, com organização mais flexível
referente aos trabalhos demandando de tarefas mais dinâmicas, tendo atribuído ênfase
na gerência do trabalho, com treinamentos técnicos e produtividade alavancada,
acabando por exigir do trabalhador novas habilidades, como flexibilidade, trabalho
participativo, habilidades grupais, individuais, competência, competitividade e
comportamentais.

Voltando-se aos caminhos que a educação brasileira trilhou até o momento de
estruturação neoliberal, uma teoria que sustenta a ideia acima elencada, consiste na
Teoria do Capital Humano elaborada por Theodoro Schultz, nos anos 50, nos EUA.
Esta teoria consiste em afirmar que

A ideia chave é de que a um acréscimo marginal de instrução,
treinamento e educação, corresponde um acréscimo marginal de
capacidade de produção. Ou seja, a ideia de capital humano é uma
“quantidade” ou um grau de educação e de qualificação, tomado como
indicativo de um determinado volume de conhecimentos, habilidades
e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da
capacidade de trabalho e produção. Desta suposição, deriva-se que
o investimento em capital humano é um dos mais rentáveis, tanto no
plano geral do desenvolvimento das nações, quanto no plano da
mobilidade individual. (FRIGOTTO, 2000, p.41)

Neste sentido, a escola torna-se formativa para os filhos de burgueses, e torna-se
disciplinadora e opressora para os filhos dos proletários, por meio de uma formação
geral, abstrata e polivalente, que permita a policognição, caracterizada pelo conjunto
de conhecimentos técnicos, cognitivos e comportamentais referentes ao
desenvolvimento das firmas, ou seja, o sujeito é educado essencialmente para o
trabalho alienado.
Ainda sobre os caminhos que levaram a educação nacional à lógica neoliberais,
em um momento que prevaleceu a busca pela concretização do desenvolvimento do
país, com referência à formação polivalente, geral e abstrata, voltada para a
instrucionalização da mão-de-obra, vale citar que neste período, a educação a distância
e profissionalizante tornaram-se um ideal para a educação brasileira, baseada em
ditames internacionais, tendo em vista que buscou-se estrutura-la às concepções de
educação de países desenvolvidos.

Por traz dessa concepção da educação, escondia-se a ideologia
desenvolvimentista, visando ao aperfeiçoamento do sistema industrial
e econômico capitalista. [...] As raízes desse modelo de educação –
que é nosso – são puramente econômicas. Dentro dessa concepção
de educação, os países periféricos e, portanto, dependentes estão
atrasados porque são carentes de tecnologia e não porque são
dependentes. Ora, essa carência pode ser suprida através de uma
reforma do sistema escolar, voltada para o treinamento, o
adestramento do estudante, tornando-o um dócil servidor do sistema
econômico. (GADOTTI, 2001, p. 57)

Neste sentido, no Brasil, com o intuito de estabelecer um Estado
economicamente bem estruturado, rumo ao desenvolvimento, visou-se uma educação
amparada por dados numéricos, pela busca por altos índices de “desenvolvimento
educacional” com o intuito de acrescer investimentos do Banco Mundial, como afirma
Fonseca (2000) e citado por Basconi e
Muranaka (2012, p.4433) “O financiamento do Banco Mundial à educação brasileira,
até a metade dos anos de 1970 o ensino primário recebia recursos de apenas 1% dos
créditos do
Banco, já na década de 1980 esta taxa cresceu para 43%”.

Ou seja, valorizou-se uma educação que teria por finalidade agregar vantagens
ao país de forma econômica e ao desenvolvimento das indústrias pela formação básica
e polivalente na objetivação de formar mão-de-obra, considerando ainda que as
mesmas autoras afirmam que “só tem serventia às estatísticas, para o aumento do
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), o que dá representatividade e confiança para a economia brasileira”.
Concordando com esse pressuposto, Gentili (2012, p 80) discorre que

A escola se constituía, assim num espaço institucional que contribuía
para a integração econômica da sociedade formando o contingente
(sempre em aumento) da força de trabalho que se incorporaria
gradualmente ao mercado. O processo da escolaridade era
interpretado como um elemento fundamental na formação do capital
humano necessário para garantir a capacidade competitiva das
economias e, consequentemente, o incremento progressivo da
riqueza social e da renda individual.

No Brasil, a ideologia neoliberal na educação ganhou forças na década de 90
com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Neste período, iniciativas privadas
passaram a intervir na educação por meio de parcerias estabelecidas ao 2º e 3º setores
sociais, nesta perspectiva, Basconi e Muranaka apud (MONTAÑO, 2008, p. 23) discorre
que

Assim, numa perspectiva crítica e de totalidade, o que é chamado de
“terceiro setor” refere-se na verdade a um fenômeno real inserido na
e produto da reestruturação do capital, pautado nos (ou funcional aos)
princípios neoliberais: um novo padrão (nova modalidade,
fundamento e responsabilidades) para função social de resposta às
sequelas da “questão social”, seguindo os valores da solidariedade
voluntária e local, da autoajuda e da ajuda‐mútua. (p. 22). (...) O
motivo é fundamentalmente político‐ideológico: retirar e esvaziar a
dimensão de direito universal do cidadão quanto a políticas sociais
(estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto culpa pelas mazelas
que afetam a população. (Grifos do autor).

Esse descaso com a educação é visualizado nas concepções de Milton Friedman
(1997, p.79), disposto por Basconi e Muranaka, um dos principais teóricos do
Neoliberalismo, ao referir que a educação é um bem necessário para uma determinada
estabilização social, por meio da alfabetização e instrução comum, pautada em valores
básicos para o mercado de trabalho.
Realizando uma breve análise dos pressupostos gerais acima elencados, vê-se que a
valorização pela criação de instituições privadas de ensino, por meio de acordos
capitalistas entre Estado e empresas, buscando benefícios para ambas, juntamente da
descentralização do estado de Bem-Estar e fortificação de um Estado minimalista, com
a instauração da política neoliberal, culminou no agravamento da desigualdade social
e concomitantemente, para o empobrecimento da educação pública brasileira. Essa
afirmação pode ser fundamentada por Pablo Gentili (2000, p.63) quando o autor
discorre que

O caminho é, portanto, a descentralização da gestão e o imbricamento
maior com instâncias fora do estado, ONG’s, associações em geral,
empresas, etc. Descentralização que não significa o simples
desmanche dos aparatos centrais, mas seu confinamento a atividades
de planejamento, redistribuição e, uma proposta inovadora, avaliação
centralizada. A questão básica é o estabelecimento de mecanismos
de controle que atue diretamente sobre as escolas, como forma de
pressão, através de competição. Em suma, na gestão dos sistemas
escolares, há um excesso de centro, excesso de política, excesso de
estado.

Vale afirmar que a educação escolar foi descentralizada, jogada a responsabilidade da
sociedade civil, tanto ao segundo como para o terceiro setor social, descentralizando
ainda a qualidade do processo educativo, mas no entanto, os meios avaliativos, como
afirmado pelo autor, continuaram a permanecer centralizados no estado, como forma
de opressão por provas avaliativas em nível nacional, como a Prova Brasil, tendo o
intuito de cobrar índices elevados, como visto anteriormente, voltado para a objetivação
de aquisição de investimentos do Banco Mundial, o que acirrou a competitividade das
escolas, mesmo em nível público.
O neoliberalismo caracterizado por autonomia – descentralização, flexibilidade,
pluralidade, privatização e individualização acaba por fragmentar o sistema
educacional nacional, que como discorre Frigotto (1994) citado por Gentili (2000, p. 87),
as políticas neoliberais presumem subsídio do Estado às instituições privadas, por meio
de incentivos, permitindo que grandes empresas elaborem seu sistema escolar próprio
ou em parcerias, como por exemplo, a escola do Bradesco, da Rede Globo, das
empreiteiras. Outro ponto exposto pelo autor são as escolas comunitárias, além das
escolas cooperativas, como as adotadas pela Prefeitura de Maringá – PR de cunho
neoliberal, consistindo na educação como mercado em que o educando ganha cupons,
colocando a família na posição de escolher pagar por uma educação melhor ou aceitar
a educação destinada a seu filho por meio do valor atribuído ao cupom, sendo uma
concepção essencialmente neoliberal, formulada por Milton Friedman – pai do
neoliberalismo. Um quarto ponto exposto pelo autor é a filantropia, posta como política
estatal, mascarando o caráter da descentralização. Além do número crescente de
ONG’s, que objetivadas de conquistar o fundo público para seu auto pagamento
acabam por comprometer as ONG’s que obtém cunho essencialmente sociais. Gentili
(2000, p.244) afirma ainda que

[...] o neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma série de
estratégias privatizantes, mediante a aplicação de uma política de
descentralização autoritária e, ao mesmo tempo mediante uma
política de reforma cultual que pretende apagar do horizonte
ideológico de nossas sociedades a possibilidade mesma de uma
educação democrática, pública e de qualidade para as maiorias. Uma
política de reforma cultural que, em suma, pretende negar e dissolver
a existência mesma do direito à educação. (grifos do autor)

Para tanto, essa educação como disposta acima, descentralizada e privatizada,
encontrou seu parâmetro legal, como por exemplo, na própria Lei De Diretrizes e Bases
da Educação Nacional 9.394/96, mais especificamente nos artigos 19 e 20, os quais
dispõe garantem a oferta de educação em rede privada, neste sentido - e por demais
implicações, confere-se à LDBN de 1996 um caráter liberal.

2.2 RELAÇÃO SOCIEDADE, TRABALHO E EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES DA
ESTRUTURA NEOLIBERAL.
Vê-se, como disposto no tópico anterior, que o trabalho, economia e educação
são dimensões sociais intimamente interligadas, com interdependências mútuas. Para
tanto, buscando explicitar esta relação, será tomado o trabalho como principal agente
deste elo.
Tonet (2016, p.15) discorrendo sua opinião fundamentada pela teorização marxista
afirma ser o trabalho “uma determinação ineliminável do ser social, pois é através dele
que o homem realiza o seu intercâmbio com a natureza”, ou seja, o trabalho é o modo
de produção de subsistência humana, compreendendo o ato de transformar a natureza
de acordo com suas necessidades. Assim, o trabalho se configura como mediador, na
relação sujeito-objeto, entre homem e natureza, fator este, que permite ao homem
conduzir sua existência, ou seja, a existência do homem pressupõe a existência do
trabalho, sendo natural a ele.
Contextualizando, Marx e Engels interpretado por Mészáros, propõem que
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela
religião ou pelo que queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir
dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida(...). Ao
produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente,
sua própria vida material. (MÉSZÁROS, 2012, p.18)

Afirma-se, portanto, que o trabalho, além de ser uma condição intrínseca ao
homem é também uma construção histórica dada pela ação social do homem,
resultando na possibilidade de variadas formas de prover estas necessidades
humanas, como defende Tonet (2016, p.15), ao afirmar que o

[...] trabalho contém em si os elementos que fazem dele a mediação
responsável pelo salto ontológico do ser natural para o ser social. Ele,
porém, deixa claro que isto se refere ao trabalho enquanto criador de
valores-de-uso e não de valores-de-troca. [...] Que o trabalho se
realize sob forma primitiva, asiática, escrava, feudal, assalariada,
associada ou qualquer outra, em nada altera o fato de que ele
permanece uma determinação humana essencial.

Considerando esses pressupostos, elucida-se que é a forma de subsistência, o
trabalho, que estabelecerá as relações sociais entre os homens e as demais dimensões
sociais, como a economia, e educação e etc., ou seja, a sociedade estrutura-se em
conformidade ao modo de produção. Este modo de produção pode se estabelecer em
duas estruturas, o trabalho de valor de uso - intrínseco à existência e subsistência do
homem, ou seja, de caráter ontológico, e o segundo, trabalho de valor de troca - modo
de produção capitalista pela venda da força de trabalho.
Ainda, tomando como fundamento as concepções do mesmo autor, em análise
marxista, Tonet (2016, p.19) expõe que para a realização do trabalho é necessária uma

sintetização entre dois elementos, a consciência (teleologia) e natureza (causalidade),
e assim
[...] esta atividade é sempre social, pois a generalização – tanto
individual como social – das conquistas obtidas por cada indivíduo é
um elemento que caracteriza essencialmente o trabalho. Como
consequência, a autoconstrução de cada indivíduo só pode se dar
mediante a apropriação do patrimônio comum ao gênero humano.

Em outras palavras, para a realização do trabalho como uma produção social, de
bem comum, é necessária uma educação dos sujeitos que vise a aquisição dos
conhecimentos já elaborados material e historicamente, para posterior práxis entre
estes e a natureza, sua abstração e sua transformação em cultura, ficando explícita
nesta afirmação a indissociabilidade entre educação e trabalho, bases estruturais de
uma sociabilidade.
Como visto anteriormente, a sociabilidade atual capitalista é estruturada pelo
sistema econômico e político neoliberalismo. Este último pressupõe necessariamente
uma concepção de trabalho que tem como finalidade primeira a produção dos valores
de troca, o qual obtém como princípios fundamentais e estruturantes a geração e
acumulação de capital, havendo a fragmentação do trabalho5, considerando que todas
as esferas humanas perpassam pelo interesse e ideologia capitalista. Neste sentido,
requer-se uma nova organização do trabalho entre os donos dos meios de produção e
o proletariado alienado, estabelecendo-se assim uma sociedade antagônica, pois

[...] na medida em que o trabalho morto (capital) subjuga e põe a seu
serviço o trabalho vivo (o trabalhador) o que está em jogo já não é o
desenvolvimento pleno dos indivíduos, mas a reprodução ampliada
do capital. O indivíduo só interessa enquanto força de trabalho e todas
as atividades voltadas para o indivíduo não visarão, na verdade, o seu
desenvolvimento omnilateral, harmonioso, integral, mas adequá-lo,
da melhor forma possível, à produção de mercadorias. (TONET, 2016.
p. 16)

Havendo a fragmentação do trabalho, a partir da sociedade capitalista e pela
busca de produção e acumulação do capital, faz-se necessários indivíduos
especializados em determinadas áreas, necessitando-se então de um conhecimento
também específico para determinada ocupação trabalhista do sujeito, ou seja, o
conhecimento, a partir do capitalismo torna-se também fragmentado. Nesta concepção,
5

Com o advento da estruturação social burguesa as relações sociais de trabalho modificaram-se.
Anteriormente, na forma de sociabilidade feudal, o trabalho era realizado pelos artesãos, os quais obtinham
domínio de todo seu campo de trabalho e do objeto/material que produziam. Já no sistema burguês, com
vistas ao desenvolvimento social, foi necessária a elaboração de conhecimentos com cunho empírico,
buscando apreender a sociedade, o mundo e a natureza humana, ocorrendo a compartimentação dos
campos de trabalho e saber, surgindo as especializações, cada vez mais minuciosas. Na sociedade
burguesa, o trabalhador já não obtém domínio do seu objeto de produção, pois, ocorre as divisões das
tarefas, ou seja, o trabalho é fragmentado. Além disto, com a ruptura da estrutura social em classes, entre
trabalhadores e os donos dos meios de produção, ocorre ainda a fragmentação entre o trabalho manual e
o trabalho cognitivo. Assim, o trabalho – e conhecimento, é fragmentado em seu plano prático e teórico ao que diz respeito às pesquisas.

fundamentada por Tonet (2016, p. 16) a especificidade da educação é de “preparar os
indivíduos para se inserirem no mercado de trabalho. Pois, nesta forma de
sociabilidade, o indivíduo vale enquanto força-de-trabalho e não enquanto ser humano
integral”.
Neste sentido, visualiza-se a fragmentação social em todas as suas dimensões,
o trabalho defendido por Marx como trabalho associado, bem comum humano, é
fracionado, o homem integral torna-se fragmentado, o conhecimento, produto da
síntese entre o trabalho e a natureza, em sua assimilação pelo homem, torna-se
também fragmentado e, o conhecimento estruturado nestas condições perpassa a
formação humana provida pela educação escolar - própria da estrutura capitalista, cuja
também segmenta-se, produzindo então, um indivíduo fragmentado.
Por vez, a sociedade estrutura-se de uma forma totalmente fragmentada, e
economicamente gera e potencializa o classicismo, não demandando de capacidade
de gerir-se e sustentar-se, pois, sua lógica não demanda de igualdade e equidade para
todos os sujeitos, seja na área educacional ou trabalhista, produzindo a marginalização,
por mais que a nível econômico já disponha de condições para solução de suas
problemáticas, o que, no entanto, não o faz devido sua lógica de acumulação de capital.
Ou seja, o capitalismo é limitado, produz e reproduz sua própria dissolução, pois é
incapaz de auto sustentar-se. Essa reprodução se dá essencialmente pela escola,
sendo explicitada esta afirmação no tópico posterior.
Para tanto, voltando-se à especificidade da educação escolar em uma ótica
capitalista, a objetivação presente é de instruir os sujeitos ao trabalho, e à estrutura
social capitalista, tornando a educação escolar “o processo mediante o qual as classes
dominantes preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições
fundamentais da sua própria existência” como dispõe Aníbal Ponce (2001, p. 169), ou
seja, busca amansar, disciplinar e moldar ferreamente as mentes de forma concordante
e dócil à estrutura e lógica vigente, capitalista.

2.3 A TEORIA DA ESCOLA COMO APARELHO IDEOLÓGICO DO ESTADO E
TEORIA DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA: A PRODUÇÃO DUALISTA.

Diante dos argumentos mencionados, da alienação incumbida nas relações que
se estabelecem entre educação, trabalho e sociedade, exposto dentro do sistema
econômico Neoliberal, nesse contexto, buscar-se-á propiciar argumentos da escola
como Aparelho Ideológico do Estado, abarcando a Teoria da Violência Simbólica e a
produção dualista, disseminada pela instituição escolar.
Nesse sentido, o primeiro conceito a ser elucidado é a ideologia, uma vez que
compreendê-lo torna-se necessário, para entender sua extensão como violência
simbólica, através da produção dualista. Neste sentido, Chauí (2000), interpretando a
noção de idealismo proposta por Marx e Engels, simplifica o conceito como:

A noção de ideologia veio mostrar que as teorias e os sistemas
filosóficos ou científicos, aparentemente rigorosos e verdadeiros,
escondiam a realidade social, econômica e política, e que a razão, em
lugar de ser a busca e o conhecimento da verdade, poderia ser um
poderoso instrumento de dissimulação da realidade, a serviço da

exploração e da dominação dos homens sobre seus semelhantes. A
razão seria um instrumento da falsificação da realidade e de produção
de ilusões pelas quais uma parte do gênero humano se deixa oprimir
pela outra. (CHAUÍ, 2000, p. 76)

Neste ponto de vista, compreende-se que a ideologia nada mais é do que mascarar um
ideal - capitalista - dentro das instituições do Estado, sejam elas: família, escola,
religião, etc., ou seja, estas instituições são usadas pela classe social dominante como
um meio para impor sutilmente sua “superioridade” sobre as demais classes.
Aplicando a ideologia no contexto educacional, nota-se que nunca foi e nem será pura,
uma vez que dentro dela estão aplicadas inúmeras ideologias, desde a forma de pensar
do professor, suas experiências de vida, até mesmo a reprodução da classe social, não
apresentando a totalidade da disparidade social e sim transmitindo saberes e práticas,
inculcando nos sujeitos como processo natural, cada um tendo sua função dentro do
contexto social. Sendo assim, o interesse do Estado permeia na manutenção de mão
de obra/trabalho e a escola, torna-se a facilitadora deste processo. Althusser parte do
conceito marxista, para explicar como a classe dominante, mantem-se, condições do
cultivo da classe dominante dentro do processo de formação das classes sociais,
dispondo

Como Marx dizia, até uma criança sabe que se uma formação social
não reproduz as condições da produção ao mesmo tempo em que
produz não conseguirá sobreviver um ano que seja. A condição última
da produção é, portanto, a reprodução das condições da produção.
(ALTHUSSER, 1985, p. 09).

Concordando com a ideia posta pelo autor, a educação é um grande instrumento para
permear a ideologia, da riqueza do capitalismo, difundindo, através da disseminação
pedagógica, associada ao modelo de produção capitalista e alienando as massas
conforme interesses da burguesia6. Neste sentido, para Althusser, a divisão social de
classe, dentro do sistema capitalista, tem origem na divisão do trabalho, reforçado,
porém, pela instituição escolar.
Para expor este feito no contexto educacional, vale abordar a Violência Simbólica,
explanada por Bourdieu e Passeron (2001, p. 202), no livro “A Reprodução”, tratam da
questão da escola e, segundo os autores, toda ação pedagógica é objetivamente uma
violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário
cultural. Segundo os autores: “A ação pedagógica inicial deriva seu principal recurso,
sobretudo quando tenciona desenvolver a sensibilidade a uma forma particular de
capital simbólico, dessa relação originária de dependência simbólica”, ou seja, permeiase, por meio da imposição, alienação. Ou seja, como afirma Stoer (2008)

6

Entende-se por burguesia, a classe detentora dos meios de produção, riquezas e interesses políticos, a que
predomina no ceio social. Seus interesses permeiam na preservação do capital, a fim de garantir a sua
hegemonia econômica e política na sociedade. Centraliza-se o poder nas mãos de poucos, sendo estes
detentores do capital, objetivando obter lucros por meio da dominação de ideias e ideais, garantido através
da historicidade, até o presente momento seus interesses, predominantes sobre a classe popular, o
proletariado como serventes dessa minoria, como mão de obra para sua sustentação.

A ação pedagógica reproduz o arbitrário cultural das classes
dominantes ou dominadas. A ação pedagógica (institucionalizada) da
escola reproduz a cultura dominante e, através desta, a estrutura de
relações de força dentro de uma formação social, possuindo o sistema
educativo dominante o monopólio da violência simbólica legítima.
Todas as ações pedagógicas praticadas por diferentes classes ou
grupos sociais apoiam objetiva e indiretamente a ação pedagógica
dominante, porque esta última define a estrutura e o funcionamento
do mercado econômico e simbólico (2008, p. 15).

Assim sendo, através do desenvolvimento pedagógico, encontra-se a violência
simbólica, que é caracterizada por um conjunto de regras a ser aceita, sem
questionamento, uma vez que já foi pré-determinada, pela necessidade de imposição
de saberes, para a preservação das classes.
Neste sentido, da alienação e de intencionalidades dentro do campo educacional,
Baudelot e Establet (1971), intencionam este feito, com a intitulação de Produção
Dualista, ou seja, a Teoria Dualista dentro da escola, considerando que a escola é
utilizada pela classe dominante para a reprodução da estrutura social capitalista.
Na obra “L’école capitaliste en Frace”, ainda que a escola repasse aparência unitária e
unificadora, sua estrutura divide-se em apenas duas grandes redes, reproduzindo a
estrutura de classes típicas da sociedade capitalista, a burguesia e proletariado,
resumidamente expõem que há uma rede de escolarização denominada de secundária
superior e uma outra, denominada primária-profissional, primeira destinada à classe
dominante e a segunda para a classe trabalhadora. Dessa forma, assim estruturada, a
escola acaba por reproduzir as relações de produção capitalistas, em ambas as redes
ocorrem um forte processo de inculcação da ideologia burguesa.
Visando assim, a instituição escolar não se constitui unificadora e sim reproduz o
modelo social, do proletariado e o burguês, uma vez que, Baudelot e Establet (1971)
ponderam que a escola sozinha, não produz a divisão do trabalho, mas, a fusão desta
com as determinações, do mercado capitalista do trabalho, sim. Neste contexto,
entende-se a relação indissociável, de educação, trabalho e sociedade, visando o
contexto abordado, a escola se torna a reprodutora de ideologias, violência
simbólica/produção dualista, uma vez que a intencionalidade permeia-se na
manutenção de mão de obra, para o mercado capitalista, mantendo a divisão de
classes e não para a emancipação dos sujeitos.
Conclui-se a analogia abordada, a educação servindo como manipuladora dos sujeitos
e não cumprindo a função que lhe é atribuída, a unilateralidade no que se refere educar
os indivíduos, permeando a fragmentação escolar, sendo ela, manuseio do estado.
Diante disso, vale mencionar, a educação como regalia e não como direito de todos, e
havendo dualismo na estrutura social, se constituirá nos seios da educação, este elo
de sociedade/trabalho, com educação reprodutivista, visando as necessidades
capitalista e não as necessidades sociais, uma educação que serve aos interesses da
minoria.

3 A ESCOLA E A FORMAÇÃO DO HOMEM NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA.
3.1 A FORMAÇÃO DO SUJEITO SOCIAL

Conforme os argumentos pautados, a escola é a instituição social responsável pela
educação, entretanto, não tem cumprido seu papel, frente as mutações econômicas,
políticas, sociais e culturais, diante da reestruturação do sistema de
produção/desenvolvimento, alterações do papel/função do Estado, sistema financeiro
e organização do trabalho. Este contexto, irá pautar-se em trazer argumento relevantes
para a compreensão da escola na formação do sujeito social e não alienado ao sistema
capitalista, o real e o ideal.
Pensar em educação é referir-se diretamente ao ser humano. No entanto, o ato de
educar só é possível ao ser humano, por que, antes de qualquer definição, por
natureza, ele é um ser social e racional, ou seja, possui pré-disposição natural e
imanente, a relacionar-se e pensar suas ações, além de transformar a natureza para
melhorar sua qualidade de vida. Para compreender, vale mencionar o conceito de
natureza social, descrita já na filosofia grega por Aristóteles, onde levantou a questão
da civilidade humana em sua obra “A Política”, quando afirma:

É, portanto, evidente que toda Cidade está na natureza e que o
homem é naturalmente feito para a sociedade política. Aquele que,
por sua natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma
pátria seria um indivíduo detestável, muito acima ou muito abaixo do
homem, segundo Homero: Um ser sem lar, sem família e sem leis.
(ARISTÓTELES, 1988, p.5)

Com estas palavras, o autor referia-se a natureza do ser humano tender ao convívio
social, muito além, de referir-se à formação de comunidades, estava direcionando-se
para a necessidade intrinsicamente humana de se relacionar, ou seja, há uma precisão
de que o sujeito interaja socialmente para que sua existência se explique integralmente,
caso não, ele será um alguém que atuaria apenas como um “móvel’ na sociedade e
não integrante dela. Ele não deve apenas sobreviver em sociedade, mas sim agir como
ser social dentro dela.
Desta forma, com esta necessidade natural surge os ensinamentos, ou seja, os
costumes, a cultura que deveria ser passada de geração para geração, em outras
palavras, conclui-se, que o ato de educar é também um processo humano: passar para
outrem o que outrora já foi aprendido, surgindo assim a evolução, tanto a racionalidade,
quanto do trabalho. Saviani elucida este contexto, dispondo que

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e
educação é uma relação de identidade. Os homens aprendiam a
produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam
a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se uns
com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas
gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de
formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o
que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. (SAVIANI,
2007, p. 154)

Concordando, referindo-se ao processo de educar, não pensando na simples
transmissão de conhecimentos, mas disponibilizar conteúdos vinculados com as
vivências/experiências dos educandos, assim sendo, com o conhecimento prévio,

passa-se à estabelecer novos meios, pensando em todos os âmbitos do sujeito,
formação para a vida, partindo do real, para educação sistematizada, potencializandoos, socialmente/integralmente. Compreendendo assim, a necessidade da escola
cumprir seu papel na formação de sujeitos, integrando-os ao contexto social, um
verdadeiro processo de aprendizagem e não pautada na fragmentação do ensino,
formação somente para o trabalho.
O que entra em questão, é justamente a autonomia que o ato de educar é capaz de
gerar no ser humano. Entretanto, no decorrer da história, com a evolução da
racionalidade humana, bem como a técnica, surgem as classes e consequentemente a
divisão do trabalho, alterando também o foco da educação: passa a ser usada como
meio de manutenção da ordem social, os trabalhadores manuais devem aprender
apenas as técnicas necessárias para que produzam ao máximo e também em vários
setores. Voltando-se para o sistema capitalista, contemporâneo (que interessa para
este trabalho), no que se relaciona a educação, Marx afirma:

O verdadeiro significado da educação, para os economistas
filantropos, é a formação de cada operário no maior número possível
de atividades industriais, de tal modo que, se é despedido de um
trabalho pelo emprego de uma máquina nova, ou por uma mudança
na divisão do trabalho, possa encontrar uma colocação o mais
facilmente possível (MARX e ENGELS, 2011, p. 114).

Sendo assim, com a divisão do capital e do trabalho, a educação passa a ter um novo
segmento, não mais de tornar o ser humano livre e autônomo, mas sim como
engrenagem para a perpetuação de um sistema financeiro. Desta forma, questiona-se,
como a escola cumpre seu papel na formação do sujeito social?
Aqui se articulam as relações práticas da educação e o ideal a qual buscamos no
campo educacional, ou seja, a educação atual como alienada, servente ao Estado e a
ideal (a utopia), educar para a vida, permeando-se na dicotomia educacional, formando
os sujeitos para o trabalho e não para a vida, desta forma sujeitos unilateral.
Frente a esta realidade, o desafio da educação e da escola é formar um homem
completo, formar o sujeito integralmente/social. Nesta visão de homem, o pensador
italiano Antônio Gramsci, traz o conceito de educação Omnilateral, pensa-se em uma
educação unitária, ou seja, que instrua tanto intelectualmente, física e tecnicamente o
ser humano, e não apenas voltada para o mercado de trabalho. A educação Omnilateral
procura desenvolver todas as lateralidades, para a construção do sujeito de forma
emancipadora e não alienado por interferências exteriores. Gramsci propõe que

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas
em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em
todos os organismos de cultura, transformando-os e emprestandolhes um novo conteúdo (GRAMSCI, 2010, p. 40)

Por fim, a construção do sujeito social, está intrinsicamente ligado à educação e ao
trabalho, sendo que, estes também se correlacionam fazendo com que os sujeitos
sejam diretamente afetados por esta relação, ambos formando uma identidade. O
desafio que se propõem a educação, é de construir sua identidade frente a este círculo

vicioso construído historicamente e socialmente, para que assim, posso propiciar uma
educação, que forme o sujeito social, a escola ofertando educação Omnilateral e não
unilateral.

3.2 A FUNÇÃO DA ESCOLA NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EMANCIPADO.

Viabilizar uma escola que tenha como fim a formação omnilateral dos sujeitos, significa
que ela deve, essencialmente, promover o estreitamento entre o homem e a cultura, o
homem e o trabalho, o homem e a sociedade/estado, rompendo com essa dicotomia
ou contradição, que não permite ao homem sua emancipação, como afirma Lombardi;
Saviani (2008. p.231)
Promover o estreitamento entre o homem e a cultura, significa possibilitar a todos os
sujeitos o contato e apropriação dos bens culturais elaborados pelo homem ao longo
da história, compreendendo arte, história, filosofia e demais conhecimentos clássicos,
não apenas aos conhecimentos básicos que permitam formar para a mão de obra.
Possibilitar a aproximação entre o homem e o trabalho significa romper com a lógica
da alienação e exploração que fundamentam a estruturação social, lutando pela defesa
de um trabalho que valorize as necessidades humanas ao invés da acumulação de
capital, um trabalho que tenha como objetivação o bem comum, sendo a educação a
ferramenta que torna possível e real esta ação, por meio das internalizações dos
conhecimentos clássicos – aproximação entre homem e cultura, pois, como visto
anteriormente, a educação (conhecimento) e trabalho são intrínsecos e
interdependentes.
Por sua vez, possibilitar a justaposição entre o homem e sociedade, refere-se formar o
sujeito em seu âmbito político, de forma crítica, capaz de questionar a lógica eminente,
de reivindicar uma nova estruturação social, uma nova sociabilidade pautada na
igualdade, lugar onde todos os homens atuem coletivamente, de forma a promover
essencialmente a humanização em seu mais alto nível. Pressupõe formar o homem
genérico, não individualista, cidadão do Estado - burguês, pois “a contradição entre o
homem e a sociedade contrapõe o homem enquanto indivíduo egoísta e o homem
enquanto pessoa moral, isto é, como cidadão abstrato”.
Para tanto, é necessário que a instituição escolar organize suas forças para a
concretização de um trabalho pedagógico voltado essencialmente para a formação do
indivíduo livre, ou seja, deve formar para a liberdade plena e não para a cidadania
acrítica, uma vez que esta se fundamenta no campo político, pressupondo a
estruturação social capitalista, considerando que

Um dos pressupostos fundamentais das concepções liberais e da
esquerda democrática acerca da cidadania é de que não há uma
dependência, essencial, da dimensão da política em relação à
economia. O pressuposto marxiano, ao contrário, é de que há uma
dependência, de caráter ontológico, da primeira para com a segunda.
[...] E é por isso que, na ótica marxiana a compreensão da edificação
da cidadania moderna é inseparável, não apenas em termos
cronológicos, mas em termos ontológicos, da entificação da
sociabilidade capitalista (TONET, 2005, p.59)

Tomando ainda as palavras de mesmo autor, Tonet (2005, p.55), ao elucidar-se a
origem da conceituação da cidadania, sua especificidade e a articulação com os fatos
históricos, faz-se possível evitar o equívoco da afirmação de que a cidadania é
originária da dimensão jurídico-política, quando na verdade ela se solidifica
historicamente nas relações sociais entre os homens, ou seja, é originária do campo
social, não político.
Para tal efeito, formar para a cidadania (acrítica) compreende formar o sujeito político
– em seu sentido cidadão do Estado – burguês, proporcionando a emancipação
política, quando na verdade se vislumbra

[...] a emancipação humana que representa o patamar mais elevado
possível da liberdade humana. E que, em função, disso, uma
atividade educativa que pre-tenda contribuir para a formação de
indivíduos efetiva e plenamente livres deve estar articulada com a
emancipação humana e não com a cidadania. (TONET, 2016, p. 4546)

Concordando com os pressupostos acima elencados, Pinho (s.n., p.08) afirma que a
atividade educativa “pode servir enquanto instrumento ideal da emancipação humana
universal, a partir da qual a liberdade humana se torne genuína, isto é, na vida real e a
partir da qual podem se desenvolver homens omnilaterais [...]”. Para tanto, voltando-se
à esta educação elencada por Pinho, uma educação comprometida com a formação
para a liberdade plena, Tonet (2016, p.67) afirma que

[...] podemos dizer que a natureza essencial da atividade educativa
consiste em propiciar ao indivíduo a apropriação de conhe-cimentos,
habilidades, valores, comportamentos, etc. que se consti-tuem em
patrimônio acumulado e decantado ao longo da história da
humanidade, contribuindo, assim, para que o indivíduo se construa
como membro do gênero humano e se torne apto a reagir face ao
novo de um modo que contribua para a reprodução do ser social, que
se apresenta sempre sob uma determinada forma particular.

Entretanto, para que a emancipação humana se torna possível e que as contradições
entre homem e sociedade, cultura, trabalho sejam rompidas, utilizando-se da atividade
educativa como potencializadora desse feito, é necessária uma educação de cunho
democrático, considerando a não prevalência de sujeitos sobre outros sujeitos, fazendo
deste um ato igualitário, bem como, faz-se necessária que a educação seja estruturada
na, e para, a práxis, pressupostos básicos da Pedagogia Histórico-Crítica.
Neste sentido, promover a emancipação humana pressupõe a formação de todos os
indivíduos, necessariamente incluindo aqui a classe popular, pois esta é a única capaz
de concretizar e reivindicar uma nova forma de sociabilidade, sociedade sem classes e
igualitária, ou seja, de revolucionar - considerando que a classe trabalhadora não o faz
por não questionar o capital, por não dispor de conhecimentos para tal feito, e essa
formação dependerá do processo de internalização do sujeito em relação aos
conhecimentos ofertados, os quais serão explicitados no seguinte tópico.

3.3 O SABER ESCOLAR NA FORMAÇÃO HUMANA

Inicialmente cabe o entendimento do termo, no que se relaciona a especificidade e
organização do saber escolar, disposto na atribuição do processo de ensinoaprendizagem, a qual pensa-se para a formação humana em uma perspectiva
emancipatória do homem, segundo Saviani,

[...] o saber escolar é um conjunto de conhecimentos, ideias, hábitos,
valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos,
símbolos etc. selecionados da cultura global da sociedade e
organizados para fins de ensino, em processos/relações peculiares,
que compõe o modo de ser/fazer/sentir da escola; [...] ele consiste
não em mera transposição dos saberes/fazeres de referência para a
sala de aula, mas numa reinvenção da cultura, cuja característica
principal é a seleção de elementos passíveis de serem aprendidos (e
ensinados) formalmente, ainda quando já constituídos como tradição;
[...] sua produção e veiculação se dão por trajetórias sinuosas e
tumultuadas, num processo de lutas de diversas dimensões,
resultando em decisões negociadas; [...] sua organização se expressa
nos currículos e nas matérias escolares e respectivos programas; [...]
as noções de currículo e de disciplinas escolares se ligam às ideias
de controle do processo pedagógico, estabelecimento de prioridades
segundo as finalidades de educação (de acordo com o público a que
se destina e com os interesses em disputa), e ordenação,
sequenciarão e dosagem dos conteúdos de ensino. (SAVIANI, 2000,
Prefácio à 3º Edição)

Sendo assim, se estabelece um arsenal de conhecimentos, seletos da cultura,
propagando-se nos currículos e disciplinas escolares, que são constituídos de acordo
com os interesses educacionais. Para tanto é necessário verificar que, para a formação
de sujeitos emancipados, conscientemente revolucionários, que atuem na sociedade
com a intencionalidade de torna-la humanizada, são necessários conhecimentos
científicos estruturalmente pensados, que proporcionem a elevação da consciência,
nos seus mais altos níveis. Nesse sentido, Pistrak (2005, p.118, grifo do autor)
compreende que “É preciso então, claramente, estabelecer o seguinte princípio: o
objetivo do ensino não é a ciência pura, transposta para a escola e adaptada à idade
da criança”.
Ao explicitar sua afirmação, Pistrak refere-se à abordagem de que a escola deve ter
por princípio a objetivação de uma educação social, ou seja, deve promover acesso a
ciência, ao conhecimento, que permita a compreensão por parte do educando, da
realidade, em seu percurso de vida, e consequentemente, permitindo ao sujeito a
transformação social por meio da compreensão dessa dada realidade. Neste contexto,
faz-se pensar no redirecionamento da pretensão do saber escolar, para de fato à
emancipação dos sujeitos, sendo que para essa superação, Nereide Saviani aponta

Desvelar essas contradições, passa necessariamente, pelo domínio
desse saber, no sentido se apropriação, não de mera recepção. A
escola assumindo a função que lhe é específica, a de ensinar, deve
propiciar às classes populares a conquista do saber sistematizado.
Isso exige, evidentemente, dos educadores, um compromisso político,
que deve expressar na sua capacidade de ultrapassar as aparências
e captar distorções que é impossível sem o domínio do conteúdo a
ser trabalhado e dos métodos e técnicas que possibilitem sua

transmissão-assimilação/apropriação. (SAVIANI, 2000, p.49, grifo do
autor)

Com objetivação de maior compreensão no que se relaciona aos conteúdos, Silva
(apud SAVIANI, 2000, p.48), elucida que

Os conteúdos devem ser estabelecidos “em função de sua relevância
social”, selecionados a partir do “acervo cultural disponível” e
convertidos em “saber escolar”, isto é, sequenciados e dosados
segundo as finalidades de cada nível de ensino, as características de
cada
matéria,
os
aspectos
bio-psico-sócio-culturais
de
desenvolvimento cognitivo do aluno, visando a compreensão reflexiva
e crítica da realidade e à produção de novos conhecimentos.

Assim sendo, com vistas no exposto, os conteúdos devem ser organizados de acordo
com a realidade social e cultural existente, transformando os conhecimentos
construídos em nível sistematizados/científicos, com a finalidade de dispor o saber
escolar de forma significativa, ou seja, adaptando-os de acordo com a realidade do
público escolar atendido, aludindo assim, maior possibilidade para a apropriação do
saber, desta forma, sempre no sentido de internalização pelos sujeitos do
conhecimento produzido , em viés crítico-social, ou seja

[...] a abordagem dos conteúdos na sua dimensão crítico-social: o
reconhecimento da objetividade e universalidade do conhecimento; o
reconhecimento do caráter de classe da produção, difusão e utilização
do saber; o reconhecimento do caráter histórico (não estático nem
definitivo) do saber; a consideração do saber como socialmente
construído e em construção; a necessidade da socialização do saber
sistematizado como instrumento de emancipação das classes
populares; a necessidade da conversão o saber sistematizado e saber
escolar; o acervo cultural como fonte do currículo escolar; o
tratamento cientifico do conteúdo na organização da atividade se o
cognoscitiva; a vinculação dos conteúdos do ensino com as
exigências teóricas e práticas da formação dos alunos, em função da
prática social; o necessário acesso ao conhecimento dominante para
apreensão de suas distorções e produção de um saber de tipo novo.
(SAVIANI, 2000, p. 48-49)

Entretanto, para que a elevação da consciência ocorra, é necessário ainda a percepção
de que os conteúdos escolares não se dão, em prática, de forma neutra, e para isso,
compreende-se a “necessária visão de historicidade, a compreensão dos conteúdos
em sua dimensão crítico-social”, como disposto por Saviani (2000, p.45). Nesse
sentido, é correto afirmar que, não é qualquer conhecimento ou conteúdo, que detém
caráter revolucionário, mas sim, é preciso haver uma filtragem dos conhecimentos que
compreendem ser relevantes e necessários para a elevação do pensamento e
consequente transformação social. Nesse mesmo pensamento, Davydov (1981, p.5)
apud (SAVIANI, 2000, p.52, grifo do autor) discorre ser necessária
[...] a ‘formação de um nível de pensamento mais alto’, ou seja, ‘o nível
de pensamento científico-teórico contemporâneo cujas regularidades

revela a dialética materialista como lógica e teoria do conhecimento’
– em contraposição ao pensamento empírico (próprio do cientificismo
do ensino tradicional) [...].

Concordante com esse pressuposto e voltando-se ao delineamento dos conteúdos e
conceitos de caráter revolucionário necessários de ser internalizados, principalmente
ao referir-se às classes populares, Iasi (2007, p.160 -161) defende ser necessária a
promoção de conhecimentos (elementos), aos trabalhadores, que os permitam
compreender a realidade capitalista social e da necessidade de sua superação, da
historicidade que permeia essa objetivação, além da compreensão da organização
classicista em seu caráter conservador e de contestação, afirmando ser esse
conhecimento, parte do processo de elaboração cultural histórica e social.
Considerando a necessidade da formação de níveis de pensamento mais elevados,
necessitando-se para isso conhecimentos revolucionários, caracterizados pelo
processo histórico e materialista, Lombardi e Saviani (2008, p. 155) ao reinterpretarem
os ideais de Gramsci, afirmam a importância de filosofia nesse processo, atribuindo a
ela um caráter pedagógico-revolucionário de formação social moral e intelectual, em
outras palavras, promotora de um conhecimento de princípios revolucionários que deve
adquirir caráter coletivo e popular, de livre acesso a todos.
Além da filosofia, também a cultura e a arte são conhecimentos intrínsecos à elevação
do pensamento revolucionário que permitem voltar-se para a concepção da dimensão
ontológica humana, como afirmam Mendonça; Silva e Miller (2009, p.387) afirmando
que isso

[...] significa recuperar a vida como processo e a história como um
campo de possibilidades de criação e recriação; significa apreender a
cultura e a arte não como atividades prático-utilitárias, mas como um
processo através do qual se pode neutralizar as influências
massificadoras, empobrecedoras da capacidade criativa de todo ser
social.

Ou seja, reconhecendo que a arte e cultura são produzidas na relação homem e
natureza, por isso ontológica, necessitando para isso uma ação teleológica, negar o
acesso a elas é negar a possibilidade de formação de uma consciência mais elaborada,
emancipada, mas condicionante a um pensamento acrítico. Para tanto,

Do ponto de vista materialista, portanto, arte e cultura não são apenas
modos de representar o mundo exterior, são prioritariamente, um
fazer, uma práxis através da qual o homem se afirma
ontologicamente, isto é, enquanto ser homem. Esse fazer possui uma
dimensão humana essencial e insubstituível no processo de
emancipação, de superação da alienação e das forças
despotencializadoras no capitalismo. (MENDONÇA; SILVA; MILLER
(2009, p.382)

Nesse sentido, o processo de humanização dá-se essencialmente pela cultura, pelos
conhecimentos culturais mais aprimorados, elaborados até o momento que se insere,
reconhecendo que, em âmbito escolar, o conhecimento ocupa uma posição para além
de sua simples transmissão, mas que deve ser conhecido, dominado, reinterpretado e

reelaborado. Concordante a isso, Mendonça; Silva e Miller (2009, p.374) levantam os
seguintes questionamentos

Creio que, a partir dessa constatação, podemos nos perguntar: Por
que não fazemos isso em relação a outras linguagens? Por que não
apresentamos as formas mais elaboradas de desenho à criança que
está começando a desenhar? Por que não apresentamos as formas
mais elaboradas da escultura à criança que começa a manusear a
argila ou a massa de modelar? E o mesmo poderíamos dizer da
pintura e da dança. Conhecer o mais elaborado como forma de
expressão dos outros, como um alerta para novas invenções. Desse
ponto de vista, a experiência do outro é referência de como o outro
reinventa as práticas e de como, também nós, podemos reinventar
nossas práticas todos os dias. Como diz Denise Stocklos, “utopia rima
com mudança agora, já e todo dia”.

Por fim, frente aos aspectos levantados sobre a concepção de um conhecimento
revolucionário, cabe afirmar que, apenas a promoção de um conhecimento altamente
elaborado, ao longo de toda uma formação escolar, efetivado desde as primeiras
atividades educativas do sujeito, torna possível a formação de um sujeito crítico,
humanizado, aculturado e emancipado, correspondente à um homem omnilateral,
dotado de fundamentos filosóficos, materialistas e históricos, donatário de um
pensamento elevado, correspondente a ação revolucionária.
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REVOLUCIONÁRIA COMO POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO HUMANA.

4.1 A CONCEPÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO REVOLUCIONÁRIA.

Faz-se necessário compreender a educação como processo de emancipação humana,
pensando em um outro modelo de sociedade, para que o educar seja dar ao sujeito
álibi para ser o que quiser, não somente reproduzi-lo de forma fragmentada. Pensando
neste modelo de sociedade, vale argumentar neste contexto a Pedagogia
revolucionária, atribuindo uma outra perspectiva de educação, de relação educação e
sociedade.
Aludindo esse contexto, para obter o idealismo mencionado, pode-se afirmar que é
necessária uma reestruturação educacional e social, a desqualificação na educação
está cada vez mais exalando-se, tornando-se gritante. Para promover argumentos para
a compreensão destes fatos e entender como a educação possibilita-se como elemento
transformador desse processo, vale-se mencionar a atual situação na educação, sua
participação na sustentação do círculo vicioso que tem se tornado a desigualdade
social, com vistas nisso, Tonet propõe alguns argumentos essenciais

Para responder a essa pergunta é preciso situar a educação no
contexto da crise atual. Que a educação é um poderoso instrumento
de reprodução do capital já é sabido. Que a sociedade capitalista não
é um bloco homogêneo, mas contraditório, também é sabido. Disto
decorre que a hegemonia na condução do processo social, em todas

as esferas, embora com enormes diferenças, é sempre do capital.
Mas, também decorre que há possibilidades, para o trabalho, de levar
adiante as suas lutas. É ocioso dizer que essas possibilidades são
diferentes em momentos e lugares diferentes. (TONET, 2016, p.119)

Percebe-se, a estrutura atual profundamente contrarrevolucionário, com domínio
econômico, político e ideológico do capital, assim, visa-se um monopólio concentrado
em bem materiais e o ser humano, como peças de manuseio para a sustentação da
permanência dessa ideologia, a permanência da luta de classes. Entretanto, cabe
evidenciar qual seria o embasamento necessário para essa importante mutação, a
Educação como suporte para a transformação da sociedade, para isso, Tonet aborda
que

Por isso mesmo, pensamos que, na educação, o foco deveria estar
situado na realização de atividades educativas que contribuam para a
formação de uma consciência revolucionária. Trata-se de nortear
tanto a teoria como as práticas pedagógicas no sentido da
emancipação humana e não no sentido do aperfeiçoamento da
democracia e da cidadania. Pois a questão é formar indivíduos que
tenham consciência de que a solução para os problemas da
humanidade está na superação da propriedade privada e do capital e
na construção de uma forma comunista de sociabilidade. (TONET,
2016, p. 120)

Concordando com o autor, evidencia-se a superação da fragmentação do
conhecimento, a necessidade de reinventar a escola, com isso e somente, acarretarse-á na superação da propriedade privada, do capital, obtendo-se a unificação social.
Para constituir-se a esse feito, que é um processo nada fácil e lento, Libâneo elenca os
objetivos para educação básica de qualidade, que deveriam ser trabalhados desde a
base educacional:

Formação para a cidadania crítica, isto é, um cidadão - trabalhador
capaz de interferir criticamente na realidade, para transformá-la e não
apenas formar para integrar o mercado de trabalho. A escola deve
continuar investindo na ajuda aos alunos a se tornarem críticos, a se
engajarem na luta pela justiça social, a entenderem o papel a qual
devem desempenhar, como cidadão críticos, na mudança da
realidade em que vivem e no processo de desenvolvimento nacional,
e que a escola os capacite a desempenhar este papel. Cidadania hoje
significa “dirigir ou controlar aqueles que dirigem “na expressão de
Manacorda”. Para isso o aluno precisa ter as condições básicas para
situar-se componente e criticamente no sistema produtivo. (LIBÂNEO,
1998, p.192)

Assim, vê-se o olhar para a construção do sujeito na totalidade e quão revolucionária a
educação necessitará compor-se, nesta concepção de transformação no ceio da
sociedade através da Educação, surge a Pedagogia Revolucionária através destas
praticas, para isso McLaren elucida a proposta/conceito de Pedagogia Revolucionária

A pedagogia revolucionária está ligada à tomada de uma postura ativa
na revolução social total, uma posição na qual agir e conhecer são,

indelevelmente, fundidos de tal forma que o objeto do conhecimento
é, irrevogavelmente, formado pelo ato do exame. Isto é, o mesmo ato
de examinar (necessito enfatizar que este ato de examinar é coletivo
e dialógico) forma o – e é formado pelo – objeto sob investigação.
Aqueles que conhecem são formados – através do diálogo – pelo
conhecimento. A pedagogia revolucionária busca produzir um
excesso de consciência que vá além da nossa consciência
condicional ou naturalizada, para criar, por assim dizer, um
transbordamento que supere as condições históricas que a
enquadram a fim de que possamos libertar nosso pensamento e, por
extensão, nossas práticas sociais cotidianas de seu enraizamento nas
mesmas condições materiais que permitem que o pensamento e a
atividade social ocorram. (McLAREN, 2001, p.186)

O autor enfatiza as articulações necessárias para a prática de uma educação
revolucionária, o conhecimento como primórdio, para a revolução social, com isso a
educação necessária para esta tomada de consciência, obtém-se no conhecer para
agir, sendo este o processo para a concretização da Pedagogia Revolucionária, como
afirma McLaren (2001), a pedagogia revolucionária requer uma compreensão dialética
da exploração capitalista global, de forma simplista, é necessário conhecer, para
superar as práticas capitalistas constituídas historicamente, aludindo à educação além
da sala de aula, reportando-a para as ações diárias, as práticas na sociedade,
construção do sujeito omnilateral.
Para isso, necessita-se rever situações que decorrem na pratica educacional, para
assim pensar na reestruturação educacional, reinventar a escola, que hoje perpetua-se
desumanizadora, neste viés, pode-se contemplar com o ideário de Peter ao elencar
que

É preciso encontrar a chave para ver além do coro de invisibilidades
que nos envolve, e para identificar como as demandas atuais por uma
democracia estável são apenas um pouco mais do que políticas de
recuperação, uma cortina de fumaça para o neoliberalismo e para
tornar o capitalismo governável e regulável [...]. Necessitamos mapear
um tipo de humanismo positivo que possa fundamentar uma
democracia socialista genuína sem relações de mercado, um
humanismo marxista que possa conduzir a uma transcendência do
trabalho alienado [...]. Acho que precisamos tirar o foco de como as
identidades individuais são mercantilizadas nos espaços pósmodernos do consumo e colocar mais ênfase sobre a criação de
possibilidades para uma reconstrução radical da sociedade. Se este
é o caso, necessitamos, como pesquisadores, fazer com que o nosso
trabalho tenha a ver com a busca de novas relações sociais em torno
das quais a vida cotidiana possa ser produtiva e, criativamente,
organizada. No meu modo de ver, é deste modo que a ciência social
– e política – deveria ser praticada. (McLAREN, 2001, p.187)

Nesse pressuposto, dialoga-se através da busca pelo conhecimento e realização do
planejamento para a ação, ver além da alienação existente, e somente à partir do
conhecimento surge a possibilidade de emancipar-se, conhecendo o mundo, terá a
possibilidade de transforma-lo, dar-se-á a largada para a mudança do meio educacional
e emancipação humana, elo de educação e sociedade, transformação dos sujeitos,
para assim, transformar o meio ao qual habitam, trazendo o mundo para dentro da
escola, proporcionando atividades emancipadoras, a pratica do professor pautada na

criticidade e não somente em lançar conteúdos, havendo a superação da fragmentação
do conhecimento.
De acordo com os fatos relatados, vê-se a necessidade emergente para a
construção/ação da Pedagogia Revolucionária, sendo possível, somente a partir da
mudança da pratica educacional, é necessário uma revolução, iniciada pelo
conhecimento da totalidade a qual estamos inseridos, para o planejamento de novas
práticas, em consonância com a ação educacional, transformando a base ofertada pela
escola, superando os paradigmas construídos historicamente, a unificação da
aprendizagem/a unificação da sociedade.

4.2 O EDUCADOR COMO AGENTE POLÍTICO: SUA ESPECIFICIDADE

Como visto anteriormente, todas as áreas sociais, nas suas mais restritas dimensões
são influenciadas pela lógica do capital, e referindo-se à educação, a ação pedagógica
dos professores também será determinada de acordo com as intencionalidades que a
permeiam. Sobre isso, Tonet (2005, p. 148) discorre que

Com efeito, o educador, embora das formas mais diversas e mesmo
nestas condições históricas adversas, sempre tem uma determinada
margem de manobra de sua atividade. Ele estrutura programas;
seleciona conteúdos; escolhe materiais; confere maior ou menor
ênfase a determinados aspectos; é dele a opção por determinado
método; é dele a escolha por determinada relação com os educandos;
etc. Ora, tudo isso é amplamente influenciado pelo fim que ele deseja
atingir.

Em outras palavras, verifica-se que, apesar dos pressupostos políticos afirmativos legislações, da organização da educação em seu aspecto nacional ou local, municipal
ou institucional, considerando os interesses presentes, o educador sendo o agente que
conduz ou organiza o processo educativo cotidiano, detém da liberdade para atuar em
sua prática pedagógica conforme seus princípios, concordante ao fim que almejam. No
entanto, referindo-se ao fim educacional elencado pelo autor, objetiva-se a
concretização de uma educação escolar que tenha como princípio a emancipação
humana, o fim para a qual a educação deve nortear-se.
Ainda sobre a ação dos educadores no processo da concretização da educação
revolucionária que vise o ideário humano, o autor prossegue afirmando que
A todo momento, o educador está fazendo escolhas fundadas –
conscientes ou inconscientemente – em valores. E o fim último é,
obviamente, o valor por excelência. Mas, ressalvamos aqui também:
não se trata de quaisquer valores, mas de valores histórica e
socialmente fundados, ou seja, valores que tendo a sua base no
processo real apontam para uma forma superior de sociabilidade.
Aqui também é o campo onde mais pode e deve se fazer presente a
criatividade de cada um. Pois, não existe um receituário, não há um
modelo, não está pré-estabelecido o que seja uma atividade educativa
emancipadora nas suas expressões cotidianas. Têm-se, hoje, apenas
parâmetros gerais. De modo que é preciso criar. A importância da

clareza quanto ao fim – ainda que ele mesmo precise ser
constantemente reelaborado – está em que ele delineia os
parâmetros que balizarão a atividade cotidiana. Não se trata, pois, de
uma criatividade fundada meramente no sujeito. Certamente trata-se
de uma atividade intensamente subjetiva, mas fundada em
parâmetros gerais abstraídos da realidade objetiva. Em resumo: o
domínio sólido a respeito do fim não garante uma atividade educativa
emancipadora. Mas a ausência dele muito contribui para o
desnorteamento desta atividade. (Tonet, 2005, p. 148, grifo nosso)

Em vista de uma educação ideal, faz-se necessário, como disposto acima que os
educadores realizem Atividades Educativas Emancipadoras. Estas detêm postura clara
quanto a formar o indivíduo em seu sentido genérico, omnilateral, universal, por meio
da formação humana integral. E, como visto, não há um modelo exato - há princípios e
diretrizes que orientam as ações pedagógicas, para o qual os educadores devam
curvar-se em suas práticas, considerando que cada realidade em que os educadores
se encontram obtém suas próprias necessidades pedagógicas, e cada realidade sendo
distinta, são necessárias diferentes intervenções, por isto a necessidade de
criatividade, criatividade em detrimento de elaborar e nortear as atividades meio,
atividades pedagógicas cotidianas, com o fim a que se objetiva, a emancipação
humana, a formação pra a liberdade.
Para a concretização das Atividades Educativas Emancipadoras, Tonet (2016, p.141)
dispõe de cinco condições básicas que nortearão e servirão de parâmetros para a
prática pedagógica, compreendendo primeiramente o conhecimento referente ao fim
que se almeja - a emancipação humana, ou seja, é necessário ter claro o que é a
emancipação humana e que tipo de conhecimento e práticas educativas pode
desenvolver a consciência necessária para a formação de uma nova prática social,
tanto em seu sentido racional quanto ideológico. Em segundo lugar, é necessário o
domínio do processo histórico e, especificamente, da lógica capitalista estruturante da
sociedade, bem como, em terceiro lugar, faz-se preciso o conhecimento da natureza
específica da educação, junto do conhecimento aprofundado referente aos conteúdos
específicos a serem ministrados e, por último, a articulação das atividades cotidianas
educativas com as lutas sociais e de classe.
Primeiramente, a importância de se conhecer o fim que se almeja está em possibilitar
o engajamento de todos os educandos na mesma perspectiva revolucionária, por meio
de uma conscientização estritamente racional, longe de dogmatismos, ideologias ou
doutrinação, mas afirmando por parte dos educadores ser

[...] necessário dominar com amplitude e profundidade o conjunto das
questões que permitam sustentá-la, racionalmente, com o objetivo
maior da humanidade. Esta problemática, tomada do ponto de vista
filosófico, implica as questões referentes aos fundamentos
ontometodológicos, [...]; as questões referentes à crítica dos
fundamentos filosóficos da atual ordem social e da cidadania; e enfim,
as questões referentes à possibilidade - ontológica e históricoestrutural, aos fundamentos e à natureza da própria emancipação
humana. (TONET. 2005, p.145)

Conhecer a lógica estruturante capitalista da sociedade em seu sentido histórico,
remete-se, segundo Tonet (2005, p.149) à necessidade de domínio da situação real
atual da sociedade, em todos os seus sentidos, dos avanços obtidos dentro deste

sistema em termos tecnológicos e científicos, mas também da crise social regido por
este próprio sistema, quanto a sua auto sustentabilidade ineficiente e a fragilidade da
formação humana integral impossível de ser concretizada, bem como, da necessidade
de reconhecimento da manifestação desta crise em todas os âmbitos sociais,
econômico, religioso, educacional e cultural.
Afirma ainda que “Isto supõe, por parte de quem faz a educação, uma frequência
constante e intensa ao saber produzido pelas ciências sociais”. Para tanto, como é visto
que o saber construído, historicamente e socialmente, também foi influenciado pela
ideologia dominante, é necessário realizar a crítica destas ciências sociais, tornandose possível utilizar dos conhecimentos de forma coerente com a proposta
revolucionaria.
O terceiro requisito aos educadores na concretização de uma educação de cunho
revolucionário, consiste em conhecer profundamente e amplamente o campo
específico da educação, considerando que

Não é qualquer conceito de educação que é consistente com o objetivo
da emancipação humana. Pelo contrário, ao nosso ver, apenas um
conceito ontologicamente fundado pode ser coerentemente articulado
com este objetivo maior. Este conhecimento é necessário, também,
para evitar que esta função seja desvirtuada ou diluída em outras
atividades, ou que sejam subestimadas ou superestimadas as
possibilidades deste campo específico da atividade humana. E é ainda
necessário para que se possa tomar posição diante das questões que
são constantemente respostas, tais como: a educação deve ser neutra
ou engajada; deve ser diretiva ou não diretiva; deve privilegiar o
conteúdo ou o método; deve colocar no centro a figura do professor
ou do aluno? (TONET, 2005, p.150, grifo nosso)

Esta premissa é imensamente importante para este estudo, pois, como delineado pelo
autor, apenas um conhecimento profundo sobre o papel que a escola obtém no
contexto social, real e ideal, pode servir como munição aos educadores em sua prática
pedagógica, em seu sentido revolucionário, não diluindo ou superestimando o potencial
educacional, mas a manejando dentro de suas possibilidades reais, tendo em vista que
a educação é uma ferramenta na luta revolucionária, a mais importante diga-se de
passagem, mas considerando que a luta perpassa seu interior, mas que não se trava
nela.
É neste sentido, na capacidade de o educador perceber a educação em virtude da
emancipação humana que se tornará possível analisar seus eixos metodológicos,
ideológicos ou conteudistas de sua prática pedagógica a fim de fazê-los coerentes
nesta luta, ou seja, apenas conhecendo o âmbito educacional em sua amplitude se fará
possível construir, com criatividade - dispondo as atividades meio em virtude do fim
almejado, uma prática revolucionária.
Voltando-se para o quarto requisito, o domínio dos conteúdos específicos, Tonet (2005,
p.150) dispõe que

Sejam eles integrantes das ciências da natureza ou das ciências
sociais e da filosofia. Aqui também é preciso enfatizar que de nada
adianta para as classes populares que o educador tenha uma posição
política favorável a elas se tiver um saber medíocre. Pois a efetiva

emancipação da humanidade implica a apropriação do que há de
mais avançado em termos de saber e de técnica produzidos até hoje.

Neste sentido, seria necessário um educador que dispusesse de conhecimentos
plenamente fundados, juntamente do posicionamento político revolucionário, uma vez
que um ideário, por si só não causa grandes mudanças, pois o conhecimento
historicamente elaborado é intrínseco à emancipação humana, devendo ser
popularizado, promovido à todos os educandos, principalmente da classe subordinada,
bem como, o conhecimento aprofundado dos saberes a serem ministrados, por si só,
mesmo que proporcionado à todos, não gera a mudança revolucionária que se objetiva,
devido à falta de reconhecimento do fim que se almeja, como o disposto no primeiro
requisito para as Atividade Educativas Emancipatórias abordadas anteriormente e o
desconhecimento da função educacional escolar na luta por uma sociedade igualitária.
Por último e fundamental requisito, Tonet (2005, p.151) discorre sobre a articulação da
atividade educativa com as lutas sociais recorrentes às classes subordinadas, pela
manutenção e seguridade de direitos, de igualdade, democracia, lutas políticas e
trabalhistas, equidade social, enfim, todas as lutas pertencentes ao ceio social travadas
em virtude da liberdade e do aprimoramento humano, do gênero humano, em seu
sentido genérico, buscando formar nos indivíduos um ideal de atuação em sociedade
em prol do aprimoramento humano universal.
Realizar uma prática pedagógica concordante a teorização disposta por Tonet, exige
do educador uma constante reflexão de suas metodologias, de suas concepções, de
mundo, de homem, de sociedade e de educação. Exige uma práxis assídua, a qual
será alcançada apenas com uma formação continuada e qualitativa, portanto, é
necessário que os educadores revistem múltiplas vezes as teorizações que embasam
suas concepções, pois, como os educandos necessitam de serem educados
qualitativamente para serem formados, humanizados e instrumentalizados, o educador
da mesma forma, também necessita.
Concordante ao tema deste tópico de estudo e ao caráter reflexivo dos agentes
educacionais, Alarcão (2003, p.46) disserta que

Queremos que os professores sejam seres pensantes, intelectuais,
capazes de gerir a sua ação profissional. Queremos também que a
escola se questione a si própria, como motor de seu desenvolvimento
institucional. Na escola, e nos professores, a constante atitude de
reflexão manterá presente a importante questão da função que os
professores e a escola desemprenham na sociedade e ajudará a
equacionar a resolver dilemas e problemas. (grifo nosso)

No mesmo sentido, tendo em vista uma educação voltada para os mesmos princípios,
que vise a emancipação humana, a primeira tarefa atribuída aos educadores por
Gadotti (2001, p.81), consiste na

[...] criação de uma contra-ideologia, atenta aos serviços que a
educação pode prestar a esse deserdado de todos os bens criados
pelo trabalhador, uma contraideologia capaz de mover ou tirar da
imobilidade os agentes da educação, direcionando-os para a prática

de uma educação que tente elevar a participação das mais amplas
massas de trabalhadores.

Ou seja, uma prática educativa estreitamente vinculada a objetivação de
instrumentalização da classe subordinada, dos trabalhadores, os quais munidos de
conhecimentos historicamente elaborados alicerçados com as lutas sociais tornar-seiam aptos a exigir seus direitos, a reivindicar, a revolucionar.
Gadotti (2001, p.82) dispõe ainda que “O eixo de sua atuação, de seu engajamento
desloca-se da Escola para a Sociedade e da Sociedade para a Escola. Não fica
indiferente ao que se passa na sociedade”, ou seja, a premissa teoria e prática – práxis,
deve ser o eixo fundante da ação educativa, partindo da realidade social, seja em nível
local ou global, munindo-se teoricamente e voltando para a prática social, realizando
mudanças significativas, seja no meio social ou a nível de conhecimento intelectual.
Disserta ainda, que o novo educador questiona o caráter autônomo do fazer
pedagógico, e por isso mesmo distingue-se dos educadores tradicionais que defendem
o contrário, dizem ser “desvinculado, desinteressado, unicamente interessado na
verdade, o educador comprometido nega a autonomia, e não só nega, como cria novos
vínculos de classe”.
Para concluir, enfatizando uma educação de qualidade, vinculada essencialmente à
uma formação escolar politizada, objetivada da concretização da formação humana
omnilateral, formar o homem livre, universal, genérico, agente de mudanças em sua
realidade social, instruído a reivindicar uma nova forma de sociabilidade, mais
igualitária, longe de marginalizações, de contradições, de opressão, de alienação, se
farão apropriadas as palavras de Gadotti (2001, p.64) ao dissertar que

Se amanhã uma educação revolucionária for possível é apenas
porque, hoje, no interior de uma educação conservadora e
reacionária, os elementos de uma nova educação, de uma outra
educação, libertadora, se formaram dentro de uma educação
conservadora e reacionária. Essa mudança de espaço dominado para
o espaço dominante não se fará nem espontaneamente, nem de um
momento para o outro; por isso, é necessária uma verdadeira
pedagogia do conflito que evidencie as contradições em vez de
camufla-las, com paciência revolucionária, consciente do que
historicamente é possível fazer, mas sem se omitir. [...] Mas essa
educação não pode caminhar, libertar-se do seu passado reacionário,
a não ser na medida em que os educadores a ponham
fundamentalmente em questão. Assim, o que eu chamo de “a
educação contra a educação” é essa tensão, esse conflito que deve
ser mantido para que ela não se transforme, em nenhum sistema
social, num mecanismo de opressão de classe. (grifo do autor)

Portanto, o ponto de partida para a concretização de uma educação revolucionária – o
que permitirá a emancipação de sujeitos politizados e revolucionários, consiste
indubitavelmente de uma formação consistente e crítica dos educadores, resultando na
construção de suas posturas políticas, resultante no domínio do sistema político
capitalista e suas ideologias, reconhecendo que sua prática vincula-se diretamente a
uma ideologia social, seja de conservação ou de revolução, a qual deve ser voltada
diretamente para o empoderamento, instrumentalização e emancipação das classes
subalternas, sendo necessário para isso o domínio do fim educativo ou emancipação

humana – formar para quê?. Isso implica a apropriação consistente dos conhecimentos
historicamente elaborados, permitindo aos educadores filtrar os conteúdos necessário
à emancipação humana. Sendo também imprescindível o domínio referente ao fazer
pedagógico, de seu papel social e da função escolar.
Esses domínios permitirão e sustentarão a prática pedagógica dos educadores,
firmando-as com os movimentos sociais – atividades educativas revolucionárias,
idealizadas pela práxis educativa. Para tanto, essa prática pedagógica revolucionária
será possível apenas pelo processo de reflexão quanto a realidade em que os
educadores atuam, reconhecendo que cada lugar necessita de diferentes intervenções
para que a emancipação seja possibilitada, sendo fiel e ético à sua especificidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Correspondendo ao objetivo proposto, pretendeu-se neste estudo elucidar a Função
Social da Escola e os caminhos de seu ato educativo para a formação de sujeitos
revolucionários por meio da compreensão da lógica vigente inserida no contexto social,
para que fosse possível a análise das características de uma educação revolucionária
e de uma prática educativa revolucionária. Também, buscou-se sanar as problemáticas
que encaminharam este estudo, as quais encontram-se, de forma sucinta, explanadas
nas considerações posteriores.
Para tanto, inicialmente buscou-se sanar as implicações atribuídas ao contexto
educacional na contemporaneidade, impregnadas pelo Sistema Neoliberal,
considerando a necessidade de apreender a interrelação do trinômio
Educação/Trabalho/Sociedade, considera-se que esses mantém uma relação
interdependente e ontológica intrínseca, bem como ao homem de acordo com as
concepções marxistas, mas que, distante desse pressuposto, historicamente, em uma
sociedade capitalista, estruturalmente fragmentada pela divisão social do trabalho e do
conhecimento, utilizou-se da educação como instrumento mantenedor e constituinte da
sociabilidade capitalista, como demonstrado neste estudo pelas teorias da escola como
Aparelho Ideológico de Estado, Teoria da Violência Simbólica e a Produção Dualista,
por meio de uma formação unilateral e classicista para a mão-de-obra, correspondente
à objetivação de compreensão da manifestação da ideologia dominante no espaço
escolar,
No entanto, esta forma de sociabilidade demonstrou-se de acordo com a história, um
sistema insustentável, produtor de alienação, marginalização social e exploração,
considerando que um sistema econômico e político, ou seja, uma sociedade
estruturada de forma sustentável não produz marginalização, pois pressupõe espaço
para todas as pessoas, caracterizada por um caráter de coletividade, negando o caráter
individual - base das teorizações capitalistas, liberais e neoliberais.
Neste sentido, cabe à escola, formadora dos sujeitos, a tarefa contra-ideológica de
promover uma formação omnilateral voltada para a emancipação humana, a formação
integral do homem, em sentido genérico, ou seja, universal, agente social que tem
como objetivação político-social auxiliar para o desenvolvimento e o aprimoramento
humano, portador de um pensamento coletivo, dotado de conhecimentos clássicos
revolucionários e emancipatórios, bem como, conhecimentos sociais, formando o
indivíduo distante do caráter individualizado, ou seja, contrário às premissas e
ideologias de homem e sociedade capitalistas, da formação unilateral, cabendo aqui a

necessidade de conhecimentos instrumentais, técnicos e básicos, pautados no
desenvolvimento de capacidades e habilidades comportamentais para o exercício do
trabalho alienado. Neste contexto, diante do estudo levantado, evidenciou-se que a
escola cumpre sua especificidade na atualidade, contemplando os interesses
Neoliberais, formando proletariados, para o os proletários, educando sujeitos com
função especifica/técnica, para o mercado de trabalho, sustentando este círculo vicioso,
a educação como um meio da classe dominante mante-se.
Para tanto, acredita-se na força que o educar pode exercer, para ser este, um meio de
emancipação humana, para isso, considera-se os pressupostos para uma Pedagogia
Revolucionária (a escola apenas poderá cumprir com a sua especificidade de
emancipação humana) quando promover o estreitamento entre o homem e a cultura, o
homem e o trabalho, o homem e a sociedade, ou seja, lutando contra as fragmentações
próprias desta forma de sociabilidade, formando os sujeitos para além da consciência,
buscando libertar o pensamento humano e lutando contra a fragmentação do
conhecimento, eixo fundante da pedagogia capitalista, pois, vincula-se diretamente à
formação de sujeitos fragmentados, e por isso, alienados.
Contudo, é necessário reconhecer que a formação do sujeito emancipado, a função
social da escola, a escola revolucionária e a sociabilidade igualitária compartilham em
comum da necessidade de um educador que atue como agente político, cumprindo
com sua função no processo educativo com vistas à emancipação humana,
reconhecendo que suas práticas pedagógicas são intrinsecamente indissociadas da
realidade social e de suas ideologias, um educador que vislumbre a formação de todos
os sujeitos, principalmente das classes populares, os quais estariam a ser
instrumentalizados para a revolução social. Para isso, faz-se necessário a realização
de atividades educativas revolucionárias, ou seja, atividades que além de proporcionar
aos sujeitos a instrumentalização por meio da aquisição qualitativa dos conhecimentos
históricos, permite a politização para a transformação da sociedade, resultantes de uma
formação omnilateral.
No entanto, vê-se que para esta realização, é necessária uma formação profissional
contínua do educador em detrimento dos princípios que visam uma prática educativa
revolucionária, além de uma reflexão constante baseada na sua prática educativa com
a prática social e as teorias instrumentalizadoras já elaboradas.
Ainda, é necessário reconhecer que, não se pode, de forma alguma, apoderar a escola
de todo o processo de revolução social, supervalorizando-a ou superestimando-a, pois
a reivindicação e a formação para a emancipação humana podem acontecer somente
com a verificação das reais possibilidades que se apresentam à escola e aos
educadores, reconhecendo que a educação não apenas pode, como deve emancipar
os sujeitos, mas que esta, sozinha, não é responsável pela revolução social, mas sim
responsável pela instrumentalização dos sujeitos que por ela serão formados,
considerando que a revolução social apenas poderá suceder se realizada por uma
reivindicação do trabalho, ou seja, da forma de subsistência humana, considerando que
o trabalho é o determinante da estrutura social.
Contudo, ainda há muito caminho a ser trilhado para a formação com vistas a uma
reestruturação social, considerando que os ditames neoliberais atuais buscam de toda
forma impedir a escola de cumprir com sua especificidade humanizadora por meio das
privatizações e descentralizações, tornando-se necessário reconhecer que os
caminhos são incertos e cada vez mais árduos, mas, essa possibilidade de
emancipação humana e de constituição de uma sociedade igualitária, tendo como fim

último, o aprimoramento humano de forma universal, é sim, possível, considerando o
caráter materialista e histórico que funda a sociedade, bem como, a educação escolar,
ou seja, construído e modificado socialmente pelos sujeitos ao longo dos tempos,
totalmente passível de ser modificada.
Contudo, faz-se possível a continuidade dessa pesquisa por meio de um estudo de
campo com os educadores do ensino fundamental - anos iniciais, sugestivos ao 1º e 5º
anos, com o intuito de verificação de suas percepções sobre suas especificidades em
virtude dos pressupostos de uma escola e de uma prática pedagógica revolucionárias,
por meio de instrumentos de pesquisa qualitativos, para melhor qualidade e verificação
das situações reais a qual a educação encontra-se, ao que refere-se a prática de uma
pedagogia revolucionária, buscando-se aprofundar os conhecimentos pela análise
entre os parâmetros reais e ideias, verificando os caminhos necessários à orientação
da escola e prática pedagógica revolucionária.
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA

FONTANA, Juviane Fatima1
ALMEIDA, Mônica Battistoni de2
PINTO, Morgana Martins3
PIOVEZANI, Márcia Ionara4

RESUMO: Com o intuito de conhecer o trabalho do psicopedagogo e sua intervenção perante as
dificuldades de aprendizagem, o presente artigo tem por objetivo discutir o papel do
psicopedagogo nas instituições de ensino, bem como explorar os resultados de suas
intervenções. A modalidade de pesquisa adotada para o desenvolvimento deste artigo foi a
pesquisa de campo com cunho qualitativo, que foi desenvolvida na forma de entrevistas
semiestruturadas, com a participação de duas profissionais da área. A partir do estudo de
campo queremos investigar a importância de se ter um profissional de psicopedagogia dentro
da escola, para intervir no sentido de prevenir e solucionar eventuais problemas de ensino e de
aprendizagem. Para tanto, essa pesquisa apoiou-se em alguns teóricos que tratam dessa
temática, entre eles, Bossa (2000), Escott (2004) e Scoz (1992). Ressaltou-se a importância e a
necessidade de ter um profissional desta área atuando juntamente com as escolas, pois o
psicopedagogo por meio de suas observações e interpretações desenvolve ações que irão
auxiliar na interação professor – aluno, em relação às limitações e dificuldades.
Palavras-chave: Psicopedagogia. Aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem.
ABSTRACT: With the purpose of knowing the work of the psychopedagogue and its intervention
in the face of learning difficulties, this article aims to discuss the role of psychopedagogues in
educational institutions, as well as to explore the results of their interventions. The research
modality adopted for the development of this article was qualitative field research, which was
developed in the form of semi-structured interviews, with the participation of two professionals
of the area. From the field study, we want to investigate the importance of having a professional
in psychopedagogy within the school, to intervene in order to prevent and solve possible
problems of teaching and learning. To do so, some theorists who deal with this subject, among
them, Bossa (2000), Escott (2004) and Scoz (1992), supported this research. It was emphasized
the importance and necessity of having a professional of this area acting together with the
schools, because the psychopedagogue through its observations and interpretations develops
actions that will aid in teacher-student interaction, in relation to the limitations and difficulties.
Key-words: Psychopedagogy. Learning. Difficulty in learning.
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1 - INTRODUÇÃO
Refletir atualmente sobre o processo de ensino-aprendizagem é função
de todos os professores que estão envoltos por vários problemas e incertezas
relativas ao futuro na educação. Esta reflexão se dá em decorrência do aumento
da evasão escolar e da repetência ou, quando não, da facilitação dos processos
de ensino, aprendizagem e avaliação, que, em resumo, quase na sua totalidade,
ocorrem pela dificuldade de aprendizagem dos alunos e pela dificuldade que os
professores encontram em ensinar.
No processo de ensino-aprendizagem é necessário reconhecer o outro
em toda a sua complexidade, em suas esferas culturais, afetivas, linguísticas,
biológicas e sociais. Segundo Bossa (2000) o processo de ensino-aprendizagem
tem como objetivo proporcionar aos educandos a apropriação do saber
sistematizado. Quando este ocorre de forma linear o educando adquire
conhecimentos e a sua construção se torna agradável, a autoestima aumenta e
o seu rendimento nas disciplinas também. Quando ocorre o oposto e o educando
não consegue assimilar o saber repassado, tem queda em seu desempenho
escolar e apresenta faltas injustificadas, por exemplo, surge a necessidade de
um trabalho psicopedagógico que deverá conduzir o aluno e a escola para que
então haja um aprendizado significativo.
O trabalho do psicopedagogo é de suma importância, pois ele vai atuar
como um solucionador para os problemas de comportamento e aprendizagens,
orientando pais, professores, e demais envolvidos no processo de aprendizagem
escolar. O papel do psicopedagogo consiste em entender o indivíduo em suas
manifestações sejam elas motoras, sociais, psíquicas ou biológicas. Outro fator
importante a ser analisado pelo psicopedagogo é o contexto social da escola e
também da família, para que através da orientação seja obtido um melhor
resultado.
Este tema foi escolhido com o intuito de conhecer e esclarecer algumas
dúvidas em relação à esta profissão, tais como: Qual é a função do
psicopedagogo? Qual formação deve ter para atuar nesta área? Qual o seu
objeto de estudo? Ele realmente se faz necessário no âmbito escolar? Todas

estas dúvidas serão esclarecidas no decorrer desta pesquisa, bem como será
mostrada a grande importância deste profissional.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

A psicopedagogia compreende o processo de ensino e aprendizagem
em todos os seus aspectos. Segundo Bossa (2000) a psicopedagogia analisa o
desenvolvimento da aprendizagem e seus contratempos, compreendendo em
uma prática profissional várias áreas de conhecimento e assim integrando-os.
No Brasil a prática psicopedagógica surgiu na década de 60, com a
divulgação da abordagem psiconeurológica do desenvolvimento humano.
Contudo, ao investigarmos a história da psicopedagogia compreendemos que a
preocupação com os distúrbios de aprendizagem teve origem na Europa no
século XIX, sendo os filósofos, médicos e educadores os primeiros estudiosos
dos processos de aprendizagem. Inicialmente eles se interessaram em entender
os portadores de deficiências sensoriais, de debilidade mental e de outros
problemas que comprometiam a aprendizagem. Especialistas como Pestalozzi 5,
Séguin6, Itard7 e Pereira8 são considerados os primeiros a se interessar pelo
estudo e procedimento dos problemas de aprendizagem.
Em 1898, o professor de psicologia Edouard Claparede e o neurologista
François Neville incluíram nas escolas públicas da França as classes especiais,
para auxílio escolar das crianças com retardo mental. No campo da reeducação,
este foi o primeiro registro de ação com um trabalho conjunto de médicos e
educadores.
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Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando
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a causa de uma educação capaz de atingir o povo, num tempo em que o ensino era privilégio exclusivo.
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que fosse o gênero da deficiência dependeria de 3 aspectos: o grau de comprometimento de suas funções
orgânicas, o quanto de inteligência que o deficiente apresentava e a habilidade na aplicação do método.
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criança retardada encontrada em Aveyron e que descreveu pela primeira vez a Síndrome de Tourette em
1825.
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Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780) nascido Francisco António Rodrigues na Espanha, é considerado o
primeiro reeducador de crianças surdas e mudas na França.

Em 1946 na França, J. Boutonier9 e George Mauco10 fundaram os
primeiros centros psicopedagógicos. Estes centros buscavam ligar saberes da
psicanálise, da psicologia e também da pedagogia para tratar crianças com
problemas escolares e de comportamento. Tais crianças normalmente
apresentavam doenças crônicas como diabetes, tuberculose, cegueira, surdez,
ou também problemas motores, necessitando, pois, de um atendimento que
proporcionasse uma melhora de seu estado geral de saúde.

A partir de 1948, entretanto, o termo pedagogia curativa passa
ser definido, segundo Debesse, como terapêutica para atender
crianças e adolescentes desadaptados que, embora
inteligentes, tinham maus resultados escolares. A Pedagogia
Curativa introduzida no Centro de Psicopedagogia de
Estrasburgo, França, poderia ser conduzida individualmente ou
em grupos, sendo entendida como “método que favorecia a
readaptação pedagógica do aluno”, uma vez que pretendia tanto
auxiliar o sujeito a adquirir conhecimentos, como também
desenvolver a sua personalidade. (BOSSA, p. 39, 2000).

Os

centros

psicopedagógicos

possuíam

equipes

de

médicos,

psicólogos, psicanalistas, pedagogos e reeducadores de psicomotricidade. O
médico era responsável pelo diagnóstico e para realizá-lo ele examinava os
resultados da investigação familiar, os métodos educativos e os resultados de
testes de QI, após o diagnóstico baseado nestes dados, o médico prescrevia a
orientação para o tratamento, quer seja de reeducação ou terapia.
No decorrer da história da psicopedagogia e ainda nos dias atuais, o
tema do fracasso escolar tem virado objeto de diferentes abordagens. No
começo explicava-se o fracasso por meio das questões orgânicas da
aprendizagem, após, eram considerados as questões emocionais e em seguida
os aspectos intraescolares e os mecanismos cognitivos começaram a ser
investigados junto ao processo de aprendizagem.
Essa nova visão voltada para a psicopedagogia vem ganhando lugar nos
meios educativos e assim motivando cada vez mais o interesse dos profissionais
que atuam nas escolas. A psicopedagogia, que surgiu com o objetivo de

9

Juliette Favez-Boutonier (1903-1994) foi psicanalista e professora universitária na França.
Mauco Georges (1899-1988) foi psicanalista francês.
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proporcionar uma reeducação das crianças com dificuldades de aprendizagem,
têm hoje seu foco principal na prevenção do fracasso escolar.

3 - A FORMAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO

A psicopedagogia é uma área de conhecimento, atuação e pesquisa que
tem por interesse a aprendizagem do indivíduo, buscando o apoio necessário
para que o mesmo possa suprir suas necessidades nesse processo de
aprendizagem e inclusão dentro de uma sociedade com muita diversidade e
preconceito perante o próximo.

[...] Há alguns anos atrás, a falta de clareza a respeito de
problemas de aprendizagem fazia com que os alunos com
dificuldade fossem encaminhados concomitantemente para
profissionais das mais diversas áreas da atuação. Pouco a
pouco, foi se criando a consciência da necessidade de formação
mais globalizante e consciente, que unisse a ação educacional
na figura de um único indivíduo apto para integrar
conhecimentos e para atuar de maneira mais objetiva e eficaz.
Assim, os atendimentos antes dispersos entre várias pessoas
poderiam centrar-se num só profissional, facilitando o vínculo do
aluno com o processo de aprendizagem e o resgate de aprender
e desenvolver-se. (SCOZ, 1992, p.2).

De acordo com as Diretrizes da Formação de Psicopedagogos no Brasil,
documento da Associação Brasileira de Psicopedagogia (2008), a formação
profissional do psicopedagogo acontece por meio da graduação e da pósgraduação, lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado profissional).
A graduação do psicopedagogo deve estar articulada por meio da
pesquisa e da atuação supervisionada. É um curso interdisciplinar composto por
disciplinas teóricas, como bioética, psicologia social e psicologia do
desenvolvimento humano e da aprendizagem e práticas como o diagnóstico e
intervenção psicopedagógica clínica e institucional e para conclusão do curso
estágios e apresentação da monografia ou artigo científico.
A grade curricular foca em duas áreas: a psicopedagogia clínica onde o
profissional atua com uma equipe multidisciplinar e a psicopedagogia
institucional onde o psicopedagogo trabalha com outros profissionais da escola,

ong’s, hospitais e centros comunitários, entre outros. Sobre a importância da
psicopedagogia clínica, Escott (2004) escreve que:

Entendendo o sujeito como ser social, o resgate das fraturas e
do prazer de aprender, na perspectiva da psicopedagogia
clínica, objetiva não só contribui para a solução dos problemas
de aprendizagem, mas colabora para construção de um sujeito
pleno, crítico e mais feliz. (ESCOTT, 2004, p.27).

Por sua vez, a pós-graduação lato sensu em nível de especialização visa
formar um profissional qualificado para o mercado de trabalho. A pós-graduação
é regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007 (Brasil,
2007), que estabelece as normas para o funcionamento de cursos de pósgraduação

lato

sensu

em

nível

de

especialização,

acrescidas

das

recomendações que emanam da especificidade da formação do psicopedagogo.
As disciplinas que fundamentam a formação do psicopedagogo
(introdutória, específicas, eletivas e de orientação) devem estar articuladas por
meio da pesquisa e da atuação supervisionada, culminando com a apresentação
da monografia, trabalho de conclusão de curso ou artigo científico.
A formação na pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado
profissional tem por objetivo a capacitação para a prática profissional avançada
e

transformadora

de

procedimentos,

atendendo

demanda

sociais,

organizacionais ou profissionais do mercado de trabalho.
Para além dessa formação citada anteriormente, é necessário que o
psicopedagogo esteja sempre em busca de novos conhecimentos, que podem
ser adquiridos por meio de formação continuada, de cursos, seminários,
congressos, palestras, cursos online, etc.
Desta forma, esse profissional procura identificar as dificuldades e os
transtornos que fazem com que determinado indivíduo não assimile o conteúdo,
dificultando sua aprendizagem. Para isso, é de suma importância que o
psicopedagogo esteja em constante formação, aperfeiçoando seu conhecimento
e suas práticas.

4 - O PAPEL E A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO

A psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o processo de
aprendizagem e com os problemas dele decorrentes. Isso acontece por meio de
técnicas e métodos próprios, onde o psicopedagogo promove intervenções com
o objetivo de solucionar os problemas de aprendizagem em espaços
institucionais. Sobre o espaço de atuação do psicopedagogo, Bossa (2000)
escreve que:

O campo de atuação do psicopedagogo refere-se não só ao
espaço físico onde se dá esse trabalho, mas especialmente ao
espaço epistemológico que lhe cabe, ou seja, o lugar deste
campo de atividade e o modo de abordar o seu objetivo de
estudo. A forma de abordar o objeto de estudo pode assumir
características específicas, a depender da modalidade: clínica,
preventiva e teórica, umas articulando-se ás outras. (BOSSA,
2000, p. 29).

É importante observar a ampliação que o autor propõe no campo de
atuação do psicopedagogo, para além dos espaços físicos.
Acredita-se

que

se

existissem

nas

escolas

psicopedagogos

desenvolvendo seu trabalho junto às crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem, seus professores e suas famílias, o número dessas crianças com
problemas de aprendizagem seria bem menor. Segundo Bossa (2000),

Pensar a escola à luz da Psicopedagogia significa analisar um
processo que inclui questões metodológicas, relacionais e
socioculturais, englobando o ponto de vista de quem ensina e de
quem aprende, abrangendo a participação da família e da
sociedade. (BOSSA, 2000, p. 68)

Ao psicopedagogo cabe avaliar o aluno e identificar os problemas de
aprendizagem, buscando conhecê-lo em seu potencial construtivo, ou seja, as
habilidades e capacidades individuais, bem como suas dificuldades.
A psicopedagogia desempenha um papel fundamental para o sistema
de ensino, colaborando na relação professor e aluno e no processo de ensinoaprendizagem, tendo como uma de suas funções, auxiliar os pedagogos na
elaboração de planos de ensino, métodos pedagógicos e projetos na área de
pesquisa visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do
ensino, como defende Bossa (2000),

O trabalho psicopedagógico [...] pode e deve ser pensado a
partir da instituição escolar, a qual cumpre uma importante
função social: a de socializar os conhecimentos disponíveis,
promover o desenvolvimento cognitivo e a construção de regras
de conduta, dentro de um projeto social mais amplo. A escola,
afinal, é responsável por grande parte da aprendizagem do ser
humano. (BOSSA, 2000, p. 90)

Como já de conhecimento por ser objeto de tantos estudos anteriores e
atuais, as instituições escolares ainda encontram grandes dificuldades em
relação ao aprendizado das crianças que apresentam algum tipo de limitação,
sendo neste momento necessária e importante a atuação do psicopedagogo.
Este irá auxiliar o professor a lidar com as dificuldades e limitações de seus
alunos. O psicopedagogo, investiga, diagnostica e interpreta tudo o que ele
observa, para posteriormente poder implementar intervenções para cada
situação.
A psicopedagogia clínica busca entender, instigar, diagnosticar
problemas relacionados à falta da aprendizagem, compreender os motivos e
causas que levam à dificuldade de aprendizagem. Segundo BOSSA (2000),

Entende-se como atendimento psicopedagógico clínico a
investigação e a intenção para que se compreenda o significado,
a causa e a modalidade de aprendizagem do sujeito, com o
intuito de sanar suas dificuldades. A marca diferencial entre o
psicopedagogo e outros profissionais é que seu foco é o vetor
da aprendizagem. (BOSSA, 2000, p.67)

Este trabalho não deve ser desenvolvido sozinho, pois, após
diagnosticar as causas, as intervenções que se fazem necessárias, na sua
maioria, são interdisciplinares, envolvendo outros profissionais como, por
exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos e neuropediatras, além do sujeito em
questão, da família e da escola.
Os locais onde são desenvolvidas as atividades desta modalidade, em
geral, são clínicas psicopedagógicas e instituições hospitalares.
A psicopedagogia institucional vem com um propósito de melhorar a
qualidade do aprendizado, com isso o trabalho do psicopedagogo institucional
volta-se para os pilares da educação, ou seja, os professores, a didática e o
ambiente escolar em si, atuando então na própria escola. Ele trabalha na
formação continuada dos professores, assessorando nas formas didáticas, nos

planejamentos metodológicos, na melhoria do ambiente, no levantamento das
necessidades, na elaboração de projetos, entre diversas outras funções, tudo
com o objetivo de tornar o ensino de fácil entendimento, instruir e instigar novos
conhecimentos e também tornar o processo de ensino-aprendizagem prazeroso.

A psicopedagogia institucional se caracteriza pela própria
intencionalidade do trabalho. Atuamos, como psicopedagogos,
na construção do conhecimento do sujeito, que neste momento
é a instituição com sua filosofia, valores e ideologias. A demanda
da instituição está associada à forma de existir do sujeito
institucional, seja ele a família, a escola, uma empresa industrial,
um hospital, uma creche, uma organização assistencial.
(BOSSA, 2000, p.89).

A psicopedagogia institucional está relacionada então com cada local
que é encontrada, sempre correspondendo com a forma, com a filosofia, com o
modelo que a instituição demanda.

5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Com intuito de enriquecer as discussões e responder às inquietações
que se apresentam nesse artigo, realizou-se uma entrevista com duas
psicopedagogas, ambas atuantes na área clínica e institucional no município de
Pato Branco.
Utilizou-se o modelo de entrevista semiestruturada, por se tratar de um
modelo mais espontâneo do que uma entrevista estruturada. Nesse modelo de
entrevista, o pesquisador se apresenta munido de um conjunto de questões
predeterminadas, porém ele se reserva a liberdade de inserir outras questões
que possam ser importantes e que porventura venham a surgir durante a
entrevista. Assim, numa entrevista semiestruturada, as questões préestabelecidas servem para indicar o caminho da entrevista, como diretrizes, mas
não determinam como a entrevista vai acontecer, nem tampouco engessam a
entrevista, uma vez que as questões não precisam obedecer a uma ordem
predeterminada e nem tampouco precisam ser feitas na forma com que foram
planejadas inicialmente. De acordo com Bogdan & Biklen (2010) “uma entrevista
é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito,

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira
como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.”
As entrevistas em análise e que são discutidas no presente artigo foram
realizadas, uma na clínica de uma das profissionais e, a outra, na instituição onde
a entrevistada trabalha. A entrevista foi realizada pessoalmente, utilizando-se
papel e caneta para o registro das respostas e observações.
Considerando que, numa análise qualitativa de dados, o pesquisador
busca compreender, como defende Amado (2000), “algo a partir do que os
sujeitos da investigação lhe confiam”, procura-se, a partir das narrativas dos
sujeitos, uma interpretação acerca do objeto de estudo do presente trabalho,
interpretação essa que se construiu a partir dos objetivos traçados, das
perguntas lançadas pela entrevistadora e de recortes do discurso da
entrevistada, o que possibilitou a seguinte análise dos dados:
A primeira entrevistada possui graduação em psicologia e pósgraduação em psicopedagogia, atuando na área há três anos, enquanto a
segunda tem graduação em pedagogia e pós-graduação nas áreas de
psicopedagogia, artes e neuropedagogia, atuando na área há dezoito anos.
A psicopedagogia é vista pelas entrevistadas como um processo de
construção do aprender, que busca identificar e avaliar as dificuldades de
aprendizagem do indivíduo, não focando nessas dificuldades, mas sim buscando
meios para estimular suas potencialidades.
Citaram que é durante a prática que muito se aprende, pois, a prática se
apresenta como um complemento da teoria estudada. Quanto à formação, as
duas entrevistadas sentem-se habilitadas para atender às múltiplas deficiências.
Quando perguntado às entrevistadas qual à relação do trabalho com a
escola, a primeira citou que a escola onde trabalha dá abertura para que ela
possa se envolver em todas as atividades realizadas, como por exemplo na
elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP, reuniões com os pais e com a
equipe pedagógica e projetos diversos. A segunda, por sua vez, explicou que
seu trabalho na escola se dá por meio de uma tutoria com um aluno disléxico o
qual ela acompanha desde as séries iniciais, adaptando todos os conteúdos
necessários para que esse aluno possa se desenvolver.
A primeira entrevistada explicou que o trabalho do psicopedagogo na
área clínica se baseia na identificação das deficiências. Para isso é realizada a

intervenção através da avaliação cognitiva, emocional, motora e educacional.
Também são utilizados meios como provas piagetianas, psicomotoras e testes
como o TDE (transtorno de desempenho escolar) e o WISC (teste que avalia o
QI e que pode ser aplicado somente por psicólogos). A segunda entrevistada
relatou que ao acolher a criança, realiza alguns testes como de leitura e escrita,
formação de frases e textos a partir de imagens, para assim identificar quais as
dificuldades do indivíduo. Após o diagnóstico os encaminhamentos mais
frequentes para as crianças com dificuldades são: terapia ocupacional,
encaminhamento ao fonoaudiólogo, neurologista e psiquiatra.
Ao perguntarmos sobre os atendimentos particulares, ambas citaram que
geralmente é a escola que realiza o encaminhamento, porém a contratação do
serviço é feita pelos pais. Após a intervenção, acontece um feedback para a
família e para a escola. Após o diagnóstico, com o consentimento da família, a
escola busca diferentes ferramentas para que o processo de aprendizagem
aconteça da melhor forma possível. As entrevistadas citaram que as escolas não
estão preparadas para atender as múltiplas deficiências, ocasionando assim
uma maior procura pelo atendimento clínico.
As psicopedagogas destacaram que estudar psicopedagogia ajuda o
educador a ensinar de forma mais eficiente, pois através dos seus
conhecimentos ele irá saber identificar as dificuldades que seu aluno está tendo
e então encaminhá-lo para a equipe pedagógica para que esta possa entrar em
contato com a família e se necessário realize um encaminhamento com um
profissional especializado. Outro ponto importante a ser considerado pelo
profissional que estuda psicopedagogia é a adaptação dos conteúdos a serem
trabalhados de forma a atender as dificuldades de cada aluno.
Ao perguntar para as entrevistadas sobre os autores que discorrem
sobre a psicopedagogia, foram mencionados Piaget, Vygotsky e Wallon, que
auxiliam a compreender e diagnosticar os distúrbios de aprendizagem dos
indivíduos. Por meio de suas teorias, as múltiplas deficiências deixaram de ser
um tabu perante a sociedade, onde todos têm o direito de aprender,
independentemente de suas limitações.
A partir das respostas das entrevistadas constatou-se que a relação da
psicopedagogia com a escola se estabelece de forma amistosa e coletiva, de
forma que o psicopedagogo complementa e ajuda no trabalho que a escola já

vem realizando. O papel inicial da psicopedagogia é focado no estudo do
processo de aprendizagem, diagnóstico e tratamento dos seus obstáculos. Seu
trabalho consiste, portanto, em compreender o indivíduo nas suas várias
dimensões, para ajudá-lo a reencontrar o seu caminho, superar as dificuldades
que impeçam um desenvolvimento harmônico e que estejam se constituindo
num bloqueio da comunicação dele com o meio que o cerca.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tentativa de contribuir minimamente para a melhoria da educação,
desvelando o papel do psicopedagogo, bem como para a nossa realização ao
adquirir conhecimento através de estudos, pesquisa bibliográficas e de campo,
por meio da pesquisa apresentada nesse artigo, é possível compreender como
o trabalho do psicopedagogo na área institucional e na área clínica é de suma
importância no processo de ensino e aprendizagem das crianças.
O trabalho desse profissional se dá a partir da investigação atenta e
minuciosa, e por meio dessa investigação o psicopedagogo consegue identificar
e orientar a melhor maneira de se trabalhar a dificuldade da criança. Este
trabalho acontece no coletivo, envolvendo família, escola e o profissional da área
de psicopedagogia, assim como profissionais de outras áreas como psicóloga,
fonoaudióloga, se necessário for.

Esta investigação acontece no geral

explorando as áreas cognitivas, emocionais, motora e educacional, sendo que a
partir daí se dá o encaminhamento necessário.
A pesquisa bibliográfica e as entrevistas realizadas demonstram a
importância do trabalho do psicopedagogo no âmbito escolar, atuando de
maneira preventiva e investigativa nas dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Ressaltando que a maioria das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou
privadas, não possuem este profissional em seus espaços e considerando a
relevância do seu trabalho, apresentado nesse artigo, conclui-se este trabalho
sugerindo que o profissional de psicopedagogia deveria estar presente em todas
as escolas, passando a fazer parte do seu quadro de profissionais e atuando
diariamente com o objetivo de auxiliar os alunos, os professores e toda a equipe

pedagógica, não apenas nos casos de dificuldades de aprendizagem, mas
também para a melhoria da educação, de forma geral.
Essa pesquisa permitiu observar, a grande importância da atuação do
psicopedagogo no processo de ensino e aprendizagem da criança, mostrando
através da sua intervenção como a aprendizagem pode tornar-se significativa.
Por fim, o presente trabalho engrossa as fileiras daqueles que propõem
uma atuação permanente do psicopedagogo nas escolas, em vista da sua
importância no desenvolvimento de todas as habilidades e enfrentamento das
dificuldades que a criança possa apresentar no decorrer da sua trajetória escolar.
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O DESENHO COMO LINGUAGEM NA INFÂNCIA1
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RESUMO O desenho é uma forma de representação gráfica para a criança. Nele é
possível encontrar características emocionais, cognitivas, conceituais, importantes para
o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, este trabalho procura compreender a
importância do desenho como linguagem no processo de ensino e aprendizagem na
Educação Infantil. Para a elaboração do artigo foi-se necessário buscar a
fundamentação teórica em estudiosos do assunto, como em Piaget, Vigotsky e Wallon
que abordam aspectos importantes do desenvolvimento infantil. O referencial teórico
aborda a evolução do desenho infantil, seu enfoque histórico, desde a pré-história até
os dias atuais, a contribuição do desenho infantil para o processo de ensino
aprendizagem, o significado do desenho para a criança e o papel do professor em
acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento do desenho para a criança. A
pesquisa realizada foi qualitativa e os dados demonstraram que ao desenhar a criança
manifesta seu pensamento e vai evoluindo quando são criadas situações em que ela
possa agir sobre as coisas para reter informações a partir dessas experiências.
Palavras-Chave: Desenho infantil. Desenvolvimento. Linguagem. Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
O processo do desenho no desenvolvimento da criança é de suma
importância, nos aspectos, social, cognitivo e intelectual, pois ela começa a
expor seus sentimentos e também a se expressar através de seus desenhos,
mesmo sendo apenas garatujas há um significado para a criança.
O desenho como linguagem na infância, surgiu a partir da necessidade
de entender como a criança pensa e qual seu modo de expressão, pois percebese pouco interesse por parte de alguns educadores em entenderem como o
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desenho é de fundamental importância no desenvolvimento cognitivo e
intelectual da criança.
O presente artigo foi elaborado com o objetivo de compreender a
importância do desenho como manifestação da linguagem infantil. Para tanto, foi
preciso recorrer aos conceitos históricos do desenho, a manifestação da
capacidade representativa da criança bem como a prática pedagógica dos
professores que atuam nessa etapa da Educação Básica.
Percebe-se que o desenho sempre foi e será importante para o
desenvolvimento humano.
Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo
processo de transição de um tipo de linguagem escrita para outro.
Devem acompanhar esse processo através de seus momentos
críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não
somente objetos, mas, também a fala. (OLIVEIRA, 1993).

O desenho possibilita para o desenvolvimento da criança muitas coisas
como brincar, falar registrando um caráter próprio da criança. Cada estágio
define o temperamento e a sensibilidade, esta maneira varia de idade e de
cultura. Ao desenhar, a criança adquire muitos aprendizados, afinal ela estará
se expressando e é preciso que esse ato seja da forma mais prazerosa possível,
para que ela possa revelar seu potencial criativo.

2 O DESENHO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Desde a pré-história é notória a ligação do homem com o desenho, sabese que ele o utilizava para registrar nas paredes de cavernas, animais que eram
classificados perigosos, suas melhores caças e até mesmo as pessoas que
viviam naquela época. Segundo Lommel (1979, p.9,27.) ‘’ as mais remotas
culturas da raça humana descritas é dos povos caçadores, a pedra era a
característica mais significativa, ocasionalmente, encontrasse registros de
figuras humanas, pois o interesse deste povo estava mais centralizado no mundo
animal’’.

A linguagem é um sistema de sinais que permite a comunicação entre os
pares. O processo de aprendizagem da linguagem se dá no período da infância,
esse é o momento em que ela vai ampliando seu vocabulário e o utiliza de forma
eficiente. Desde muito pequena a criança sente necessidade de expressar suas
emoções e sentimentos, pois ‘’ quando a capacidade representativa começa a
se desenvolver, dentre as suas manifestações iniciais se coloca a aquisição das
primeiras

palavras.

A

linguagem

acompanha,

antecipa

ou

descreve

posteriormente as ações’’ (...)’’. (SEBER, 1995, p.71).
A criança desde pequena tem maneiras próprias de se comunicar,
conforme ela vai crescendo, aumenta sua capacidade cognitiva. Piaget (1975),
diz que a linguagem é entendida como um sistema simbólico de representações
e que a criança adquire sua linguagem através de suas relações com o meio,
por isso a importância das experiências com o meio social.
Segundo Vygotsky (1987), a aprendizagem tem um papel para o
desenvolvimento do saber e do conhecimento. É preciso compreender a interrelação entre o pensamento e a palavra, pois quando há uma relação entre
pensamento e a linguagem, as palavras ganham significado e sua manifestação
pode se dar através do desenho.
Wallon (1981) destaca que o desenvolvimento é uma construção
progressiva e se sucede por estágios. Esses estágios de desenvolvimento são
muito importantes para a formação do indivíduo sendo que em cada estágio há
o predomínio de uma determinada atividade. O desenvolvimento da linguagem
infantil se realiza a partir das interações, por isso a importância dos estímulos e
a valorização das experiências.
A evolução do pensamento em geral – sob a influência da linguagem,
das representações gráficas e dos jogos -, do raciocínio e da
socialização estimulam a criança a colocar, progressivamente, seus
sentimentos em relação aos sentimentos daqueles com quem interage.
O dinamismo do conjunto desses processos implica interesse,
motivação e afetividade tanto quanto supõe um aspecto ligado à
aprendizagem interna, possibilitando a evolução das aprendizagens.
(SEBER, 1995, p.99)

A criança desde muito cedo começa a desenvolver habilidades de se
comunicar e sem dúvida uma delas é o desenho. Ela começa realizando a

garatuja desordenada, na qual rabisca pelo prazer do movimento, não havendo
representações no desenho, aparecendo leves traços, pois ela ainda não possui
o controle motor dos movimentos.
A educação baseia-se muito em pesquisas e estudos realizados por
autores que dedicaram boa parte de suas vidas, para entender o processo da
aprendizagem da criança. O desenho é estudado para entender as fases de
desenvolvimento que as crianças percorrem, desde muito pequenas elas
passam a se expressar através do desenho.
Um dos autores que chama a atenção, para o entendimento do
desenvolvimento e aprendizagem da criança, é o Suíço Jean Piaget (1896 –
1980), o qual planejou dedicar apenas alguns anos de sua formação para
estudar o pensamento da criança, mas não parou e acabou dedicando cinquenta
anos de sua vida (PIAGET, 1989).
No processo da garatuja que está ligada a fase sensória motora (0 a 2
anos), e também na fase pré-operacional (2 a 7 anos), a criança vai
desenvolvendo sua habilidade de desenhar, através de estímulos chegando até
a primeira fase da pré-esquema, em que ela desenha o que sabe mas não o que
vê, utilizando símbolos que representam o ambiente e ela começa a estruturar o
desenho como linguagem (flor, bonecos, nuvem, sol, etc).
A linguagem é necessariamente, interindividual, sendo constituída por
um sistema de signos (significantes arbitrários ou convencionais). Mas,
ao lado da linguagem, a criança pequena- menos socializada que a de
7-8 anos e sobretudo que o próprio adulto tem necessidade de outro
sistema de significantes, mais individual e mais motivado: os símbolos,
cujas formas mais corrente na criança pequena se encontram no jogo
simbólico ou de imaginação..., o jogo simbólico aparece mais ou menos
ao mesmo tempo da linguagem. (MAGALHÃES e LIMA, 2011, p.77).

Quando já desenvolvido o pré esquema, a criança entra na fase do
esquema, no qual ela se preocupa em começar o desenho pelo chão,
desenhando o céu com suas especificações, de forma que o desenho fique
preenchido e seus desenhos ainda são transparentes. Após essas fases
acriança chega no início do realismo, realizando desenhos mais detalhados, com
formas e fundos.

Segundo Lowenfeld (1970) há quatro fases evolutivas para o desenho
infantil: a primeira é a fase das garatujas, dividida em três etapas: Garatuja
desordenada, a ordenada e a nomeada, a segunda fase é a pré esquemática, a
terceira fase é a esquemática e pôr fim a quarta é a do realismo. Segundo o
autor, estas fases são necessárias para um aprendizado mais significativos das
crianças.
Já para Georges Henri Luquet (1969), o desenho infantil apresenta
quatro estágios: o Realismo fortuito, o qual por volta dos 2 anos e põe fim ao
período chamado rabisco, ela descobre que pode nomear seu desenho. O
Realismo fracassado compreende as idades de 3 e 4 anos, onde a criança inicia
a reprodução da identidade e a forma do objeto. O terceiro estágio diz respeito
ao Realismo intelectual que se estende dos 4 aos 10/12 anos e, caracteriza-se
pelo fato que a criança desenha aquilo que sabe e, o último é o Realismo visual
que aparece geralmente por volta dos 12 anos, sendo marcado pela descoberta
do real, nessa fase há um empobrecimento progressivo do desenho.
A criança utiliza do desenho para se expressar e também para se divertir,
tornando um momento prazeroso onde ela não precisa de companheiro e
também não tem necessidade de seguir regras. Para Derdik, (2003, p.51), ‘‘as
brincadeiras ligam-se a realidades artificialmente criadas, desejando dominar a
realidade, manifestando uma necessidade: agir sobre o mundo que o cerca”.
Nesse processo de desenvolvimento da criança, através do desenho há
uma possibilidade dela em comunicar e expressar seus sentimentos,
despertando o interesse e também o prazer pelo novo e diferente. Segundo
Johanna (2009), “o importante é respeitar os ritmos de cada criança e permitir
que ela possa desenhar livremente, sem intervenção direta, explorando diversos
materiais, suportes ou situações”.
No decorrer do processo de aprendizagem da criança, é importante que
ela seja estimulada, pois boa parte do seu desenvolvimento depende do
estímulo. O professor e/ou educador deve criar mecanismos para que a criança
venha aprender e ter um bom desenvolvimento. Por exemplo, se o professor
pede a criança que ela faça um desenho de uma casa, ela irá fazer um desenho

de casa padronizado, uma casa como todas as crianças e pessoas fazem, mas
se o professor dizer a ela que desenhe a casa de sua tia, ela fará uma casa
diferente, específica. Estimular o aluno a inventar, reinventar situações em
desenhos.
Os professores podem guiá-las proporcionando-lhes os materiais
apropriados mais o essencial é que, para que uma criança entenda,
deve construir ela mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinamos
algo a uma criança estamos impedindo que ela descubra por si mesma.
Por outro lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesma,
permanecerá com ela. (PIAGET, 1989, p. 53).

O professor deve mostrar alguns caminhos para que a criança crie
conforme suas vontades, ela deve ser estimulada, para descobrir novas formas
e até mesmo aprender e descobrir sozinha, pois essa aprendizagem não será
mais desfeita.
Na perspectiva de Vygotsky (1995), o processo de desenvolvimento
humano ocorre através da maturação do organismo individual. Essa maturação
se dá através do meio no qual o indivíduo está inserido, a intensidade dessa
maturação depende do grau de convivência, pois indivíduo que vive
isoladamente tende a ter maturação mais lenta do que outra pessoa que tenha
um círculo de convivência maior.
Seguindo essa linha de raciocínio, no que diz respeito a aprendizagem
da criança, o desenho é uma forma de perceber em que nível está a afetividade
e as emoções, visto que ele é uma representação desses elementos para as
crianças.
Para Wallon apud Heloisa (2016) o fato do ser humano ser
organicamente social, isto é sua cultura orgânica social, supõe a intervenção da
cultura para se atualizar. Ele seguramente endossaria e aproveitaria expressão
Vigotskiana de extra- cortical para significar aquela parte do cérebro humano que
está fora cérebro, isto é conhecimento. Concebe ainda a Psicologia como ciência
qualitativa: não há preocupações nenhuma com as quantificações de resultados
e opta pela análise genética, única forma, a seu ver de não perder a
interatividade do objeto.

Segundo Dantas (2016), Walloon busca a sua disposição os órgãos do
movimento: a organização das musculaturas e estruturas cerebrais são
responsáveis por essa mudança. Na atividade muscular são identificadas duas
funções cinéticas e posturais. Importante para qualquer tipo de movimento
associado ao movimento prático, intermediando sua dimensão cultural e social.
A predominância dos gestos práticos na infância se estabelece a partir
do segundo semestre de vida, quando a um amadurecimento cortical necessário
para exploração do sistema motor, pois ‘’ o movimento, a princípio, desencadeia
e conduz o pensamento. O gesto gráfico, inicialmente condutor da ideia, só de
depois é conduzido por ela’’. (OLIVEIRA, 2016 P.41).
Através do que a criança pensa ela consegue identificar e conduzir as
suas ideias para colocar no papel, pode ser de acontecimentos que já se
passaram ou que ela imagina que irá ocorrer, a partir daí ocorrera o processo de
desenvolvimento do desenho. Na infância a criança experimenta mais coisas do
que se expressa e aprimora-se conforme o tempo de cada indivíduo, aos poucos
ela vai se orientar e tomar forma do traço até o simples desenho.
Construindo noções sensório motor, espacial e principalmente
cognitivas, pois o desenho e a ilustração mostram a forma como a criança está
se sentindo, suas emoções, suas angustias, suas qualidades, suas
aprendizagens, enfim, o desenvolvimento cognitivo infantil está ligado ao
conhecimento dentre muitas habilidades, que são adquiridas desde crianças até
a velhice sempre ampliando em um continuo crescimento.

2.1 O SIGNIFICADO DO DESENHO PARA A CRIANÇA E O PAPEL DO
PROFESSOR
Toda criança tem um grande potencial de aprendizagem, e nas suas
diferenças, aprendem a partir de um ritmo próprio, e o desenho pode ser uma
forma de avaliar como esse processo está ocorrendo. E quem tem o poder de
observação são os pais e os professores, pois através de alguns brinquedos é
possível ver a criatividade, sentimentos e imaginação das crianças.

Segundo Crotti e Magni (1998) na maioria das vezes, as crianças quando
desenham livremente gostam de representar paisagens ou pessoas, objetos
tecnológicos não são representados, isso porque a parte emocional é a mais
retratada no momento de desenhar.
É importante salientar que na fase dos rabiscos, a criança demonstra
seu grau de concentração e pensamentos, já que esses traços podem
representar muito do que a criança está sentindo. Neste caso é importante fazer
uma análise de como e onde estes desenhos estão no papel, pois isso pode
representar como a criança está emocionalmente.
Na perspectiva de Crotti e Magni (1998) o desenho é uma representação
gráfica e concreta dos sentimentos e emoções das crianças, para ela, um
simples rabisco pode apresentar muita coisa, ela representa seus pais como por
exemplo: O sol é o pai, a casa é a mãe, as pessoas representam a família e a
arvore é a própria criança.
De fato, nossas crianças com suas garatujas estão celebrando o
nascimento da escrita. É um ato primitivo, mas carregado de sentido.
É o início da aventura, o momento da construção da linguagem escrita
que nos levará à comunicação. É como um cordão umbilical, símbolo
que permite à criança sentir-se única à sua família, ao mesmo tempo
que busca sua própria autonomia. (CROTTI e MAGNI, 1998, p, 17)

Podemos observar que as garatujas, os rabiscos, o desenho em si trata
de uma primeira linguagem gráfica e escrita da criança, pois ela expressa no
papel o que talvez não conseguiria verbalmente. Muitas vezes ela quer apenas
chamar a atenção, e dizer que está ali; daí a importância de se observar, analisar
e avaliar o que elas querem dizer.
É importante que se observe qual a representatividade do desenho da
criança para ela mesma. Ao desenhar uma pessoa, geralmente as
características desse desenho estão ligados a pessoa que o desenhou, neste
caso fica fácil de evidenciar seus sentimentos e como esta criança se sente
emocionalmente.
Podemos observar a importância do desenho através da história
humana, pois eles retratam a construção do mundo como vemos hoje, se antes
os desenhos contam como viviam os homens pré-históricos e como estes viam

o mundo a sua volta, nesse sentido podemos pensar que as crianças também
tenham este tipo de visão, ou seja, elas também retratam em desenhos seus
sentimentos e aquilo que tem ao seu redor, mas com um diferencial, que hoje
podemos chamar de tecnologia, pois apesar da representação de suas emoções
e sentimentos, elas também podem ser influenciadas por todos estes recursos
que os rodeiam.
Segundo Rosa Iavelberg (2006), há três pontos importantes em que o
professor pode acompanhar o aluno no desenvolvimento do desenho. O primeiro
seria o processo de trabalho, a partir dos desejos do aluno onde ele irá selecionar
por iniciativa própria os materiais que deseja. E o professor deve ter um diálogo,
selecionando o material adequado ou inadequado, pois o material lhe dará
suporte simbólico, caminhando lado a lado com o desenho. O segundo tempo é
o desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, é quando o professor deve intervir
dando lhe dicas, de desenhos que o aluno já fez, ou seja, anteriores, e trocando
experiências entre a turma (colegas). O terceiro tempo é fundamental para o
aluno, pois se trata do termino e a recepção do trabalho do professor, ou seja, é
quando o professor deve olhar o desenho sem julgar por padrões de feio ou
bonito. Considerando o que o aluno fez, do ponto de vista artístico com relação
a aprendizagem de cada um.
Para Rosa Iavelberg (2006), uma atividade agradável e interativa de
realizar com os alunos, seria a roda de leitura e desenhos. Além de ser uma
atividade produtiva e de aprendizagem, é o momento em que todos os alunos
falam se gostaram, como fizeram, quais as dificuldades e quais os materiais que
utilizaram para fazer o desenho. Comentando o desenho dos colegas e
aprendendo com os outros.
É importante que os desenhos dos alunos tenham uma identificação,
sempre realizada pelo professor, para que depois ele observe no decorrer de
períodos, seja no bimestre, no semestre e até mesmo durante o ano letivo, as
transformações que ocorreram. Através da sequência das atividades
desenhadas o aluno amplia o universo visual e artístico, observando a
diversidade de existência, de cada estilo cultural e nos desenhos em grupos.

Para que ocorram estas situações, Iavelberg (2006) diz que cabe ao
professor incentivar o aluno a leitura de imagem, aos comentários e reflexões
sobre os desenhos produzidos. Tratando de diferentes assuntos: como técnica,
temáticas, resolução de problemas nas construções do desenho, tempo e forma
de realização, ponto de partida, valores associados e aprendizagem pessoais. O
alimento que o aluno recebe do professor é um intermédio de reproduções
artísticas desenvolvidas de diversas maneiras.
Estimulando o fazer desenhista, e o relacionando com a sua própria vida,
por muitas vezes, o aluno pode pensar de modo diferente através de uma
representação de um desenho, modificando e criando a sua própria obra de arte
e cabe ao professor enriquecer o desenho do aluno, através dos recursos que a
escola oferece como técnicas e materiais diferenciados em aulas informativas,
procurando fazer com que o aluno se expresse e demonstre o que aprendeu.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa sobre o tema “Desenho como linguagem na infância”, teve
como procedimento técnico estudos bibliográficos e de campo. Buscou-se
referências teóricas de autores estudiosos do assunto em materiais já
elaborados, como livros e artigos científicos.
A população pesquisada foi constituída de professores, da Pré-escola
Cantinho Feliz e do CMEI Sonho Meu, ambos da cidade de Mariópolis - PR. Um
município de pequeno porte, sua população na grande maioria representada por
agricultores, assalariados e empresários, tendo grande parte deles, seus filhos
matriculados nas escolas municipais. Uma parte significativa dos pais tem uma
boa participação no contexto escolar, tanto nas promoções sociais que a escola
desenvolve como também no acompanhamento da aprendizagem dos alunos,
fatores esses que influenciam no processo de ensino.
A pesquisa foi realizada de forma qualitativa, pois este modelo de
pesquisa aborda as repostas, pensamentos, e projeções dos indivíduos e não
necessariamente os resultados numericamente ditos, ou seja, um método de
pesquisa exploratória.

Seguindo os referencias teóricos das autoras Lüdkee André, que
abordam sobre pesquisas realizadas no âmbito da educação, a partir de uma
perspectiva qualitativa, a pesquisa etnográfica “vem ganhando crescente
aceitação na área de educação, devido ao seu potencial para estudar as
questões relacionadas à escola”. (1986,p. 13).
A segunda etapa da pesquisa realizada em campo teve como
instrumento para coleta de dados um questionário com perguntas abertas e
fechadas destinadas aos professores que atuam na Educação Infantil com o
objetivo de investigar qual a visão que os mesmos têm sobre o desenho e de
que maneira eles trabalham essa produção gráfica.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Perguntou-se aos educadores o que significa para eles o desenho de
uma criança, nas idades entre 2 a 5 anos e 80% dos professores, responderam
que o desenho representa uma forma de linguagem, enquanto 10% dizer ser
uma forma de arte e ainda outros 10% falam que o desenho expressa os
sentimentos das crianças e como elas veem o mundo a sua volta.
Também foi indagado se o professor acredita ser o desenho uma
manifestação da linguagem infantil, e esta resposta foi unânime, ou seja, todos
concordam que o desenho é uma manifestação da linguagem infantil.
De fato, nossas crianças com suas garatujas estão celebrando o
nascimento da escritura. É um ato primitivo, mas carregado de sentido.
É o início da aventura, o momento da construção da linguagem escrita
que nos levará à comunicação. É como um cordão umbilical, símbolo
que permite à criança sentir-se única à sua família, ao mesmo tempo
que busca sua própria autonomia. (CROTTI e MAGNI, 2011, p, 17).

Em relação a preferência dos alunos por desenhos, 50% dos professores
acham que seus alunos preferem colorir um desenho pronto, 30% preferem criar
seus próprios desenhos e outros 20% dizem que o melhor é ilustrar atividades
propostas. Isso comprova a necessidade do professor buscar compreender o
processo do desenvolvimento da criança no que diz respeito às suas
capacidades de imaginação e de criação, pois é imprescindível deixar a criança

se manifestar, a partir do desenho, da forma mais livre possível. Colorir desenhos
prontos é uma atividade mecânica que inibe a auto expressão e pode levar à
criança a falsa concepção de que possui uma incapacidade de desenhar, pois
acreditamos que ‘’ por meio do desenho, a criança cria e recria individualmente
formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade,
que podem então ser apropriadas pelas leituras simbólicas de outras crianças e
adultos’’. (BRASIL, p.93, 1998).
Ainda foi questionado se na sala de aula todas as crianças preferem
desenvolver atividades voltadas para o desenho e, nessa questão 70% dizem
que sim enquanto 30% responderam que apenas alguns alunos apreciam,
portanto ‘’para que as crianças possam criar suas produções, é preciso que o
professor ofereça oportunidades diversas para que elas se familiarizem com
alguns procedimentos ligados aos materiais utilizados, aos diversos tipos de
suporte e para que possam refletir sobre os resultados obtidos’’. (BRASIL, p.100,
1998).
Na questão sobre se é possível a criança construir um modo de
pensamento a partir dos seus desenhos, obtivemos 70% dos educadores
acreditando que sim, enquanto que 30% dizem que não. Piaget (2011) nos revela
a importância que os símbolos têm para o pensamento da criança.
A linguagem é necessariamente, interindividual, sendo constituída por
um sistema de signos (significantes arbitrários ou convencionais). Mas,
ao lado da linguagem, a criança pequena- menos socializada que a de
7-8 anos e, sobretudo que o próprio adulto - tem necessidade de outro
sistema de significantes, mais individual e mais motivado: os símbolos,
cujas formas mais corrente na criança pequena se encontram no jogo
simbólico ou de imaginação..., o jogo simbólico aparece mais ou menos
ao mesmo tempo da linguagem. (PIAGET, 2011, p.77).

É evidente a importância do professor em criar situações que estimulem
o pensamento infantil, a fim de ajudar a criança a evoluir nas representações.
Perguntamos aos professores dentre os modos possíveis de construir
um desenho, quais são os mais utilizados em sua sala de aula e/ou espaço da
educação infantil. Os resultados são apresentados no gráfico 01.

Gráfico 01: Modalidades de desenho utilizados pelos professores
Modalidades de desenhos
Desenhos a partir de uma contação de
história
Desenhos prontos para colorir
Desenhos de observação
Desenhos de imaginação a partir de um
evento ocorrido no passado
Deesenhos espontâneos
Desenhos a partir de um tema
0

2

4

6

8

10

12

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa - 2017

Podemos inferir nas respostas dos entrevistados que a utilização de
diferentes estratégias didáticas para explorar o desenho infantil é muito
importante, pois cria oportunidades para que a criança se manifeste de formas
variadas, afinal ‘’ o pensamento evolui se a criança tiver oportunidade de brincar,
desenhar, modelar, enfim, agir sobre as coisas para extrair informações dessas
experiências.’’ (SEBER, 1995, p. 99).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho procuramos compreender a importância do desenho
para o desenvolvimento infantil e com o término dele, pode-se dizer que o
aprendizado é imenso, principalmente quando se fala em educação infantil. As
leituras de Vygotsky, Piaget, Wallon, Seber, Crottie e Magni, entre outros, nos
fizeram descobrir como esses autores pensam, deixando inúmeras contribuições
para que os educadores possam refletir sobe a prática pedagógica.
Reconhecemos hoje que o desenho é fundamental para o processo de
desenvolvimento da criança, pois ela vai se expressando de forma verdadeira,
expondo suas angustias, alegrias, vontades e até mesmo o que vivencia em seu
dia a dia.

A pesquisa de campo foi um diferencial. Ao observar na prática a
evolução do pensamento infantil traduzido na linguagem gráfica, bem como ouvir
as opiniões dos professores sobre o assunto, pois ‘’ é essencial conhecer as
características evolutivas do desenho, para que sua interferência seja efetiva e
não apenas afetiva’’. (SEBER, 1995, p. 78).
O objetivo geral proposto para essa pesquisa foi o de compreender a
importância do desenho como forma de linguagem no processo de ensino
aprendizagem na Educação Infantil e ao finalizar concluímos que é essencial o
professor aprender a questionar os desenhos das crianças, observando e
acompanhando as etapas de desenvolvimento.
Cabe ao professor que atua na Educação Infantil acompanhar o
processo

de

aprendizagem

lançando

mão

de

diferentes

estratégias

metodológicas, considerando os aspectos gerais do desenvolvimento, afinal os
desenhos fornecem ‘’ pistas’’ sobre o pensamento da criança.
Enfim, é notória a importância da intervenção do professor para a
evolução da aprendizagem da criança, valorizando a capacidade infantil de
criação e do próprio pensamento.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1
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RESUMO Este estudo discorre sobre a importância do brincar na educação infantil.
Sabe-se que o ato de brincar é a essência para o desenvolvimento da criança e pela
brincadeira ela pode explorar, interagir, pensar sobre a realidade e a cultura da qual está
inserida. O que devemos levar em consideração é que o brincar não é simplesmente a
oferta de brinquedos e espaços adequados para as crianças brincarem, mas ser visto
como uma ferramenta pedagógica importante, o qual contempla a troca de experiências,
possibilidades e oportunidades, momento estes, de atingir resultados esperados,
proporcionar novas aprendizagens. A pesquisa apresenta os dados coletados, por meio
de um questionário entregue para professores que atuam em escolas e Centros de
Educação Infantil na rede Pública do município de Pato Branco, como o objetivo de
compreender a importância do brincar no desenvolvimento da aprendizagem da criança
na visão de educadores que atuam na Educação Básica, na etapa da Educação Infantil.
Para concluir, a pesquisa indicou que o lúdico exerce um papel importante na
aprendizagem das crianças, da mesma maneira em que ela se esforça para aprender
conceitos mais elaborados.
PALAVRAS-CHAVE: Criança. Brincar. Desenvolvimento. Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
A brincadeira é uma atividade inerente ao desenvolvimento infantil, pois as
crianças se empenham durante o brincar da mesma maneira que se esforçam para
aprender outros conceitos mais significativos, como falar, andar. Sendo assim, a
intervenção do professor nas atividades propostas para o brincar na educação infantil
devem estimular a atividade cognitiva, social, psicomotora das crianças, pois a partir
das brincadeiras elas podem construir formas cada vez mais aprimoradas de
conhecimento.
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O brincar5 se torna uma necessidade cotidiana para a criança, esse momento
deve ser diário na sua vida. Quando ela brinca, vai se desenvolvendo naturalmente, pois
é a partir das brincadeiras que a criança pensa, cria e recria um novo mundo,
combinando ações de faz de conta e criando a sua própria identidade.
Nessa perspectiva, questiona-se qual a importância do brincar no
desenvolvimento da aprendizagem da criança na visão de educadores que atuam na
Educação Básica, na etapa da Educação Infantil?
Ao abordar o desenvolvimento infantil, o brincar representa uma ferramenta
pedagógica valiosa para o professor, ao passo que se aprende usando o imaginário,
onde se cria um mundo de faz de conta que representa a realidade em que a criança
está inserida de maneira espontânea.
A ação do brincar envolve ainda possibilidades, perspectivas pedagógicas
relações entre valores e crenças onde estão modificando e agindo no meio em que as
crianças vivem, tornando-se um ser ativo para explorar o ambiente com autonomia,
superando seus desafios e suas limitações.
Ao explorar o ambiente à sua volta, através da brincadeira, a criança se insere
em um meio saudável, onde aprende e vivencia situações do cotidiano, de maneira mais
dinâmica e criativa, portanto cabe ao professor estimular o conjunto de brincadeiras para
que novas aprendizagens aconteçam.

2 O LÚDICO E A EDUCAÇÃO
O brincar é uma interação vivida no ambiente no qual a criança participa de
uma forma prazerosa e divertida dentro do mundo da fantasia. A interação a partir da
brincadeira tem uma grande importância no desenvolvimento físico, mental e social da
criança.
Rego (1994. p, 80) enfatiza que Vygotsky considera o brinquedo como uma
importante fonte de promoção de desenvolvimento, pois ao brincar, a criança representa
simbolicamente situações imaginárias, utilizando diferentes materiais, ou seja,

5

A brincadeira, segundo Brougère (2001), supõe contexto social e cultural, sendo um processo
de relações interindividuais, de cultura. Mediante o ato de brincar, a criança explora o mundo e
suas possibilidades, e se insere nele, de maneira espontânea e divertida, desenvolvendo assim
suas capacidades cognitivas, motoras e afetivas.

brinquedos, para representar uma realidade ausente, cria ao mesmo tempo situações
ilusórias e imaginárias.
O lúdico na educação infantil se faz muito importante, pois oportuniza
compreender as atividades e seus significados de maneira que utilizado no decorrer das
aulas, a ludicidade e o brincar, desenvolvem importantes características para a
aprendizagem e o desenvolvimento infantil.
Almeida (1995. p.,11), traz o conceito da educação lúdica como sendo:
Uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma
transicional em direção a algum conhecimento, que se redefine na
elaboração constante do pensamento individual em permutações
constantes com o pensamento coletivo.

Portanto, o lúdico proporciona situações imaginárias e também formas de
utilização de regras, pois no brincar mesmo que livremente, é preciso estabelecer
algumas regras e, nessas relações que a criança estabelece, ela se imagina como a
mãe da boneca e vai obedecendo as normas de procedimento como a mãe.
Bomtempo (2001, p, 57) atribui um papel relevante ao ato de brincar de imitar
da criança.
Quando vemos uma criança brincando de faz-de-conta, sentimo-nos
atraídos pelas representações que ela desenvolve. A primeira
impressão que nos causa é que as cenas se desenrolam de maneira a
não deixar dúvida do significado que os objetos assumem dentro de
um contexto. Assim, os papéis são desempenhados com clareza: a
menina torna-se mãe, tia, irmã, professora; o menino torna-se pai,
índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. (...)

Por meio das atividades lúdicas, em especial do jogo de faz de conta, as
atividades do dia a dia são reelaboradas pela criança onde ela combina suas
experiências com novas possibilidades de reprodução do mundo real.
Esse tipo de jogo recebe várias denominações: jogo imaginativo, jogo
de faz-de-conta, jogo de papéis ou jogo sócio dramático. A ênfase é
dada à “simulação” ou faz-de-conta, cuja importância é ressaltada por
pesquisas que mostram sua eficácia para promover o desenvolvimento
cognitivo e afetivo- social da criança. (BOMTEMPO. 2001, p, 57).

Durante as representações realizadas durante o jogo a criança se desenvolve
intelectualmente, cognitivamente e psicologicamente, incorporando assim os mais
diferentes papeis, do seu cotidiano, desenvolvendo competências como princípios,
valores e regras; aprende a analisar as suas ações, procurando agir da forma mais
adequada possível.

O educador precisa identificar e saber conduzir essas representações da
criança durante o período em que ela estiver no ambiente escolar, pois estas
representações são significativas tanto para a criança como para o professor. No
momento das representações espontâneas, a criança estrutura suas capacidades, sua
personalidade, seus valores, interagindo ao mesmo tempo com seus colegas, ocorrendo
automaticamente a troca de experiências.
Na infância, o lúdico apresenta valores percorrendo assim ao longo da vida
humana as fases do desenvolvimento humano, no momento que o lúdico deixa de ser
vivenciado nas práticas, deixa de ser estimulado ou de gerar um prazer no aprender, a
criança se sente desmotivada. Ao aprender brincando a aquisição de novos conceitos
se torna mais prazeroso, divertido, fácil, aumentando as possibilidades de
aprendizagem.
A aproximação entre o lúdico e a realidade permite à criança assumir diferentes
papeis sociais e cabe ao professor compreender a importância desse processo para
poder intervir no desenvolvimento infantil, propiciando atividades propícias à
aprendizagem.

2.1 O BRINCAR E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Para Maluf, (2003, p, 9), ‘’o brincar proporciona a aquisição de novos
conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das
necessidades básicas da criança e essencial para um bom desenvolvimento motor,
social, emocional e cognitivo’’, portanto, o brincar proporciona oportunidades de
aprendizagem, situações de conflito, que exigem mais atenção da criança para tentar
solucionar o imprevisto, envolvendo-se em situações emocionais do dia-a-dia,
desenvolvendo assim a identidade da criança.
Quando a criança brinca de faz de conta ela vive situações do seu dia a dia da
escola, da sua casa, trazendo realidades e construindo novos aprendizados que serão
importantes na constituição do seu ser.
Maluf considera ainda que:
A criança é curiosa e imaginativa, está sempre experimentando o
mundo, precisam explorar todas as suas possibilidades. Elas adquirem
experiências brincando. Participar de brincadeiras é uma excelente
oportunidade para que a criança viva experiências que irá ajuda-la á

amadurecer emocionalmente e aprender uma forma de convivência
mais rica. (MALUF.2003, p, 21.).

A criança avança de maneira positiva ao usar a sua imaginação, pois através
dela, age e interage com a realidade a sua volta, através de suas ações, onde a mesma
procura realizar seus desejos. Porém, muitas vezes não consegue supri-los de imediato,
assim procura outros meios, envolvendo-se no mundo da imaginação, em momentos de
alegria e fantasia, estimulando-se ao mesmo tempo o desenvolvimento integral.
Vygotsky conceitua o brincar como sendo uma:
Fonte de desenvolvimento e de aprendizagem, constituindo uma
atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança se
comporta de forma mais avançada de que na vida cotidiana, exercendo
papéis e desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos,
habilidades e processos de desenvolvimento e aprendizagem.
(VIGOTSKY. 1998, p, 81).

O brincar é uma atividade construída pelo intermédio das interações entre os
sujeitos e, durante o ato do brincar as crianças se relacionam afetivamente, envolvendose em sentimentos de alegria e emoção, demonstrando comportamentos saudáveis.
Seguindo a linha de que o brinquedo tem um papel importante no
desenvolvimento da criança, Kishimoto admite que o brinquedo:
Represente certas realidades. Uma representação é algo presente no
lugar de algo. Representar é corresponder a alguma coisa e permitir
sua evocação, mesmo em sua ausência. O brinquedo coloca a criança
na presença de reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza
e ás construções humanas. Pode se dizer que um dos objetivos do
brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que
possa manipulá-los. (KISHIMOTO. 2011, p.18).

O brinquedo deve ser adequado para cada faixa etária infantil, tornando-se
importante a seleção do mesmo por parte dos educadores na hora de brincar com seus
alunos, não precisam ser de valor ou de marca, pois a criança brinca com qualquer
objeto que chame sua atenção ou esteja ao seu alcance, usando a sua imaginação e
sua criatividade.
Além do cuidado com a seleção dos brinquedos adequados para cada faixa
etária das crianças é necessário possibilitar que elas mesmas possam ter a
oportunidade de construir e criar seus próprios brinquedos com materiais diversificados.
Oliveira assegura que:

Ao brincar o afeto, motricidade, linguagem, percepção, memória e
outras funções cognitivas estão profundamente ligadas [...]. Ao brincar
a criança passa à compreender as características dos objetos, seu
funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos sociais.
(OLIVEIRA. 2002,160 a).

A partir das ideias de Oliveira, podemos inferir que o brincar deve ser visto
como um princípio que contribui para o desenvolvimento da criança. As crianças
possuem o direito de brincar, portanto cada uma tem seu modo de agir e se portar, se
expressar e se relacionar com o ambiente e com as pessoas a sua volta, de expressar
o mundo, realizar imitações de gestos, verbalizar e realizar expressões.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI considera
que o brincar é:
Uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia. O fato de as crianças, desde muito cedo
poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar
determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua
imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória,
a imaginação. (BRASIL. 1998, p, 22).

Ao brincar, as crianças aprendem sobre o mundo, sobre as regras de
convivência, mesmo com o desenvolvimento das tecnologias o uso da imaginação, não
deixa de ser essencial.
Oliveira (2013) ainda propõe que o brincar deve ser tratado como uma atividade
representativa e aliada à criatividade da criança:
Na brincadeira a criança consegue aflorar sua criatividade sendo ela
mesma, sem medo da imposição do adulto. Somente brincando a
criança consegue viajar em um mundo ilusório cujo o autor é ela, pois
o brincar é uma atividade onde as crianças criam novos fatos, novos
ambientes, novos brinquedos, dão novos sentidos as brincadeiras,
conseguem representar, cantar, subir em palcos, dançar, tudo por
intermédio da sua criatividade na brincadeira. (OLIVEIRA. 2013, p, 4
b).

Durante a brincadeira a criança demonstra sua imaginação e ao compreender
essa riqueza imaginária, o educador deve concebê-la em suas práticas pedagógicas e,
por meio delas proporcionar experiências culturais trocas de informações e
conhecimentos entre ambos.
Lebovici e Diatkine retratam que o brincar é:

Tão importante, deve ser também considerado como a expressão dos
modos atuais da organização da personalidade da criança é como um
modo estruturante em relação às organizações mais tardias. A criança
que não brinca se não se aventura em algo novo, desconhecido. Se,
ao contrário é capaz de brincar, de fantasiar, de sonhar, está
revelando, ter aceito o desafio do crescimento a possibilidade de errar,
de tentar e arriscar para progredir e evoluir. (LEBOVICI & DIATKINE.
1985, p, 6).

A criança manifesta seus sentimentos durante o brincar, apresenta aspectos
do seu cotidiano, sua organização e personalidade, como também a evolução do seu
modo de agir com autonomia.
Rego retrata que é preciso observar o espaço e o tempo nas brincadeiras
infantis:
Para que as brincadeiras infantis tenham lugar garantido no cotidiano
das instituições educativas é fundamental a atuação do educador. É
importante que as crianças tenham espaço para brincar, assim como
opções de mexer no mobiliário, que possam, por exemplo, montar
casinhas, cabanas, tendas de circo etc. O tempo que as crianças tem
à disposição para brincar também deve ser considerado: é importante
dar tempo suficiente para que as brincadeiras surjam, se desenvolvam
e se encerrem. (REGO.1994, p, 114).

Faz se necessário a preparação de ambientes temáticos, salas com espaços
adequados para que a criança possa se movimentar livremente, disponibilizar materiais
e brinquedos adequados com a faixa etária de cada criança para que estes possibilitem
o seu envolvimento com o brincar, da melhor forma possível. O ambiente precisa ser
acolhedor, que favoreça a inserção de atividades e ações com objetivos claros que
envolvam o brincar, possibilitando o entendimento e a compreensão das crianças.

2.2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA RELAÇÃO COM O ALUNO NO
COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A formação do educador infantil não deve se restringir somente aos aspectos
cognitivos e intelectuais da criança. É fundamental entender quem são essas crianças,
o modo como se desenvolvem e se constituem enquanto sujeitos donos de suas
histórias, capazes de aprender e se desenvolver.
Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir
uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em
conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades

de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos
recursos afetivos e emocionais que dispõe (BRASIL. 1999, p, 28).

O educador deve conhecer a história da criança, acompanhar seu
desenvolvimento, propor atividades pedagógicas que favoreçam seu desenvolvimento.
Para que se cumpra a finalidade pedagógica, o professor deve abordar um
planejamento curricular flexível. Segundo Marques:
Em toda proposta curricular há uma postura pedagógica entendida
como postura política do entendimento compartilhado, da organização
e da condução do ensino aprendizagem. Na construção de um
currículo que atenda aos interesses emancipatórios do saber é
necessário que se explicite a relação educativa pedagógica, isto é
intencionada e se assumam de forma decidida e sistemática, suas
intencionalidades de maneira a se tornarem lucidamente percebidas as
relações vividas solidariamente e as objetivações coletivas que os
sujeitos criam ou assumam como suas. (MARQUES. 2003, p, 168.).

É preciso que o educador tenha responsabilidade no momento do planejar,
reestruturar atividades quando necessário, organizar a rotina da criança no ambiente
escolar, explorar com criatividade as atividades preparadas para o cotidiano da criança,
permitir a construção de novas possibilidades, tais ações planejadas irão superar limites,
transformar ações simples em aprendizado.
Para Santos (2010, p.18)
Quando em sala de aula, o educador utilizar jogos e brincadeiras como
recurso para a aprendizagem, os alunos devem-se portar como e
estivessem realmente desenvolvendo uma atividade lúdica, isto é, com
a mesma satisfação de uma situação livre. A diferença está na maneira
como o educador se comporta. Ele, como mediador, deve saber
quando interagir, quando incentivar, quando desafiar e quando deixar
as crianças tomarem, por si sós, as decisões. Neste sentido os valores
da atividade alcançam níveis educativos superiores. Na verdade a
brincadeira livre faz parte do brincar intencional, mas ao contrário não
é verdadeiro.

Com um planejamento elaborado e estruturado, o professor precisa saber
exatamente qual objetivo se busca atingir com determinadas brincadeiras ou jogos, pois
a criança necessita ser desafiada, compreendida e motivada estando em um ambiente
que proporcione uma aprendizagem significativa.
A sala de aula deve ser um espaço para proporcionar aprendizagens
significativas e a partir das relações pedagógicas, o educador deve organizar os
espaços da sala de aula de uma forma em que as crianças consigam brincar para

aprender, pois o ‘’ educador do novo milênio deve promover novos e estimulantes
desafios, contextualizar conteúdos’’ (...) (SANTOS. 2010, p.23 b).
A mediação estabelecida entre o professor e o aluno, durante as brincadeiras
deverá ser sempre intencional, pois durante o jogo e a brincadeira é que acontece o
processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao professor explorar as brincadeiras e os
jogos, associando-os aos conteúdos, procurando ao mesmo tempo atingir os
conhecimentos esperados, de uma forma agradável e criativa, isso irá automaticamente
contribuir para a construção de um novo aprendizado significativo no desenvolvimento
da criança.
Chiaradia comenta que:
Observando as brincadeiras que as crianças realizam, vamos notar seu
desenvolvimento e as mudanças em seus interesses e nos padrões de
seu relacionamento social. Tal observação ajuda bastante no trabalho
com uma criança pequena. Quando propomos apenas aulas dirigidas
ou programas prontos, estamos desconsiderando o desenvolvimento
que observamos a partir das atividades espontâneas da criança
através das brincadeiras. (CHIARADIA. 2010, p,13).

O professor necessita criar estratégias e novos desafios para as crianças,
usando a criatividade para buscar compreender, conhecer e atender as particularidades
da criança. É preciso prestar atenção na interação da criança com seus colegas no
momento do brincar.
Para Castorina a aprendizagem consiste:
Na internalização progressiva dos instrumentos mediadores e é uma
aplicação do princípio antes mencionado: todo processo psicológico
superior vai do âmbito externo para o interno, das interações sociais
para as ações internas, psicológicas. (CASTORINA. 2000, p, 19.).

Faz-se necessário rever e mudar algumas metodologias de ensino, criar
estratégias para que haja novas formas de aprendizado e trocas de experiências.
Nesta concepção, entende-se que a construção de conhecimentos se
dá, exclusivamente através das relações que as crianças estabelecem
de forma espontânea e livre, com os objetos de seu meio físico. Dessa
maneira, um ambiente rico de estímulos proporcionará desafios e
aprendizagem. (REGO.1994, p, 91.).

Para que haja a troca de experiências e informações de maneira clara e
compreensível, o educador precisa estar atento a forma de ensinar e socializar os

conteúdos, ou seja, os conhecimentos conquistados pelas crianças. É fundamental
auxiliar a criança na tarefa de aprender, proporcionando situações em que ela possa
avançar em suas aprendizagens.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia desse estudo se baseia em pesquisa qualitativa, de caráter
descritivo e optativo, por meio de um questionário elaborado com perguntas fechadas.
Gil (2010) ressalta que a pesquisa deve ser desenvolvida mediante:

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de
investigação cientifica. Na realidade a pesquisa desenvolve-se ao
longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada
formulação do problema até a satisfatória apresentação de resultados.
(GIL.2010, p. 01.).

A pesquisa exige conhecimentos e processos que envolvem técnicas ao ser
realizada. Após formular um problema faz se necessário realizar um levantamento de
questões, estas importantes e precisas para buscar resolver o problema proposto.
Para a coleta de dados foi preciso realizar uma pesquisa bibliográfica, em
seguida o estudo de campo, com o intuito de se aproximar da realidade do educador,
buscando possíveis respostas para o seguinte problema: Qual a importância do brincar
no desenvolvimento da aprendizagem da criança na visão de educadores que atuam na
Educação Básica, na etapa da Educação Infantil?
A pesquisa de campo assim é denominada porque a coleta de dados é
efetuada “em campo”, onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, uma vez que não
há interferência do pesquisador sobre eles. (ANDRADE,1999, p, 109).
A população pesquisada foi constituída por 11 profissionais que atuam na
Educação Básica: Educação Infantil e séries iniciais, no município de Pato Branco/PR.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo teve como população pesquisada professores que atuam em
Escolas e Centros de Educação Infantil, num total de 11 professores e dentre esses, 6
atuam em escolas e 5 em Cmeis.
O instrumento de pesquisa foi composto por 10 questões estruturadas e
entregues pessoalmente pelas pesquisadoras aos pesquisados. A análise foi realizada
a partir das respostas validadas que após exploradas qualitativamente foram tratadas a
partir da teoria pesquisada.
Em relação a formação, todas as professoras que responderam o questionário
possuem graduação em Pedagogia, sendo que 7 (sete) delas possuem formação inicial
no curso de Magistério.
Os professores foram questionados para fazer uma definição sobre o brincar e
definiram como: “conhecer o mundo e se reconhecer’’, “aprender relações e explorar
possibilidades’’, “uma necessidade de toda criança, em que a mesma se desenvolve
emocionalmente, mentalmente sua forma de expressão e comunicação’’.
Entre as respostas dos professores sobre o brincar destacamos a do
respondente 2: O brincar possibilita o desenvolvimento integral da criança, além de facilitar a
apreensão da realidade em que a criança vive, pois o brincar é a essência da infância e na hora
das brincadeiras as crianças desenvolvem-se fisicamente e intelectualmente. O brincar
possibilita a construção de uma autonomia e criatividade . Nesse aspecto Kishimoto (2011,

p.40) pondera que ‘’ o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos, remetenos para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de
desenvolvimento infantil’’
Quando perguntado, qual a afirmação que mais expressa seu entendimento
sobre a utilização do lúdico na educação infantil, obtivemos as respostas apresentadas
no quadro 01:
Quadro 1: A afirmação que mais expressa seu entendimento sobre a utilização do lúdico
na educação infantil é:
Respondentes

11

Uma maneira descontraída de ensinar com objetivos pré-estabelecidos

82%

Uma brincadeira com objetivo de trabalhar algum conteúdo

18%

Uma brincadeira qualquer para passar o tempo

0%

Não acredito que o lúdico influencia na aprendizagem infantil

0%

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa– 2017

Segundo os professores pesquisados, a utilização do lúdico, durante o trabalho
pedagógico, como sendo ‘’ uma maneira descontraída de ensinar, com objetivos préestabelecidos pelo professor recebendo assim 82% da preferência, sendo que ‘’ uma
brincadeira com objetivo de trabalhar algum conteúdo obteve18%.
Percebemos que as duas opções mais escolhidas, são importantes e definem
o objetivo do brincar em sala de aula, suas contribuições e importância. Portanto Barros
ressalta que:
O brincar, atividade essencial para o desenvolvimento infantil, não
pode ser visto somente como fins didáticos para a alfabetização. Tem
que ser percebido como uma atividade essencial e potencializadora do
desenvolvimento, e que proporciona à criança durante seu processo a
capacidade de ler o mundo, adulto opinando e criticando-o. (BARROS.
2009, p, 38).

Constata-se que segundo experiência acadêmica construída ao longo do
período acadêmico e segundo alguns autores e assim com esta coleta de dados, a
utilização de brincadeiras lúdicas e como também Barros (2009) ressalta, é essencial
como uma atividade o brincar, mas além de ter um propósito didático, precisa ser
trabalhado o brincar como uma atividade que desenvolva na criança

suas

potencialidades, busque contribuir para que a criança construa um aprendizado
significativo e possa tomar posições as situações ocorridas em seu cotidiano.
Perguntamos se os professores costumam utilizar atividades lúdicas em sala
de aula e com que frequência?
Grafico1: Você costuma utilizar atividades lúdicas em sala de aula? Com que
frequência?

9,09%

Utilizam atividades lúdicas
0,00%

0,00%

9,09%

81,81%

Diariamente
Duas a três vezes na
semana
Três a quatro vezes na
semana

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa - 2017

Percebemos nas respostas apresentadas no gráfico 01 que os professores em
sala de aula utilizam atividades lúdicas, diariamente e segundo Wajskop, a brincadeira
é ‘’uma situação privilegiada de aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode
alcançar níveis mais complexos, exatamente pela possibilidade de interação entre os
pares em uma situação imaginária e pela negociação de regras de convivência e de
conteúdos temáticos. (WAJSKOP. 2012, p, 41).
Quanto mais utilizada a brincadeira como atividade lúdica pedagógica no
ambiente escolar, mais a criança irá interagir com outras crianças, se desenvolvendo,
aprendendo a conviver da melhor forma possível, aprendendo ainda regras, para
interagir e discernir entre suas atitudes, suas escolhas e suas consequências ao tomálas.
Quando questionados para que citassem formas de como articular o lúdico com
as situações de aprendizagem:
Ocorrem as seguintes formas de articulações entre o lúdico e a
aprendizagem: através de contações de histórias, musicalização, jogos
lúdicos brincadeiras de roda e musicalização. (Respondente I)
Articulam-se através de jogos educativos com regras, bingo de nomes,
contações de histórias, cantigas e brinquedos diversos. (Respondente
II)

A esse respeito Kishimoto (2011, p, 42) destaca que ‘’ ao utilizar de modo
metafórico a forma lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a construção do
conhecimento, o brinquedo conquistou espaço definitivo na educação infantil’’.
Em relação a utilização de jogos e brincadeiras em sala de aula, pedimos para
marcar em um grupo de atividades listadas, a ordem de importância aquelas que o
professor utiliza em seu planejamento.

Grafico2: Dentre as atividades listadas, marque por ordem de importância àquelas
que você utiliza em seu planejamento.

Atividades mais utilizadas nos planejamentos

10%

Jogos pedagógicos
confeccionados com sucata

10%
13%

18%

13%

Jogos pedagógicos
industrializados
Brinquedos diversos

15%
7%

14%

Fantoches
Cantigas

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa - 2017

Dentre as atividades mais utilizadas nos planejamentos escolares percebemos
que 18% dos professores, fazem dramatizações, encenam historias, fazendo uso de
diversos meios para produzir uma aprendizagem significativa; já 15% trabalham a
dança, que acreditam que esta irá desenvolver a criança em sua parte física, facilitando
o seu desenvolvimento corporal em certas atividades, para 14% procuram envolver
fantoches e suas confecções, na contação de história, de maneira que as crianças
participam da elaboração, utilizando a imaginação para demonstrar a história em seu
mundo imaginário.
Para 26% dos professores, a preferência são jogos prontos e brinquedos
variados, industrializados e confeccionados pelas crianças. Somente 7% dos
entrevistados dizem utilizar as cantigas como um suporte para as atividades lúdicas.
Portanto para Wajskop:
A criança que brinca pode adentrar o mundo do trabalho pela via da
representação e da experimentação; o espaço da instituição deve ser
um espaço de vida e interação e os materiais fornecidos para as
crianças podem ser uma das variáveis fundamentais que auxiliam a
construir e apropriar-se do conhecimento universal. (WAJSKOP. 2012,
p, 33).

Faz-se de extrema importância o professor utilizar de diversos recursos
pedagógicos para mediar as atividades lúdicas entre a aprendizagem das crianças

interagir ao mesmo tempo entre estes, representando e experimentando novos meios
pedagógicos.
Quanto aos benefícios das atividades lúdicas, indagamos aos professores para
que respondessem aquelas que consideram mais importante.

Gráfico 3: benefícios das atividades lúdicas, assinale aquelas que você
considera mais importante.
Benefícios das atividades lúdicas e sua importância em
sala de aula
Assimilação de valores
18%

16%
Aquisição de comportamentos
21%

24%

Socialização
21%

Desenvolvimento de diversas
áreas do conhecimento
Aprimoramento de habilidades

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa – 2017

Ao analisar as respostas dos professores observamos que 24% dos
educadores consideram que entre os benefícios das atividades lúdicas se associa à
diversas áreas do conhecimento, que através das mesmas, as crianças se desenvolvem
em sua integridade. 21% dos educadores acreditam que as atividades lúdicas
favorecem a socialização entre as crianças e o próprio educador, como também entre
as atividades realizadas, os outros 21% ficaram com a opção de que as atividades
lúdicas favorecem a aquisição de comportamentos, o modo das crianças se portarem e
agirem perante as atividades. Com os 18% ficou o aprimoramento de habilidades que
durante o desenvolvimento das atividades as crianças irão aprimorar e desenvolver as
habilidades já existentes. Por fim na forma dos 16% ficou a assimilação de valores que
as crianças irão assimilar e desenvolver novas formas de valores, respeitando os
colegas e demais educadores, suas diferenças, esperar sua vez em determinado
momento de um jogo, aprendendo a esperar o próximo, fazendo o uso de atitudes de
respeito.

Para Santos a ludicidade é:
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e
não pode ser vista apenas como uma diversão. O desenvolvimento do
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal,
social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para
um estado interior fértil, facilita os processos, facilita os processos de
atualização, comunicação, expressão e a construção do
conhecimento. (SANTOS. 2000, p, 28 a).

As atividades lúdicas favorecem formas de convivência mais prazerosa,
proporciona ao mesmo tempo a criança experiências valiosas, promovendo um
aprendizado significativo, possibilitando a troca de tais experiências entre professor e
aluno e vice-versa.
Na questão Onde os jogos e brinquedos que você utiliza estão localizados na
sala de aula? (Local disposição). Caso não tenha em sala de aula em que lugar eles
ficam e com quem? O acesso aos materiais é feito pelo professor ou pelo aluno? As
repostas foram agrupadas no quadro 02.
Quadro 2:Localização e acesso dos jogos
Professor 1

Os jogos e brinquedos estão localizados na brinquedoteca, sendo que o
acesso aos materiais é realizado pelos professores e alunos

Professor 2

Jogos e brinquedos ficam fora da sala, devido ao pouco espaço físico. Os
materiais ficam em armários onde somente os professores possuem acesso

Professor 3

Os pedagógicos no armário de fácil acesso as crianças. Brinquedos em
cestos distribuídos na sala. O acesso a esses materiais é feito por ambas as
partes, porém, sempre com supervisão e orientação das professoras.

Professor 4

Estão acomodados na estante que fica na altura dos alunos, organizados por
tipo de brinquedos onde o acesso também é feito pelos alunos que retiram
para brincar e colocam de volta no mesmo lugar, quando terminam de brincar
mantendo a organização da sala.

Fonte: Dados do instrumento da pesquisa - 2017

Podemos perceber que para os professores participantes da pesquisa o acesso
aos brinquedos pelas crianças é muito importante, pois facilita a ação do brincar. Nesse
aspecto Wajskop, destaca que:
O acesso e a organização dos materiais devem levar em conta a idade
da criança, sendo seu uso coordenado pelo adulto responsável pelo
grupo. É importante ressaltar que quanto menores as crianças sua
variedade deve ser menor, de tal forma que elas possam explorar ao
máximo as probabilidades dos mesmos e iniciar um processo de

representação com eles. Quanto maiores forem as crianças, pode se
manter um número mais variado de objetos, pode se inclusive,
classificá-los e agrupá-los em atividades organizadas com as crianças,
segundo suas propriedades e usos específicos. (WAJSKOP. 2012, p,
44).

Conclui-se que os professores participantes da pesquisa utilizam jogos,
brinquedos e materiais diversos em seus cotidianos, sendo importante classificar os
objetos de acordo com a faixa etária da criança, sempre valorizando a participação das
crianças, promovendo momentos divertidos, alegres, e significativos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar este estudo pode-se compreender que o brincar é fundamental para
a criança, podendo utilizar a brincadeira como ferramenta motivadora, e estratégias
alegres, sendo importante para que a aula seja mais atraente aonde ajudar o professor
na sala de aula.
Com a brincadeira a criança expressa sua forma de representação da realidade
e através do jogo cria, corrige os aspectos insatisfatórios do real que realiza sua
imaginação e seus desejos.
O brincar é uma atividade cotidiana na vida infantil, ela faz parte da vida de
todas as pessoas desde o nascimento, deve ser mantida tanto na escola como em casa,
não apenas como um lazer, mas como um objetivo para o desenvolvimento de suas
potencialidades.
Portanto, é importante no dia-a-dia da criança ter jogos e atividades lúdicas,
porque os mesmos as influenciam, estando envolvidos nesta ação facilita o processo de
ensino e aprendizagem.
O professor precisa buscar novas informações para se capacitar, levando para
a sala de aula atividades para desenvolver com as crianças, envolvendo as brincadeiras,
as música, as histórias, os jogos e, desenvolvendo a memória, a atenção, a linguagem,
a criatividade e habilidades para desenvolver sua aprendizagem.
A partir dos dados da pesquisa percebeu-se que os educadores preferem uma
forma mais elaborada e descontraída para aplicar aos educandos o que foi préestabelecido pela unidade de ensino. A aplicação de brincadeiras é a modalidade
organizativa mais aceita pelos alunos. Os docentes ainda utilizam a dramatização e

encenam historias para aumentar o aprendizado de forma também que os alunos fiquem
mais concentrados. Conclui-se que educadores utilizam estratégias nas áreas do
conhecimento em que as crianças participam e aprendem mais em sua totalidade.
Podemos inferir que os professores participantes da pesquisa demonstram
estar preparados e capacitados para promover e estimular o ensino aprendizagem das
crianças a partir do uso do lúdico em suas práticas pedagógicas.
É preciso que os educadores valorizem o brincar na educação infantil como
uma estratégia metodológica. Brincar não somente aprende os conteúdos formais da
escola,

mas

podem

tornar-se

uma

atividade

pedagógica

indispensável

às

aprendizagens.
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RESUMO: Este artigo aborda questões como o real significado da Educação do e no
Campo e busca apresentar os principais documentos norteadores para Educação do
Campo. Entende-se que esta modalidade educacional é essencial para a qualidade da
educação, especialmente em contextos como o do Núcleo Regional de Pato Branco,
pela característica produtiva local. Percebeu-se que para que de fato se efetivem, é
preciso um olhar mais atento, visto que o cenário aponta para o fechamento das Escolas
do Campo. Esta fundamentação embasou-se em autores da área como Brasil (1996)
sendo usada a Constituição da República Federativa do Brasil, Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica, entre outras e Caldart (2002) autora de
referência na área. Para a coleta de dados foi feita uma entrevista com coordenadores
da Modalidade no Núcleo Regional da Educação de Pato Branco-PR. Os dados foram
apresentados em forma excertos e analisados de acordo com o referencial. Ao final,
concluiu-se que o número de escolas do campo nos últimos dez anos teve uma
diminuição bastante significativa e que as políticas públicas não são efetivadas de fato,
deixando esta modalidade educacional secundarizada.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Educação do Campo. Escolas do
Campo.

1. INTRODUÇÃO

No artigo será dada ênfase sobre a Educação do Campo mais
especificamente sobre as políticas públicas e documentos norteadores da área.
A importância do estudo deste tema justifica-se pela necessidade de estudar
sobre a Educação do/no Campo, para que se entenda sobre seus conceitos e
documentos norteadores. A Educação do Campo ajuda na formação de
agricultores, integrando o trabalho e a educação, determinando condições
propícias para a melhoria da qualidade de vida e direitos desta população.
O objetivo principal deste estudo trata de analisar os principais
documentos norteadores das políticas educacionais para a Educação do Campo,
tanto em nível federal como estadual. Como objetivos específicos, delineou-se a
importância de conceituar Educação no/do campo bem como suas bases legais
1
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e principais diretrizes educacionais além de levantar os números das escolas do
campo existentes no Estado do Paraná e da Região Sudoeste, bem como
demais os principais indicadores, num recorte histórico dos últimos dez anos.
O texto está organizado em duas seções, sendo a primeira, sobre as
reflexões e conceitos que dizem respeito à Educação do Campo. A segunda
seção, aborda questões ligadas aos marcos normativos, às leis ligadas à essa
educação e acontecimentos que fazem a Educação do Campo ser o que é hoje.
Por fim, a análise de dados apresenta dados coletados em pesquisa de
campo, que são apresentados em forma de excertos e debatidos a partir do
referencial teórico estudado.

2. REFERECIAL TEÓRICO

2.1. EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEITOS E REFLEXÕES

Quando se fala em Educação do Campo, as pessoas logo pensam em
uma escola no meio rural, em que estudam alunos provindos do meio rural, no
entanto, a concepção de Educação do Campo vai além das atividades
pedagógicas de uma escola.
A Educação do Campo é o resultado das lutas dos trabalhadores rurais e
dos movimentos sociais por uma oferta de Educação Básica digna voltada aos
moradores do campo, lutas por uma Educação do Campo e no campo, em que
se defendia a necessidade de Políticas Públicas voltadas para o mesmo, que
atendessem as necessidades do povo que ali vive, que até algum tempo atrás
era tido como um povo caipira, sem estudo e sem entendimento.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.394/96, no seu
Artigo 208, define o dever do estado em relação à educação sendo efetivada
mediante a garantia de educação básica e gratuita dos quatro aos dezessete
anos, assegurando inclusive oferta gratuita para todos que não tiveram acesso
em sua idade própria (BRASIL, 1996). O que a LDB contempla é que a educação
é muito mais que uma simples oferta de vaga, ela é um direito de todos os
cidadãos brasileiros, sendo ele indígena, caiçara, quilombola, o branco, o negro,
pobre, rico, indiferentemente da classe social ou da cor da pele, da raça ou da
etnia. Todos têm a Educação, pública, gratuita e de qualidade.

A expressão “Educação do Campo” tem sua data de surgimento quando
utilizada na I Conferência Nacional da Educação Básica do Campo em 1998. Em
2002, no Seminário Nacional passou a ser chamada Educação do Campo, e foi
reafirmada assim na II Conferência Nacional em 2004. E a relação entre a
Educação do Campo e os movimentos sociais, vem desde o início de tudo,
quando ainda não existia a expressão Educação do Campo.
Educação do Campo não trata apenas das escolas, mas sim de tudo
aquilo que está inserido no modo de vida do campo, como as pessoas, a
diversidade de culturas, a valorização da famílias, as tradições produtivas, o
cuidado com a água e com a terra, enfim tudo isso faz parte do conceito de
Educação do Campo. O povo do campo é considerado caipira pelo fato de falar
“errado”, ter costumes que para o povo da cidade são estranhos, considerado
um povo pobre, mas que na verdade vive de modo diferente, pois mantém a
produção de alimentos para a cidade com suas plantações levando esses
alimentos para população urbana, mantendo sua sobrevivência (CALDART,
2012).
Segundo Caldart (2012, p.59):
A educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual,
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa
incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das
comunidades camponesas.

Percebe-se então, o quão profunda é a Educação do Campo, e o seu
sentido para as pessoas que vivem no campo e lutam por uma educação de
qualidade todos os dias, que batalham por uma educação que não só no campo,
mas também por uma educação no/do campo.
A população rural não são apenas aqueles senhores que trabalham na
agricultura, mas também os jovens filhos de agricultores, a criança e também a
mulher agricultora, ou seja, todos aqueles que vivem no meio rural fazem parte
deste movimento.
Todo o povo que vive no campo tem direito a seu pedaço de terra, por
isso que surgem os movimentos da população rural como por exemplo o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST que lutam por seus diretos, ou
seja, lutam pelo direito e uso de pequenos pedaços de terra que lhe pertencem,
pois não é somente os grandes fazendeiros – os latifundiários - que podem ter

terra. Assim como o direito à educação, movimentos do campo lutam pelo direito
ao uso da terra, pois ela provém seus modos de vida.
Então, o MST – diferentemente do que mídias divulgam ajudam a
população do campo nos seus direitos, na reforma Agrária e por mudanças na
agricultura. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acontece
na maioria das vezes através de assentamentos e acampamentos em que há
fazendeiros com posse em terras em grande quantidade, sendo estas terras
improdutivas ou ilegalmente exploradas.
Segundo Caldart (2012, p.261):
O esforço feito no momento de constituição da Educação do Campo, e que
se estende até hoje, foi de a partir das lutas pela transformação da realidade
educacional específica das áreas de Reforma Agrária, protagonizadas
naquele período especialmente pelo MST, para lutas mais amplas pela
educação do conjunto dos trabalhadores do campo. Para isso, era preciso
articular experiências históricas de luta e resistência, como as das escolas
família agrícola, do Movimento de Educação de Base (MEB), das
organizações indígenas e quilombolas, do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), de organizações sindicais, de diferentes comunidades e
escolas rurais, fortalecendo-se a compreensão de que a questão da
educação não se resolve por si mesma e nem apenas no âmbito local: não é
por acaso que são os mesmos trabalhadores que estão lutando por terra,
trabalho e território os que organizam esta luta por educação. Também não é
por acaso que se entra no debate sobre política pública.

Sendo a educação um direto de todos inclui também todos os povos do
campo, entendendo também, a educação escolar como dever do Estado. A partir
daí, pode-se pensar em Políticas Públicas para Educação do Campo, pois a
mesma foi colocada no campo dos direitos, por uma Educação Pública do
Campo.
A partir das reivindicações e lutas promovidas pelos movimentos sociais
do campo, o poder público reconheceu a necessidade de pensar em uma
legislação específica de educação aos povos do campo, assim o Conselho
Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica aprovou em
2002 as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo,
que define algumas orientações gerais para todas as escolas do campo no país,
tais como: abordagem dos conteúdos, articulação com os demais setores,
gestão democrática, perfil de docência entre outros pontos.
Segundo a LDB, a educação rural trata-se da população agrícola, ou seja,
todos aqueles que moram no meio rural e neste sentido, compreende-se que tal

legislação requer ajustes e emendas coerentes com as Diretrizes Operacionais
para a Educação do Campo, bem como com as demais políticas desta
modalidade educativa. (CALDART, 2006).
As Diretrizes Operacionais para Educação do Campo (BRASIL, 2008) em
seu Art.11, dispõe sobre:
O reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser integrado,
constituindo-se a Educação do Campo em seu eixo integrador, recomenda que
os Entes Federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
trabalhem no sentido de articular as ações de diferentes setores que participam
desse desenvolvimento, especialmente os Municípios, dada a sua condição de
estarem mais próximos dos locais em que residem as populações rurais.

A educação do campo é ofertada para alunos do campo, sendo um
projeto comunitário e tendo uma comunidade mais ativa na escola. As crianças
têm direito à escola perto de sua residência e por isso as do campo têm
prioridade em estudar no campo. Mas isso apenas não é suficiente para a
formação desses jovens, que saem em busca de novas formações em
municípios vizinhos. A educação do campo é ofertada em menor número de
escolas pelo motivo dos alunos não estarem mais motivados a estudar no
campo, e isso influencia muito na composição da população rural promovendo o
quê alguns autores chamam de esvaziamento do campo4. Por detrás disso, não
se pode deixar de considerar os interesses produtivos dos latifundiários, que se
aproveitam deste fato, para expandir suas cercas.
Ainda as Diretrizes Operacionais para Educação do Campo, (BRASIL,
2008), em seu Art. 10 dispõe que:
O planejamento da Educação do Campo, oferecido em escolas da
comunidade, multisseriadas5 ou não, [...] considerará sempre as distâncias de
deslocamento, as condições de estradas e vias, o estado de conservação dos
veículos utilizados e sua idade de uso, a melhor localização e as melhores
possibilidades de trabalho pedagógico com padrão de qualidade.
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(FONSECA, 1989, P.20)

As escolas do campo muitas vezes não possuem transporte escolar para
as crianças se deslocarem até as escolas e isso torna um tanto mais difícil a
frequência escolar pelo fato de crianças pequenas precisarem caminhar
bastante para chegar até as escolas. Em razão da falta de um sistema adequado
de transporte escolar na área rural, há a dificuldade também para os professores.
Outro problema enfrentado para a implantação/manutenção da
Educação do Campo é a insuficiência e a precariedade das instalações físicas
da maioria das escolas, as dificuldades de acesso dos professores e alunos às
escolas. A estrutura de uma escola do campo deveria ser totalmente diferente
de uma urbana, pois a escola do campo vai receber filhos de agricultores e
precisa ter um ambiente que seja parecido com o campo para crianças se
sentirem melhor.
O currículo da Educação do Campo tem como base os documentos
legais – o disposto na LDB e nas Bases Nacionais Comuns - BNC, mas esse
currículo não pode ser igual ao currículo da área urbana e necessita ser
contextualizado.
É um desafio para o professor que ministra suas aulas no campo vincular
os conteúdos curriculares com a realidade dos alunos, fazendo com que sua
prática seja voltada para a formação humana contextualizada e que necessita
de conhecimentos que fortaleçam sua morada no campo. Na Educação do
Campo, não se pode reforçar um currículo escolar que privilegie uma visão
urbana de educação.
Diante de todas estas questões, apresenta-se a seguir as principais
diretrizes e documentos educacionais que norteiam o trabalho das escolas do
campo, tanto nacionais como no estado do Paraná.

2.2 EDUCAÇÃO DO CAMPO: MARCOS NORMATIVOS
A partir do processo de democratização da sociedade brasileira, a
Constituição Federal de 1988, define em seu Artº 205, que
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

A partir dessa concepção de educação para todos, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.39496 (LDB), como lei secundária, estabelece
o funcionamento do Sistema Educacional Brasileiro, definindo níveis e
modalidades de ensino, a partir do seu Art. 21. A Educação do Campo só foi
descrita como modalidade educacional, a partir da Resolução Nº 4, de 13 de
julho de 2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, especificamente, em seu Art. 27.
Segundo a LDB 9.394/96 em seu Artigo 28, prevê que na oferta de
educação básica para a população rural, os sistemas de ensino devem promover
as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e
de cada região, como conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às
reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar
própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e
às condições climáticas e a adequação à natureza do trabalho na zona rural
(BRASIL, 1996).
Pode-se observar avanços educacionais e políticos referentes à
educação no campo, dando ênfase a necessidade de o Estado cumprir com
alguns deveres, como os conteúdos curriculares e metodologias integradas as
necessidades reais dos alunos do campo, assim como, a autonomia, em que as
escolas poderão organizar seu calendário de acordo com as condições
climáticas e fases do ciclo agrícola. No entanto, mesmo sendo lei, o projeto
educacional da Educação do Campo está longe de se concretizar plenamente.
A adequação do calendário escolar não acontece, a maioria das escolas
do campo seguem o mesmo calendário das escolas urbanas. Os conteúdos e
metodologias são os mesmos usados em escolas centrais sem interesse algum
pelas reais necessidades da população do campo, especialmente porque alguns
professores lotados em escolas rurais, permanecem temporariamente nestes
espaços, aguardando transferência para escolas mais próximas de suas
residências.
A LDB não utiliza o termo Educação do Campo, mas educação rural. Cita
Educação do Campo no artigo que trata sobre o fechamento das escolas do
campo. A LDB contempla um único e exclusivo artigo que fala de educação rural,
que seria por sua vez o Art.28. Percebe-se então, que a LDB como lei regulatória

da educação brasileira trata da Educação Básica como obrigatoriedade, mas não
destaca esta modalidade
Em 03 de abril de 2002 foi aprovada pelo presidente da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional da Educação, a Resolução nº362001
datada de 12 de março de 2002, que institui Diretrizes Operacionais para
Educação Básica nas Escolas do Campo. No Artigo 2 consta que estas
diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das
escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação
Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a
Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal, ou seja, estas
diretrizes veem para orientar e adequar as escolas do campo em seu projeto
como instituição.
As Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo
no Artigo 6º define:
que o Poder Público, no cumprimento de suas responsabilidades com
o atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios,
proporcionaram Educação Infantil e Ensino Fundamental nas
comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o concluíram na
idade prevista, cabendo em Especial aos Estados garantir as
condições necessárias para o acesso ao Ensino Médio e a Educação
Profissional de Nível Técnico. (BRASIL, 2002).

Todavia, claramente não se tem atendimento escolar na faixa etária que
diz respeito a Educação Infantil nas comunidades rurais, esse atendimento nas
comunidades rurais é quase inexistente, não colocando em prática mais um
artigo previsto em lei para a Educação do Campo, colocando-a em desvantagem.
Também, este mesmo documento orientador das Escolas do Campo, em
seu Artigo 11 dispõe que “os mecanismos de gestão democrática das escolas
do campo, contribuirão diretamente para a consolidação da autonomia das
escolas e para o fortalecimento dos conselhos que propugnam por um projeto
de desenvolvimento que torne possível à população do campo viver com
dignidade e para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo,
estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e

avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino. (BRASIL,
2002).
É fundamental destacar o Artigo 10 define que,
[...] o projeto institucional das escolas do campo, considerado o
estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática,
constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre
a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos
normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade.

(BRASIL, 2002).
Percebe-se que os mecanismos de gestão democrática não estão sendo
desenvolvidos para que haja de fato o fortalecimento da escola do campo, é
necessário que sejam desenvolvidos dentro da comunidade escolar, para que
haja participação de pais, funcionários e alunos, para que dessa forma a
autonomia da escola seja desenvolvida.
Em 28 de abril de 2008 estabeleceram-se, a partir da Resolução nº 02, do
Conselho Nacional da Educação, da Câmara de Educação Básica, as Diretrizes
Complementares, Normas e Princípios para o Desenvolvimento de Políticas
Públicas de Atendimento da Educação Básica do Campo, que é outro marco
educacional de grande importância dentro da Educação do Campo. Este
documento contém doze artigos e é um complemento para o cumprimento das
Diretrizes citadas anteriormente, e nele constam orientações de como a
Educação do Campo deve ou deveria ser dentro das escolas do campo, com
relação às classes, aos professores, as etapas da educação básica, sistema de
ensino, e todo o contexto que as envolve.
As Diretrizes Complementares em seu artigo primeiro cita que a Educação
do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de
nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às
populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida agricultores

familiares,

extrativistas,

pescadores

artesanais,

ribeirinhos,

assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas
e outros. Este artigo contempla que a Educação compreende todos os níveis da
educação básica para o campo, independentemente da sua forma de vida e do
que vem o seu sustento ou de onde são suas origens.
Analisando as normativas estaduais, destaca-se o documento Diretrizes
Curriculares da Educação do Campo (SEED-PR, 2006) que é uma conquista de

enorme importância, pois auxiliam o professor quanto a sua didática em sala de
aula, favorecendo assim um trabalho educativo que traz um sentido real para a
vida do educando. Nas Diretrizes também se encontra a trajetória da Educação
do Campo, em que se aborda a condição da mesma desde o seu surgimento,
seus avanços, conquistas, leis que foram homologadas, encontros entre governo
e sociedade civil para discussão sobre a Educação do Campo, até os dias atuais
Sobre a concepção de campo, o documento traz a leitura de que
educação é necessária para o povo do campo, trazendo o real significado do
mesmo, diferenciando-o do termo rural, que é muito citado atualmente. Também
debate como a Educação do Campo é tratada como política compensatória e
não como necessária, citando a situação histórica de que trata como ideal o
currículo das escolas urbanas. Neste histórico, reforça características essenciais
da Educação do Campo como a concepção de mundo, de escola, de conteúdos
e metodologia de ensino e a concepção de avaliação que se pretende construir.
Sobre os eixos temáticos, como a própria Diretriz aborda, são entendidos
como problemáticas centrais a serem focalizadas nos conteúdos escolares, ou
seja, orienta que é fundamental trazer para sala de aula aquilo que é real para o
educando no contexto produtivo da vida no campo. Essa é uma alternativa
metodológica que diz respeito à apropriação dos conhecimentos, auxiliando os
professores das escolas do campo quanto as suas práticas pedagógicas. Dentro
desses eixos temáticos, devem ser trabalhados, a divisão social e territorial de
cada organização referente ao trabalho, relação sobre a interdependência entre
campo e cidade, a cultura do aluno, o lugar onde vive, a questão do
pertencimento, do sentimento, da identidade, do desenvolvimento sustentável,
entre vários outros temas. São abordadas várias metodologias a partir desses
temas para se trabalhar com o aluno do campo.
São trazidas alternativas metodológicas para se trabalhar os saberes
escolares, tanto os trazidos pelos professores, como também pelos alunos.
Existem duas maneiras, a primeira seria articular os conteúdos da Base Nacional
Comum com a realidade dos educandos e a segunda é criar disciplinas
diversificadas para fazer parte da Matriz Curricular das Escolas do Campo.

3. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

A abordagem da pesquisa desenvolveu-se de acordo com os
pressupostos da pesquisa qualitativa, que é, o tipo de pesquisa que não se
preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento
da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. (GERHARDT,
2009, p. 31). Portanto, trabalha com a realidade, com os motivos, com as
crenças, preocupa-se com os valores e atitudes, com a explicação da sociedade.
Esse tipo de pesquisa exige ir a um espaço mais profundo.
Fez-se uso da pesquisa do tipo exploratória que é o tipo de pesquisa que
tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas
a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. (GERHARDT, 2009, p. 35).
Nesse sentido, a pesquisa do tipo exploratória serve para trazermos o problema
em questão para perto, para que dessa forma, o conheçamos melhor e
possamos explorá-lo de tal forma, a chegar nas respostas que são necessárias.
Para a coleta de dados, fez-se uma pesquisa de campo, que segundo
Lakatos,
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual
se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre
eles (LAKATOS, 2003, p. 186).

As pesquisas de campo são de real importância para melhores análises,
já que é onde se encontram respostas para o problema em questão, que serão
analisados e interpretados.
Para a coleta de dados, optou pela entrevista, que segundo Lakatos,
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante
uma conversação de natureza profissional. É um procedimento
utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar
no diagnóstico ou no tratamento de um problema social (LAKATOS,

2003, p. 195).

A entrevista tem como objetivo, obter informações voltadas para as
perguntas

referentes

ao

problema

em

questão

a

ser

estudado

e

consequentemente interpretado.
A entrevista foi realizada no mês de outubro do ano de 2017, a partir do
Núcleo Regional da Educação, situado na cidade de Pato Branco - PR foi

entrevistada a Coordenadora Pedagógica Geral do Núcleo e a Coordenadora de
Educação do Campo, sobre a efetivação das Políticas Públicas para Educação
do Campo e o direcionamento do Núcleo a respeito das mesmas. Também
coletados alguns dados sobre as escolas do campo do Núcleo de Pato Branco,
nos últimos dez anos.
Os dados foram organizados a partir de trechos da entrevista aplicada,
buscando relacionar esses trechos com a realidade trazida pela pesquisa.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Após as entrevistas feitas com a Coordenadora de Educação do Campo
sobre as Políticas Públicas de atendimento a Educação do Campo, algumas
considerações foram importantes. A primeira pergunta foi em relação às
dificuldades, para se efetivar uma educação de qualidade no campo, voltada
para o povo do campo. A entrevistada respondeu que:
[...] A maior dificuldade é a gente ter mais formações para os
professores em relação ao trabalho do campo né, mas hoje a
Secretaria de Estado, ela tem bastante materiais, a gente tem
orientado os professores né, as Formações em Ação que acontecem
nas escolas vem voltadas as escolas do campo, então acho que hoje
isso já é uma dificuldade que a gente já vem superando, então hoje
eles tem uma diretriz do campo, então eles tem que fazer o trabalho lá
específico para os alunos do campo né [...].

A partir dessa resposta percebeu-se que com as diretrizes, as dificuldades
das escolas do campo não foram totalmente sanadas, mas foram diminuídas a
cada lei que foi homologada, como exemplo a diretriz que ela se refere, que é a
Diretriz Estadual que contém orientações para os professores da forma a ser
trabalhada com os alunos nas escolas do campo, é ela que reafirma como direito
uma educação do campo, digna, gratuita e de qualidade nas escolas públicas,
uma educação pensada, voltada para o povo da comunidade rural, que de fato
valorize e respeite esses indivíduos.
Outra questão foi em relação aos calendários das escolas do campo. A
LDB contempla que as escolas do campo têm autonomia para fazerem seus
calendários de acordo com as necessidades da comunidade da região em que
a escola está inserida, porém, a maioria das escolas do campo seguem o mesmo

calendário das demais escolas urbanas. Em relação à isso, foi solicitada qual é
a orientação que o Núcleo Regional faz para as escolas do campo. Neste sentido
a entrevistada explica que:
[...] Eles têm autonomia né, então eles fazem um calendário, só que
nós temos uma outra dificuldade que é o transporte escolar, o
transporte escolar não é estadual ele é municipal, então o prefeito tem
as suas rotas né, e geralmente a gente acaba seguindo o mesmo
calendário devido ao transporte escolar que nós precisamos dele [...].

O que a entrevistada respondeu, remete a uma autonomia que é dada por
lei às escolas, fazerem seu calendário próprio, mas que não pode ser efetivada,
pelo fato de que o estado depende do transporte escolar do município, então se
o município fizer um calendário diferenciado e com rotas diferentes que saíra
prejudicado são os alunos da escola do campo.
Sobre as políticas públicas para Educação do Campo já existentes, foi
questionado se as mesmas são suficientes para a Educação do Campo ser
efetivada com sucesso em seu sentido social, cultural, pedagógico e econômico.
Obteve-se a seguinte resposta:
Eu acho que ela já contempla uma educação do campo de qualidade
né, claro que aprimorar é sempre bom porque a gente no caminho vai
encontrando umas dificuldades [...] mas eu acho que hoje se nós
seguirmos as políticas públicas existentes, nós teremos uma educação
do campo com qualidade.

A entrevistada se refere às políticas públicas existentes como já
suficientes para se ter uma educação do campo de qualidade, se seguidas como
tem que ser, e respeitadas. Percebe-se então que as políticas públicas são
suficientes, porém, não se efetivam como deveriam. Um exemplo, é o caso do
calendário escolar que não é feito pelas escolas do campo, mesmo com
autonomia para fazê-lo, sendo amparado por lei.
Acerca das Diretrizes Nacionais e Estaduais para a Educação do Campo,
foi questionado em que medida o Núcleo Regional consegue coloca-las em
prática. A entrevistada discorreu um pouco sobre o trabalho feito pelo Núcleo
Regional da Educação de Pato Branco.
[...] Nós orientamos, trabalhamos com os professores, visitamos as
escolas, fazemos um acompanhamento da proposta pedagógica
curricular da educação do campo. Eles já têm uma diferenciação que
eles têm que trabalhar os eixos da educação do campo, atender as

diretrizes curriculares estaduais do campo e o núcleo faz esse
acompanhamento nas escolas para que esse trabalho se efetive
realmente. (ENTREVISTADA, 2017)

Percebe-se que o trabalho feito pelo Núcleo é o de acompanhamento e
orientação para que as Diretrizes e tudo que envolve a Educação do Campo,
seja realmente cumprido para com os alunos e a comunidade escolar. Este
realmente é o papel dos Núcleos Regionais, entretanto a partir do referencial
teórico, percebe-se que a Educação do Campo ainda não é uma modalidade
incentivada ou até mesmo debatida, pois ao se tratar em educação do campo o
Núcleo Regional de Pato Branco tem dado total apoio e atenção à essa
educação.
Outra questão dizia respeito aos números das Escolas do Campo neste
Núcleo de Educação. Solicitou-se quais os números de Escolas do Campo no
Núcleo de Pato Branco nos últimos 10 anos, se esse número diminuiu ou
aumentou, e quais os motivos do aumento ou diminuição.
Nos últimos dez anos no Núcleo de Pato Branco, existem vinte e cinco
escolas do campo ativas sendo que em apenas nove municípios que o
Núcleo de Pato Branco atende existem escolas do campo. O número
de escolas diminuiu, pois duas escolas fecharam, uma no ano passado
e a outra faz uns dois a três anos. O motivo dessa diminuição é a falta
de alunos na comunidade rural, não tem mais alunos no campo.

Através dessa resposta pode-se perceber que nos últimos anos houve um
grande desinteresse da parte dos estudantes da comunidade rural, fazendo com
que assim fechem as escolas do campo por falta de alunos. Percebe-se que há
um grande interesse por parte das crianças e jovens do campo pelas
oportunidades que a cidade pode proporcionar a eles. Sendo assim, quando
entram na juventude querem ir embora para cidade, desfalcando as escolas do
campo e trazendo as mesmas o fechamento, causando uma grande evasão no
campo, não apenas na escola, mas em toda a comunidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo geral deste estudo, que era analisar os principais
documentos norteadores das políticas educacionais para a Educação do Campo,
tanto em nível federal como estadual, compreende-se neste momento da

pesquisa que houve um grande estudo e entendimento sobre esses
documentos, os quais foram apresentados no referencial teórico.
Sobre o objetivo específico que tratava sobre o conceito da educação do
campo, a partir de leituras em materiais da área, foi conceituado sobre Educação
do Campo, que não diz respeito apenas à escola, mas sim todo o meio rural em
si. Sendo conceituado sobre o povo, suas origens, costumes, valorização do
povo do campo e sua cultura. A partir dos documentos norteadores das políticas
educacionais para Educação do Campo, conseguiu-se analisar os documentos
federais e estaduais e suprir com algumas informações bem necessárias.
Entendendo então que segundo a LDB não se trata como Educação do Campo,
mas como Educação Rural. Na Constituição Federal trata que à educação é
direito de todos e dever do Estado e da Família e nas Diretrizes Operacionais
para Educação Básica nas Escolas do Campo que dá direito a ter às pessoas
que não tiveram estudos no tempo certo poderem estudar, inclusive pessoas do
campo.
Outro objetivo deste estudo, era estudar e apresentar sobre as escolas do
campo existente no estado do Paraná, especialmente no Núcleo Regional de
Pato Branco, mas isso não foi possível, pois não existe um documento com
essas informações ou site que atualize anualmente esses dados. Então foi
apresentado e decorrido sobre as escolas do campo existentes no Núcleo de
Pato Branco nos últimos dez anos, feito um recorte histórico da Educação do
Campo nesse tempo, mas apenas em nove municípios do Núcleo pode-se dizer
que existem escolas do campo.
Concluiu-se que foi de grande importância o estudo dessa pesquisa, pois
assim pode-se entender os reais motivos do fechamento das escolas, saber
como funciona essas escolas e entender que precisa estar dentro das
normativas e seguir as leis postas nos documentos federais e estaduais.
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RESUMO: Este artigo aborda reflexões e análises sobre a Pedagogia em espaços não
escolares e a atuação do profissional Pedagogo no contexto empresarial. Tem como
objetivo geral compreender as ações e atuação do pedagogo dentro da empresa,
analisando as principais áreas de atuação profissional. Realizou-se uma pesquisa
bibliográfica como abordagem inicial do tema. Embasou-se esta discussão em autores
da área como Franco (1991), Kuenzer (1985) e Ribeiro (2003), bem como em autores
que dão sequência a este pensar. Para a coleta de dados utilizou-se o estudo de campo
através de entrevista com questionário aberto para uma Pedagoga Empresarial de uma
rede de Supermercados do município de Pato Branco-PR. Os dados foram analisados
a partir de uma abordagem qualitativa do tipo exploratória de acordo com o referencial
percebendo a Pedagogia Empresarial como um novo campo de atuação para o
Pedagogo. Ao final, conclui-se a grande importância desse profissional dentro das
empresas, atuando em diferentes frentes e promovendo o desenvolvimento,
capacitação e humanização dos funcionários das empresas.
Palavras-Chave: Pedagogia em Espaços Não Escolares. Pedagogia Empresarial.
Formação Humana.

1 INTRODUÇÃO
A evolução recente das tecnologias digitais modifica e amplia o
conhecimento humano fazendo surgir a necessidade de novos perfis
profissionais. Isso requer inovação na área da educação com formação e
qualificação das pessoas, que deve atender as exigências propostas, e procurar
desenvolvimento integral visando à formação de sujeitos críticos e criativos.
A Pedagogia é uma área de formação para além das salas de aula, e
sentiu-se a necessidade de compreender o profissional pedagogo empresarial,
que é tão pouco conhecido inclusive por egressos do curso. Desta forma há a
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necessidade de descobrir a função desempenhada pelo pedagogo dentro da
empresa e quais as possibilidades e dificuldades enfrentadas na sua realidade
profissional.
Surge assim uma nova área de atuação, a Pedagogia Empresarial, a qual
é o tema deste artigo. O objetivo geral deste estudo visa compreender as ações
e atuação do pedagogo dentro da empresa, analisando as principais áreas de
atuação profissional. Além disso, busca caracterizar a importância do pedagogo
como mediador em espaços não escolares, apresentando a legislação vigente
em relação à atuação do pedagogo em espaços não escolares. Também, discutir
a relação do pedagogo como intelectual orgânico dentro das empresas e por fim,
apresentar as principais áreas de atuação do profissional na pedagogia
empresarial, a partir da pesquisa de campo.
Buscaram-se várias fontes de pesquisas que levaram a conhecer o
trabalho do Pedagogo na área empresarial dentre eles Kuenzer (1985),
Chiavenatto (1999, 2008), Ribeiro (2003), dentre outros. Pela observação dos
aspectos analisados, obteve-se maior entendimento realizando a pesquisa de
campo, através de uma entrevista com uma pedagoga empresarial do munícipio,
a fim de compreender a importância e o papel do Pedagogo dentro das empresas
como mediador no processo ensino-aprendizagem, sendo este responsável pela
motivação dos valores humanos.
Desta forma, a partir do que foi pesquisado foi feita uma articulação entre
Pedagogia e Empresa, com a finalidade de compreender melhor a importância
deste profissional no espaço organizacional levando em consideração o contexto
de vida de cada indivíduo.

2 REFERECIAL TEÓRICO
2.1 A PEDAGOGIA NÃO ESCOLAR E
PROFISSIONAL DO PEDAGOGO

O

CAMPO

DE

ATUAÇÃO

A educação é um processo contínuo de ensino e aprendizagem,
processo este em que estamos sempre em formação. O sujeito permanece em
constante aprendizagem para toda a sua vida, desde que nasce, na família, na
escola, na rua, na comunidade, nas instituições sociais e religiosas, na empresa

onde trabalha, em vários lugares. Nesta continuidade adquire atitudes e hábitos
que orientam e conduzem para o melhor desenvolvimento e convivência dos
sujeitos em sociedade.
Deste modo, a educação, em nenhum momento, refere-se aos
processos educativos escolares como o único espaço onde acontece educação
e, portanto isso justifica a ação do pedagogo em outros espaços, concretizando
que a pedagogia é um ato multidimensional, que lida com a teoria e prática
educativa abrangendo campos variados de conhecimentos.
Libâneo (1999) apresenta a prática educativa em três modalidades:
- A educação formal acontece dentro dos espaços escolares e compete
também à sociedade contribuir para criação do ser crítico. Para que ocorra este
processo exige-se sistematização e, portanto é um ato intencional. São
exemplos: escola, leis, regras, horários, diplomas, avaliações.
- A educação informal não precisa ser sistematizada, ela possui certa
intencionalidade, mas não é organizada e acontece durante toda a vida a partir
de experiências empíricas, presentes nas ações da família, crenças, religiões e
culturas. São exemplos: ruas, praças, famílias, vizinhos, relações ambientais,
comunidade em geral.
- A educação não-formal, tem maior influência na construção da
identidade pessoal. Ela é realizada em diversos espaços institucionais e acima
de tudo é um processo de aprendizagem social, com atividades fora do espaço
formal, mas que requerem certa sistematização. São exemplos: ONG´S,
Sindicatos, mídias, televisão e centros culturais.
Em nenhum momento a educação não formal irá substituir a educação
formal, ou que uma dimensão seja mais importante do que a outra, ambas
andam juntas neste processo contínuo de ensinar e aprender. Ou seja, a
educação precisa ultrapassar as barreiras escolares e expandir-se para o
contexto social.
O pedagogo é um profissional com formação adequada para atuar no
desenvolvimento do ser humano. Está preparado para lidar com diversos grupos
de pessoas, sabendo atuar em equipe, propondo ações educativas com
capacidades para criar, articular, relacionar campos de saberes e práticas,
propondo formas de aprender visando à formação integral do sujeito, como na
escola e em outros ambientes não escolares, mediando conhecimentos. Possui

facilidade para comunicar-se, é um ser mais humano e possui a chance de
mudar muitas coisas.

Segundo Almeida (2006, p. 7) o pedagogo pode

trabalhar em várias áreas além das salas de aulas, tais como:
Coordenação de ações culturais em gibitecas, brinquedotecas,
parques temáticos, fundações culturais, teatros, parques e zoológicos;
- desenvolvimento de recursos humanos em empresas; - direção e
administração de instituições de ensino; - elaboração de políticas
públicas visando à melhoria dos serviços à população em autarquias,
hospitais e governo nas esferas municipais, estaduais e federais; gestão e desenvolvimento de conselhos tutelares, centros de
convivência, abrigos e organizações não governamentais.

Neste contexto, estamos atualmente em uma sociedade globalizada e
cada vez mais desenvolvida, o profissional pedagogo deve estar em constante
aprendizado sempre inovando, criando, ensinando e aprendendo, obtendo ideias
e resultados significativos enriquecendo sua área juntamente com outros
profissionais, deste modo, possuem diversas áreas de atuação.
A Resolução CNE/CP N°1, de 15 de maio de 2006, trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura,
definindo a participação do pedagogo na ação educativa e no processo
pedagógico como:
[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional,
construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais
influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia,
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e
culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processo de
aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no
âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p.
01)

Através dessa realidade da práxis cultural consegue-se fazer com que
haja uma troca de experiências, escolares ou não que sejam capazes de
propiciar um desenvolvimento amplo na construção do conhecimento
pedagógico e científico, entendendo a realidade humana e contribuindo para a
organização da sociedade.
O artigo 4º da mesma Resolução reconhece que os licenciados em
Pedagogia poderão exercer funções “magistério na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade

Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”. (BRASIL,
2006, p. 01).
O artigo 5º define as atribuições do Pedagogo e sendo assim, nos
espaços não escolares deverá:
IV- trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento
humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo;
[...]
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas
geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais,
escolhas sexuais, entre outras;
XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a
área educacional e as demais áreas do conhecimento;
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração,
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do
projeto pedagógico;
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando,
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em
ambientes escolares e não-escolares;
XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre
outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes
desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de
ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos;
sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho
educativo e práticas pedagógicas; (BRASIL, 2006, p. 2)

Em vista dos argumentos apresentados, o Artigo 6º da mesma
Resolução 01/2006, trata da estrutura dos cursos de Pedagogia e define que
deverão ter em seus currículos: um núcleo de estudos básicos, sem perder de
vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do
estudo acurado da literatura pertinente e das realidades educacionais; um núcleo
de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de atuação
profissional, priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, atendendo a
diferentes contextos sociais; e um núcleo de estudos integradores que
proporcionará enriquecimento curricular. Para a formação do pedagogo,
segundo a Resolução há organização e estruturas que permitem possibilidades
para desenvolver um curso comprometido e formando um profissional
qualificado, com vasto campo de conhecimentos.
Frison (2004), apontam que:

O pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens, gerencia um
espaço comum, o planejamento, a construção e a dinamização de
projetos, de cursos, de materiais didáticos, as relações entre o grupo
de alunos ou colaboradores. Isso significa que não basta possuir
inúmeros conhecimentos teóricos sobre determinado assunto, é
preciso saber mobilizá-los adequadamente (FRISON, 2004, p. 89).

A partir deste panorama, pode-se dizer que o Pedagogo pode atuar em
diversas áreas do espaço de trabalho, abrangendo instituições privadas e
públicas, gestão, empresas, hospitais, entidades não governamentais,
assistência social, dentre outras.
Neste contexto, o pedagogo cria uma nova identidade que busca a
construção de projetos que desafiem a criatividade e os conhecimentos do
profissional e também da sua área de atuação, obtendo métodos cada vez mais
aprofundados conforme a realidade social em que atua, atendendo exigências
do mercado de trabalho, mediando saberes e possibilitando a formação
multidimensional sobre o ser humano.

2.2 TRABALHO E EDUCAÇÃO: O PEDAGOGO COMO INTELECTUAL
ORGÂNICO
Na medida em que a sociedade tornou-se tão complexa, a partir do
surgimento do capitalismo e desenvolvimento da indústria, muitos desafios
sociais, humanos, tecnológicos e obviamente, para todos os setores da
sociedade estão constantemente surgindo. Neste sentido, também foram sendo
incorporados à educação, que passou a estar fortemente ligada ao contexto
produtivo da geração do capital. A relação trabalho e educação é por si só
complexa e carregada de ideologias, mas dentro da lógica e contexto da
Modernidade a formação dos sujeitos para a realização de tarefas produtivas é
a base da organização social.
Segundo Küenzer (1985) à medida que o saber do trabalhador é
incorporado à máquina, cujo manuseio ou acompanhamento não exige
habilidades específicas, a relação de trabalho é determinada pela nítida
separação entre as atividades intelectuais e instrumentais.
Ainda com o pensamento de Küenzer (1985) evidenciamos que as
exigências do mundo do trabalho na sociedade do conhecimento implicam numa
reestruturação do processo educacional, tanto no que se refere ao ensino

profissionalizante, quanto às atividades educativas das empresas, de modo a
formar trabalhadores de novo tipo, intelectual, técnica, ética e politicamente
comprometidos com a construção de uma nova sociedade.
A educação forma o ser humano, mas também o profissional e nesta
lógica a educação coorporativa precisa encontrar estratégias para fazer com que
os trabalhadores desenvolvam suas tarefas ativamente alcançando metas e
exigências do mercado de trabalho. Este por sua vez, configura-se competitivo,
decorrente da globalização e de uma economia capitalista, atendendo às novas
demandas da sociedade, qualificando o trabalhador para as habilidades básicas
e para o bom convívio na realidade social. A ação educativa deve estar presente
em todos os setores de nossa sociedade, para que se confirme o caráter de
“formadora de força de trabalho”.
Para o sistema capitalista, a educação também é organizada em forma
de sistema, tem como finalidade promover a capacitação dos trabalhadores para
desempenharem suas atividades profissionais. O pedagogo dentro deste
contexto assume um papel articulador, denominado por Gramsci apud GADOTTI
(2004, p.1) como sendo um dos intelectuais orgânicos do sistema.

O pedagogo é o ‘intelectual orgânico das massas’, um profissional que
compreende a natureza do trabalho coletivo e que percebe a
necessidade de pensar a educação neste processo de contradição:
contra–hegemônico, que torna por base as condições concretas e
articula a educação às relações sociais democráticas e
emancipadoras. Um profissional que pensa o papel da escola
historicamente, e mediando as relações pedagógicas: professor, aluno,
família, metodologia, processo de avaliação, processo de ensinoaprendizagem e a organização curricular (GRAMSCI, apud GADOTTI,
2004, p.1)

Segundo Giroux e Maclaren, (1995, p.142) apud TERBAI (2007, p.1) as
escolas são,

[...] terrenos ideológicos e políticos a partir dos quais a cultura
dominante ‘fabrica’ suas ‘certezas’; mas também lugares onde grupos
dominantes e subordinados se definem [...] em um intercâmbio
incessante, em respostas às condições sócio históricas ‘propagadas’
nas práticas institucionais, textuais e vivenciais que caracterizam a
cultura escolar.

“A escola é instrumento para elaborar intelectuais de diversos níveis [...]
Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então, mas nem todos os
homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI,
1978, p. 21).
De acordo com Moreira, (1995) apud TERBAI, (2007, p.1) o pedagogo é
o intelectual transformador e deve
tornar o pedagógico mais político: inserir a educação na esfera política
onde a escolarização é compreendida como luta em torno de
significados e relações de poder [...] tornar o político mais pedagógico:
viabilizar no espaço pedagógico relações de dialogicidade, de
problematização em torno do conhecimento, tornando-o significativo,
crítico e emancipatório, dado voz às culturas e histórias silenciadas
pelo currículo oficial.

O pedagogo, em atuação dentro do contexto empresarial, deve
compreender esta dimensão de sua atuação profissional, e procurar, mesmo
estando na posição de intelectual orgânico, mediar alternativas, resolver
problemas e articular a formação profissional, numa perspectiva mais crítica.
As empresas hoje trabalham fortemente com a ideia de competência
relacionada às virtudes pessoais; não basta apenas conhecimento, mas é
necessário interesse, motivação e criatividade. Transfere-se do social para o
individual a responsabilidade pela inserção profissional dos indivíduos.
Favorecer o desenvolvimento da pessoa humana em seu ambiente de trabalho
consiste em construir alicerces para uma organização inteligente e de sucesso.
A Teoria do Capital Humano preconiza a qualificação do funcionário por
base na educação, assim tornando-o mais criativo, com aumento de salários e
de fato que ao educar-se consegue contribuir para o melhor rendimento e lucros
capitais, beneficiando ambas partes (FRANCO, 1991).
Assim, o pedagogo trabalha com os sujeitos, sendo esse o primeiro
passo para construção de uma sociedade mais humana e menos capitalista,
onde o dinheiro é a ferramenta principal de tudo. Por isso, é preciso que as
empresas invistam mais em seus funcionários e os valorizem cada vez mais para
que ambos possam trabalhar em conjunto, buscando um mesmo objetivo. O
pedagogo empresarial, neste contexto, dá suporte para a relação entre a
estruturação das mudanças para o funcionário que terá seu trabalho reconhecido

e se sentirá valorizado profissionalmente, e aos interesses produtivos da
empresa.

2.3 O TRABALHO DO PEDAGOGO EMPRESARIAL
Acompanhando as mudanças crescentes nos últimos anos, identificamse novos caminhos de atuação para o pedagogo em espaços não-escolares,
sendo a pedagogia empresarial um desses possíveis espaços.
O pedagogo que atua em áreas empresariais visa sempre à melhoria da
qualidade na prestação de serviços e da vida pessoal do indivíduo no ambiente
produtivo. De acordo com a Professora Maria Luiza Marins Holtz6 (2006, p. 6) “a
Pedagogia e a Empresa fazem um casamento perfeito, pois ambas tem o mesmo
objetivo em relação às pessoas, especialmente nos tempo atuais”.
Ribeiro (2003) complementa a ideia afirmando que,
A Pedagogia Empresarial se ocupa basicamente com os
conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes
consideradas como indispensáveis/necessários à melhoria da
produtividade.
Para
tal,
implanta
programa
de
qualificação/requalificação profissional, produz e difunde o
conhecimento, estrutura o setor de treinamento, desenvolve
programas de levantamentos de necessidades de treinamento,
desenvolve e adequa metodologias de informação e da comunicação
às práticas de treinamento. (RIBEIRO, 2003 p.86).

Desta forma o pedagogo consegue adequar, capacitar, mediar
aprendizagens, desenvolver tarefas, criar, e buscar sempre o novo, estas são
algumas das características que os profissionais pedagogos têm no novo
mercado globalizado, acompanhando os funcionários, analisando em qual
contexto aquele sujeito se adequa melhor, identificando suas capacidades e
enriquecendo seu trabalho dentro da empresa.
Evidenciamos que a atuação do pedagogo dentro da empresa, em sua
maioria está ligada ao setor de Recursos Humanos, que para além das funções
burocráticas inerentes ao setor, visa qualificar o trabalho e o desempenho dos
funcionários, sendo seu dever oportunizar táticas que contribuam para o
crescimento das organizações, de acordo com ideias, objetivos definidos de
forma criativa, possibilitando mais intensidade ao trabalho. O pedagogo
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Idealizou o termo Pedagogia Empresarial.

empresarial auxilia no desenvolvimento das competências7 e habilidades8, para
que os profissionais saibam lidar com as mais variadas demandas do mercado,
com as incertezas e as diversas culturas, visando sempre o resultado positivo.
Atualmente as empresas valorizam muito a capacitação e a qualificação
de seus funcionários, pois devem garantir um bom profissional que exerça seu
cargo de modo eficiente fortalecendo a empresa, fazendo com que haja
crescimento interno e externo alcançando metas produtivas.
Dentro da empresa, o funcionário deve ter uma boa relação interpessoal
com todos os indivíduos, tanto dentro de sua área ou com quem passa por ela.
Deve conseguir lidar com problemas internos de sua vida pessoal, buscando um
equilíbrio para não atingir a parte externa, ou seja, no âmbito profissional, na
família, no convívio com os outros seres etc. Ao mesmo tempo em que contribui
para a sua produtividade profissional. Dentro deste contexto, o trabalho do
pedagogo pode oportunizar novas técnicas motivacionais, dinâmicas, textos,
socializações e assim, envolvendo todos os funcionários da empresa.
A comunicação interpessoal e organizacional é outro fator muito
importante, pois se caracteriza pelo diálogo entre duas ou mais pessoas que
trabalham em equipe, promovendo a socialização e o trabalho coletivo, criando
um convívio saudável, de bem-estar profissional e emocional. Desta forma, o
Pedagogo pode estar contribuindo através de conversas, reuniões, debates,
soluções, trocas de informações.
O trabalho em equipe é fundamental, pois dentro de uma empresa, a
união da equipe é essencial, pois cria um trabalho eficaz e com maior rendimento
coletivo. Uma equipe mal orientada, sem motivação pode causar perdas
financeiras e arruinar organizações. Para não ocorrer este problema a equipe
deve ter um bom líder, que oriente, estabeleça, delegue funções conforme suas
habilidades, criando responsabilidades para cada um, explorando suas
competências e conhecimentos, criando assim uma equipe que trabalhe junto e
que ambos cresçam junto.
Além da formação dos líderes de equipes, o Pedagogo desenvolve nas
empresas o papel da liderança, direcionando cargos e funções criando
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Competência: Característica ou particularidade daquele que é hábil; capacidade, destreza,
agilidade. (SIGNIFICADOS, 2011)
8
Habilidade: Aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. (SIGNIFICADOS, 2011)

oportunidades para que os funcionários mostrem seu potencial e tornem-se
líderes com bons resultados.
Outro tema de trabalho do Pedagogo Empresarial é a motivação, tanto
a motivação intrínseca9 como a extrínseca10. Deve ter um motivo e uma
necessidade com objetivos propostos e metas a serem alcançadas, buscando
uma visão ampla, com compensação e satisfação consegue melhores resultados
evitando a rotina diária e o insucesso.
Além de todas estas dimensões do trabalho dentro das empresas, outra
área de atuação do Pedagogo diz respeito à implementação de projetos de
responsabilidade social. As empresas buscam desenvolver projetos de
responsabilidade social que envolvam as questões socioambientais, sociais e
valores humanos, econômicos com princípios éticos, com comprometimento
comunitário, desenvolvendo atitudes simples, idealizando um mundo igualitário,
inclusivo, envolvendo a economia e a comunidade gerando benefícios mútuos
na qualidade de vida dos cidadãos.

Este

processo

acontece

devido

à

necessidade de minimizar os impactos negativos do sistema capitalista de
produção sobre as várias dimensões sociais.
E sabemos então, para que o sucesso de uma empresa possa acontecer
é necessário investir tempo e recursos financeiros no desenvolvimento humano
dos funcionários, pois, é fundamental trabalhar com a dimensão humana na
gestão de pessoas, o que dentro de uma empresa não é uma tarefa fácil, é um
trabalho árduo, sofrido, um tanto complicado, e muitas vezes desanimador.
Segundo Marília Costa,
Não é tarefa fácil lidar com o outro, porém, se cada um entender sua
parte na construção de um bem comum, de um bem maior dentro da
empresa (e não estamos falando só de construção de relacionamentos,
mas também como isso leva a empresa a produzir mais e melhor) já é
um bom começo (COSTA, 2011, p.23).

O papel da educação, diante dessas mudanças comportamentais, tem a
ver com um novo modelo de racionalização dos processos produtivos, sendo
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Intrínseca: A motivação intrínseca é interna, vem de dentro da pessoa e está alinhada ao seu
“eu interior”. (PORTAL IBC, 2015)
10
Extrínseca: A motivação é externa, em vez de interna. A motivação extrínseca refere-se a
comportamentos que desenvolvemos para obter resultados que vão além da atividade
propriamente dita.(PORTAL IBC, 2015)

que a educação fica encarregada em conduzir esse novo profissional a ter o
comportamento adequado que o mercado de trabalho, tão competitivo pede: ter
um bom domínio da linguagem oral, escrita e corporal, favorecer a flexibilidade
mental, agilidade de raciocínio, capacidade de abstração e análise são exemplos
de atitudes e postura que a educação pode ajudar a mudar.
Nesse processo de atender às exigências das empresas são criados
cursos profissionalizantes, impondo ao cidadão a necessidade de buscar
conhecimento técnico. Assim, afirmam Antunes e Alves (2004) há a necessidade
de qualificar-se e preparar-se para o trabalho. O que ocorre é que, no período
livre em que o trabalhador teria para o descanso, acaba por buscar
especialização. Esta busca justifica-se para que possa estar inserido no mercado
de trabalho de forma mais segura. Esse movimento é conhecido como
empregabilidade, onde é imposto ao trabalhador a responsabilidade de estar
empregado.
Ao pedagogo, enquanto profissional conhecedor da ciência da
educação, cabe atuar junto à empresa enriquecendo as estratégias de ensino,
de aprendizagem, de maneira didática, com qualidade, de forma motivadora,
visando o desenvolvimento de cada sujeito em seus aspectos profissional e
pessoal.
Ribeiro (2007, p. 32) defende que os,
[…] requisitos principais de um departamento de recursos humanos ou
de um setor responsável pela formação profissional à elevação do
potencial de aprendizagem existente nos demais departamentos e o
fortalecimento da aprendizagem no próprio espaço de trabalho.

Comenta-se que o treinamento além de incentivar o funcionário ao
autodesenvolvimento e a buscar o seu próprio meio de reciclagem, também
reforça a ideia de que é importante estar em constante aprendizado.
Assim, quando os funcionários se deparam diante de uma dinâmica,
reunião ou de um treinamento saberão que irão receber algum tipo de
mensagem para que possam melhorar suas funções. O treinamento é uma
maneira eficaz de delegar valor às pessoas, à organização e os clientes. Ele
enriquece o patrimônio humano das organizações (CHIAVENATO 2008, p. 249).

Quando a organização apresenta-se bem definida na importância do
investimento nos seus funcionários, fica claro para os profissionais que a
capacitação é necessária para a sua permanência no mercado de trabalho.
Nas empresas, as mudanças de comportamento devem acontecer
sempre

com

o

objetivo

de

melhorar

a

produtividade

pessoal

e

consequentemente a empresarial, embora isto nem sempre aconteça nesta
ordem, é importante que se perceba o valor que cada um traz para dentro da
empresa, buscando soluções empreendedoras, norteando o desenvolvimento
comportamental e psicológico das pessoas, mediando a vida profissional e
pessoal, agregando novas metodologias favorecendo a socialização na
comunidade.
Para tanto se compreende que a atuação do pedagogo empresarial é de
suma importância dentro de uma empresa, para orientar suas políticas, seus
planos e também ações, contribuindo para o processo empresarial, com a
formação dos profissionais, favorecendo um ambiente de aprendizagem
constante e de colaboração de trabalho em equipe, ou seja, na sua organização
e crescimento como um todo.
3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

Para o processo de análise dos dados optamos pela pesquisa qualitativa
que para Richardson (1999) caracteriza-se
[..] como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados
e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em
lugar da produção de medidas quantitativas de características ou
comportamentos (RICHARDSON, 1999, p.90).

Este tipo de pesquisa, coloca em pauta diversos problemas e limitações
do tema abordado e nesse processo, favorece assim as discussões e a
construção cooperativa do conhecimento, possibilitando que os participantes
reflitam sobre suas práticas cotidianas.
Em todas as etapas da pesquisa, fez-se uso de estudos bibliográficos,
que para Fonseca (2002), são feitos a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites.

O levantamento bibliográfico desenvolveu-se a partir de materiais já
prontos, obtidos através de leituras de livros ou artigos científicos, que como
afirma Gil “[...] é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 1999, p.65). A principal
vantagem deste tipo de pesquisa é que possibilita ao investigador um leque de
conhecimentos muito amplos.
Em virtude dos objetivos desta pesquisa, deu-se o foco de uma pesquisa
exploratória, que tem por objetivo aprofundar o tema de estudo para uma melhor
compreensão sobre o tema abordado.
Quanto aos procedimentos de coleta de dados, realizou-se a pesquisa
de campo, tendo como objetivo compreender os aspectos de uma determinada
realidade, que conforme Santos (2004, p.1) é “aquela que recolhe dados in
natura, como percebidos pelo pesquisador. Normalmente, a pesquisa de campo
se faz por observação direta, levantamento ou estudo de caso”.
Como instrumento de coleta de dados, optou-se pelo uso de entrevista
que, conforme Rosa e Arnoldi (2006, p. 17), é uma das técnicas de coleta de
dados considerada como sendo uma forma racional de conduta do pesquisador,
previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de
conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o mínimo de esforço
de tempo.
Realizou-se uma entrevista em uma Rede de Supermercados do
município de Pato Branco, com a pedagoga empresarial responsável, escolhida
porque é a única pedagoga que trabalha na pedagogia empresarial no município.
A entrevista foi realizada no mês de setembro de 2017 e fez-se uso da
utilização de um questionário não estruturado/aberto. Os dados foram gravados,
transcritos, sendo utilizados neste trabalho, alguns excertos da entrevista.
A seguir, apresenta-se análise e interpretação dos dados obtidos com o
objetivo de compreender as ações de atuação do pedagogo dentro da empresa.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente perguntou-se à pedagoga sobre sua carreira profissional. A
entrevistada atua neste estabelecimento há 12 anos e é coordenadora do RH
(Recursos Humanos), tem 59 anos de idade, é formada em Magistério, têm

licenciatura

em

Pedagogia,

possui

Especialização

nos

cursos

de

Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e diversos cursos de aperfeiçoamento
na área de Gestão de Pessoas.
A profissional trabalha atendendo funcionários em três estabelecimentos
comerciais, totalizando aproximadamente 220 funcionários desde jovens
aprendizes, operadores de caixa, empacotadores, chefes de setor, gerência
entre outros cargos. A seguir foi iniciado o questionário sobre o trabalho
empresarial perguntando-a qual o maior desafio para um pedagogo empresarial?
E a entrevistada respondeu que, [...] é trabalhar com gente, é uma arte, você
tanto ensina quanto aprende, é complicado, se você passar um dia que eu
chegue em casa e não aprendi nada, eu estou mentindo! Você aprende muito
[...]. (ENTREVISTADA, 2017)
Tendo em vista a resposta da entrevistada, analisou-se que é um desafio
diário porque é a partir desse contato com diversas pessoas há uma grande troca
de conhecimentos, pois estamos em constante aprendizagem, ensinando e
aprendendo.
Em sequência perguntou-se, porque que os empresários devem priorizar
o pedagogo dentro das empresas? A entrevistada relatou que, [...] o pedagogo
trabalha o coletivo, trabalha a relação interpessoal, conflitos, comunicação, tem
atitude, focando a motivação e o ambiente que está vivendo [...]
(ENTREVISTADA,

2017).

Assim, percebe-se que o pedagogo, com toda a sua formação acadêmica
constrói conhecimentos entre teoria e prática, tendo domínio e uma visão ampla
do coletivo da empresa, não atua isoladamente apenas com um indivíduo, mas
sim consegue focar no todo, no que está acontecendo dentro da empresa em
cada setor, identificando qual o problema e qual a melhor maneira de intervir
procurando uma solução para favorecer a empresa que depende de cada
funcionário para obter seus lucros diários.
Cada funcionário deve estar motivado para trabalhar, estar de bem
consigo mesmo, e neste sentido a motivação é um fator importante. A
entrevistada ao citar sobre o tema motivação expõe sua opinião de como age
dentro da área empresarial.
[...] Muitas vezes as pessoas falam assim: “vem fazer um trabalho aqui na minha
empresa, meu funcionário precisa de motivação [...] meus funcionários estão muito

quietos, tristes, aborrecidos”. Então eu não vou, agora se for falar da motivação
intrínseca e extrínseca, daí eu vou! Agora fazer [...] soltar balão, pular, eu não vou! [...]
Se as necessidades fisiológicas dele não tiver supridas ele não consegue trabalhar.
(ENTREVISTADA)

A motivação intrínseca e extrínseca deve ser trabalhada todos os dias,
[...] o RH comunica o funcionário e o funcionário comunica o RH [...]
(ENTREVISTADA 2017).

Esta comunicação faz com que o mesmo relate

questões que estão prejudicando-o, seja de ordem interna ou externa,
melhorando seu relacionamento interpessoal e buscando harmonização coletiva,
construindo uma sintonia dentro da empresa.
O pedagogo, portanto, é um profissional abrangente, que trabalha e
consegue atuar em diversas áreas, abrindo caminhos e obtendo soluções para
possíveis barreiras encontradas no âmbito profissional.
Sabendo do trabalho do pedagogo empresarial, questionamos quais as
vantagens e as desvantagens encontradas neste foco profissional. Uma das
vantagens relatas pela entrevistada foi a de, “trabalhar com gente, você interagir
e todo dia começar do zero, aprender [...] há um olhar da pedagogia a partir da
andragogia”. (ENTREVISTADA 2017).
Segundo Malcolm Knowles (1970), a Andragogia é uma arte ou ciência
que estuda a educação para adultos com o objetivo de atingir uma aprendizagem
efetiva, capaz de desenvolver habilidades, conhecimentos e competências.
A Andragogia, portanto, vem para inovar conceitos e paradigmas
trazendo novos métodos e maneiras de como desenvolver o trabalho
pedagógico com adultos de forma significativa e com estratégias que
possibilitem ao pedagogo intervir em determinadas maneiras de agir, é uma
educação corporativa articulando as competências individuais.
E sobre as desvantagens citadas pela entrevistada, [...] talvez exista uma
desvantagem para quem não conhece a Pedagogia Empresarial, que não possui
foco e não se aprofundou em estudar e conhecer mais sobre está área
profissional, bastante abrangente na sociedade [...] (ENTREVISTADA 2017).
De uma forma geral, o pedagogo atua diretamente na gestão de pessoas,
e desta forma perguntamos quais as suas principais atividades realizadas dentro
da empresa em que trabalha. A entrevistada citou que atua é na,

[...] coordenação do RH, organização de datas comemorativas,
recrutamento de funcionários, comunicação, cursos para funcionários
trabalhando sua motivação e formação preparando para serem líderes
através de treinamentos [...], pois 80% da empresa depende do
funcionário [...] (ENTREVISTADA, 2017)

O Pedagogo Empresarial deve estar sempre se aperfeiçoando,
atualizando-se constantemente, articulando os conhecimentos e habilidades,
conhecendo a sua equipe para que continue desenvolvendo uma boa formação
humana, conciliando a educação como alicerce da formação dos indivíduos.
A entrevistada, experiente profissional da área, deixou-nos uma
mensagem para quem tem interesse em atuar na área, [...] precisa ter sempre
muita leitura, foco, motivação, atualização, conhecimento e disponibilidade para
almejar objetivos [...] (ENTREVISTADA 2017).
Contudo a presença de um pedagogo na empresa faz a diferença,
principalmente quando se trata na formação pessoal de cada indivíduo,
assimilando teoria e prática, contribuindo desta forma para o crescimento do ser
humano em seu sentido integral, principalmente no âmbito educacional, pois o
funcionário motivado irá contribuir para o desenvolvimento da empresa, ambos
devem andar juntos, estrategicamente a empresa que valoriza seu profissional
obtém um resultado satisfatório.

5 CONSIDERAÇOES FINAIS

O objetivo geral deste estudo foi compreender as ações e atuação do
pedagogo dentro da empresa e pode-se afirmar que através dos dados
coletados, descobriu-se que a função deste profissional, além de atuar
diretamente no Setor de Recursos Humanos também desenvolve a
produtividade e consequentemente a lucratividade da empresa a partir dos
funcionários. As pesquisas realizadas ocorreram de forma bem sucedida e
satisfatória, oportunizando o entendimento da necessidade de um profissional
qualificado, preparado para atuar neste ramo.
O estudo de campo foi fundamental para entendermos que o pedagogo
faz diferença dentro de uma empresa, o que confirma o referencial estudado. De
fato, aprendemos táticas para a formação de funcionários a partir da

comunicação, motivação, liderança, atitudes, trabalho em equipe, dentre outros
métodos utilizados que possibilitaram desenvolver mais intensidade ao trabalho
do pedagogo, criando um elo entre funcionários e RH enriquecendo a educação
além das salas de aula.

Acerca da legislação vigente, outro objetivo deste

estudo, identificamos que a partir desta o Pedagogo possui formação para atuar
em diversas áreas do espaço de trabalho, abrangendo instituições educacionais,
ONG’s, hospitais, empresas, etc., conforme disposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia, legislação vigente e que habilita o
pedagogo a atuar em outros espaços, se não o escolar.
Como

intelectual

orgânico,

compreendemos

que

o

Pedagogo

Empresarial exerce a função de mediar alternativas, resolver problemas e
articular a formação profissional, numa perspectiva mais crítica trabalhando com
os funcionários e favorecendo a empresa.
Sendo possível com tais pesquisas, compreender o pedagogo como
mediador do processo de formação humana, no âmbito empresarial age com
multidisciplinaridade

de

possibilidades

que

apresentam

como

foco

o

desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e das organizações.
De forma geral, percebeu-se afirmar que existe boa relação entre
pedagogo e colaboradores, e que ambos devem andar juntos nesse desafio
diário, contribuindo para a promoção da aprendizagem e desenvolvimento físico,
intelectual e psicológico de todos os envolvidos no processo.
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