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APRESENTAÇÃO 
 

 

O tema objeto de estudo O CONHECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO: um estudo sobre as possíveis 

resistências ao conhecimento dos alunos do Colégio Estadual de Dois Vizinhos – 

PR, teve origem na prática pedagógica onde observou-se  certa resistência dos 

alunos ao conhecimento. O acesso ao conhecimento tecnológico é fundamental 

para o ingresso no mundo  do trabalho, indagamos: por que alguns alunos tem 

resistência ao estudo? Que relação há entre as possíveis resistências dos alunos 

e suas condições de trabalho e vida? Que conhecimento a escola proporciona?  

O material didático pedagógico produzido é uma unidade didática, que  

desenvolverei  uma reflexão teórica, considerando o resultado da pesquisa  

aplicada aos alunos envolvidos no projeto. As questões da pesquisa foram 

elaboradas com objetivo de identificar a origem socioeconômica e cultural dos 

alunos; suas opiniões sobre a educação no que se refere ao curso de formação; 

os recursos físicos e humanos da escola (estrutura física, pedagógica e de 

gestão). Também na perspectiva da formação técnica, destacamos seus 

interesses em relação ao conhecimento, como forma de ascensão profissional,  

inserção no mundo do trabalho e as possibilidades de acesso ao conhecimento 

além do ambiente escolar, com a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis 

atualmente. Sendo seu objetivo principal interferir sobre as razões que levam os 

jovens a ter certa resistência ao conhecimento, frente às exigências observadas 

no mundo do trabalho e as possibilidades que este pode proporcionar. 

 O Material Didático-Pedagógico, objetiva apontar propostas de atividades 

que possam intervir positivamente, sobre o problema identificado.  Desenvolvido 

na forma de Unidade Didática se constitui de quatro atividades: 1) Reflexão sobre 

o que vivenciamos hoje no mundo do trabalho, conceituando Polivalência e 

Politécnica; 2) Estudo visando aprofundamento teórico, evidenciando a 

necessidade do conhecimento interdisciplinar, as exigências da sociedade 

contemporânea em todos os aspectos e a importância do saber, para posterior 

debate; 3) Exposição dos recursos disponíveis  para obtenção do conhecimento e 



estimulo  à  exploração desses recursos; 4) Utilização do Facebook como recurso 

pedagógico. 

 O material produzido destina-se a docentes, que possam de alguma forma 

estar vivenciando o mesmo problema em seu ambiente escolar, que tenham 

interesse no uso das atividades propostas. 

 O Objetivo para a elaboração desse Material Pedagógico é possibilitar a 

compreensão do mundo do trabalho e as relações com o conhecimento, 

possibilitando aos alunos o entendimento da importância de uma formação 

politécnica ou tecnológica utilizando-se ferramentas da web para desenvolver 

estratégias de ensino que motivem a busca do conhecimento.  

 

 

Diagnóstico para a elaboração da unidade didática: Quem  

é o jovem do Ensino Médio Profissional Integrado? 

 

  A realização da pesquisa se deu considerando o relatado na 

apresentação, constante no projeto de intervenção buscando  identificar o exposto 

na problematização  que aborda o desinteresse por parte dos alunos em obter 

conhecimento uma vez  que se observa na prática do cotidiano escolar,  que 

nossos alunos na sua grande maioria só se preocupam em apropriar-se do 

básico, essencial para cumprir as etapas de formação do ensino fundamental e 

médio, suficientes para entrar no mercado, vendendo sua força de trabalho. 

Conhecimento, neste contexto na sua forma mais ampla não é significativamente 

importante para a maioria dos nossos alunos. 

 Realizamos no mês de agosto, uma coleta de dados, tendo como 

instrumento questionário e com questões fechadas e abertas, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, e entrevista coletiva buscando traçar um perfil dos 

jovens que frequentam o Ensino Médio Profissional Integrado, objeto desta 

intervenção pedagógica. A pesquisa  visou   compreender as razões que levam os 

jovens a ter certa resistência ao conhecimento, frente  às exigências observadas 

no mundo do trabalho e, em que medida, poderiam se vislumbrar possibilidades 

nestas condições. O público alvo foram os 26 alunos do 3º ano do Curso técnico 



em Administração Integrado noturno do Colégio Estadual de Dois Vizinhos - 

Ensino Fundamental, Médio e Profissional.  

Questões do questionário disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/14uyz8z0QCc0TzEAkSq28GilhNzpZ47 

cEYATx0kW6f7o/edit#> 

 

 As questões abordadas proporcionaram um diagnóstico do público 

envolvido, possibilitando o entendimento da resistência em relação ao 

conhecimento. As questões relacionadas a família  apontaram uma certa 

homogeneidade de resposta , a maioria das famílias é composta no máximo por 

quatro pessoas; os pais apresentam baixa escolaridade (ensino fundamental); os 

pais trabalharam a maior parte de suas vidas em atividades agrícolas e as mães 

em atividades domésticas; as famílias  possuem eletrodomésticos básicos, carro, 

celular e acesso a internet, A renda familiar fica entre um e dois salários mínimos, 

chegando no máximo a cinco salários mínimos. 

 Quando tratamos das questões relacionadas ao trabalho verificamos que 

quase todos estão empregados a maioria com carteira assinada; começaram a 

trabalhar muito cedo entre 14 e 16 anos e possuem renda entre um e dois 

salários mínimos, e trabalham para ter independência financeira. A maioria presta 

trabalho na área de serviços (comércio) em atividades que não exigem 

conhecimentos específicos em termos politécnicos ou tecnológicos. 

 Abordando as questões referente ao estudo, afirmam ler livros de literatura 

e títulos gerais, 50% leem jornal diariamente e 50% leem  raramente, frequentam  

a biblioteca do colégio com razoável frequência,  porém dedicam  pouco tempo 

aos estudos extraclasse. Relatam pouco interesse por assuntos relacionados à 

política, globalização, esporte e religião e muito interesse em assuntos 

relacionado ao meio ambiente, desigualdade social, artes, drogas, sexualidade, 

saúde e educação e todas as formas de racismo, discriminação e violência. 

Consideram que as disciplinas do curso contribuem amplamente para 

desenvolver competências relacionadas: atuação ética, com responsabilidade 

social para a construção de uma sociedade includente e solidária; organização, 

expressão e comunicação do pensamento; raciocínio lógico e análise crítica; 



compreensão de processos, tomada de decisão e resolução de problemas no 

âmbito de sua área de atuação. 

 As questões que avaliam a escola revelam que consideram bom a 

excelente o conhecimento e a dedicação dos docentes, a atenção e o respeito 

dos funcionários e a atuação da direção e avaliam como bom a regular as 

questões relacionadas a atividades pedagógicas e estrutura física. 

 A última etapa da pesquisa procurou abordar sobre as condições do 

trabalho, a expectativa em relação ao curso técnico, conhecimento e ascensão 

profissional, o descaso pelo conhecimento e a participação da escola e do curso 

na ampliação desse conhecimento. Nesta perspectiva relatam que trabalham 

muito e são pouco valorizados, acreditam que o curso técnico possibilita maior 

aperfeiçoamento para a carreira profissional e que a escola e o curso podem sim 

ampliar conhecimentos gerais e específicos. 

 A questão que trata especificamente do descaso (desinteresse) pelo 

conhecimento, objeto que deu origem ao projeto, retrata que o descaso ocorre em 

função de algumas razões: falta de incentivo familiar, satisfação por uma condição 

de vida medíocre, desconhecimento dos novos paradigmas em relação às 

exigências do mundo do trabalho, falta de perspectiva de emprego uma vez que 

analisam somente o que  é ofertado na região, não demonstram desejo de sair 

para centros maiores em busca de outras oportunidades. O desconhecimento das 

possibilidades de acesso que as atuais tecnologias podem proporcionar. 

  O resultado obtido na pesquisa, proporcionou subsídios para a escolha 

das atividades de intervenção apresentadas nesta unidade. 

 

 

ATIVIDADES DE INTERVEÇÃO 

 

 

ATIVIDADE I: 8 horas 

 Aula expositiva com o professor José Luiz Zanella, orientador do Projeto,  

onde será abordado o tema : O mundo do trabalho e a educação Profissional para 

os jovens: da formação polivalente à formação tecnológica. 

 



 

METODOLOGIA 

 A atividade propõe uma breve reflexão acerca das transformações do 

mundo do trabalho e das contradições da educação profissional. De um lado, as 

políticas do Estado, atendendo aos interesses do capital, propõe para os jovens 

das classes populares uma qualificação polivalente. De outro, na histórica da 

classe trabalhadora, luta-se por qualificação politécnica ou tecnológica.  A disputa 

desses dois projetos, exige conhecimento para desvelar o contexto do mundo do 

trabalho e suas determinações.  

 Após a aula expositiva, em outros encontros, será problematizada a 

realidade do trabalho dos alunos com as necessidades de formação.  

Em sala de aula, serão realizados debates e produção de texto onde 

deverão relatar suas dificuldades e perspectivas futuras em relação ao trabalho e 

estudo. 

 

 

 ATIVIDADE II: 8 horas 

 A atividade corresponderá ao estudo e posterior debate do Artigo  do 

Professor Doutor Gilberto Teixeira FAE/USP, que tem como tema: O 

Conhecimento Interdisciplinar na Sociedade Contemporânea, que trata  do 

desenvolvimento da informação através dos tempos, mostrando que 

necessidades e usos são interdependentes . Aborda o processo do trabalho no 

modelo fordista-taylorista, fazendo uma relação com a atual concepção de 

trabalho na sociedade informacional. Faz análise das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC’s) e suas consequências na vida das pessoas no campo do 

trabalho. Evidencia a competência e qualificação profissional, seu valor agregado 

na aplicabilidade do trabalho. Destaca que o conceito de tecnologia vai muito 

além de máquinas e equipamentos, abrange simultaneamente os conhecimentos 

técnico-científicos e empíricos das pessoas, também destaca a necessidade de 

educação continuada e o estimulo à criatividade como diferenciais. 

 O Artigo aborda de forma ampla os temas citados, porém destaca em sua 

primeira parte a importância do trabalho interdisciplinar. Para Teixeira "A extrema 

banalização da informação tem provocado alteração de forma substancial na 



capacidade de aprendizado do homem. As escolas, universidades direcionam 

uma metodologia de ensino centrado no conhecimento específico de cada 

disciplina, tendo o aluno uma apreensão do conhecimento de forma fragmentada". 

Por isso, no tema interdisciplinaridade defende a atividade interdisciplinar como 

recurso capaz de modificar a forma de aprender. Para ele a interdisciplinaridade 

possibilita ao homem percorrer um caminho de filtragem e ao mesmo tempo de 

assimilação de um novo paradigma, o qual valoriza a solidificação de um saber 

permeado pela aprendizagem significativa, de um conhecimento calcado em 

ações que transformem e construam um novo conhecimento, em detrimento de 

aprendizagens mecânicas, às quais reduzem o poder de análise e crítica do 

sujeito aprendente. 

 O segundo tema do artigo trata da Sociedade Contemporânea, destaca a 

necessidade do desenvolvimento do senso crítico do individuo. Pois, segundo 

Teixeira, o senso crítico permite uma maior compreensão sobre a realidade e a 

possibilidade de ação sobre ela, viabilizando mudanças que nem sempre são 

interessantes para aqueles que detêm o poder. Por isso muitas vezes não é 

desenvolvido o pensar critico do individuo, ficando assim mais fácil o domínio 

sobre o mesmo. Na visão de Palange (1999. p. 129), citado por Teixeira, "Quanto 

mais o ser humano compreende o mundo, mais ele se porta como sujeito da 

situação e não como objeto [...], não se submete a uma relação de dominação". 

 O autor destaca a importância do desenvolvimento critico e salienta a 

importância da instituição “escola” como fundamental para trabalhar o 

pensamento crítico do aluno, tendo como princípio básico a visão da totalidade, 

que possibilita a superação das atuais constatações na sociedade 

contemporânea, viabilizando mudanças. Ao abordar a Importância do saber, 

destaca a necessidade de ter clareza sobre os conceitos de saber, informação e 

conhecimento, buscando defini-los. Faz crítica a atual forma de educação 

praticada e destaca a necessidade de mudança.  

Teixeira cita Candeia de Melo que propõe: 

 

É necessária a mudança da dinâmica do processo educativo, visando à 
formação e não ao adestramento do aluno, promovendo a participação e 
a automação. Cabe ao professor vê-lo como sujeito social com direitos e 
deveres, oportunizando o acesso ao conhecimento e considerando 
sempre que o aluno existe com capacidades individuais e grupais, 



hábitos, herança cultural, social e familiar e vivência social. A efetivação 
desta mudança exige um educador ativo, consciente de que as relações 
interativas dos educandos precisam que ele seja o agente facilitador da 
construção e reconstrução do conhecimento. (CANDEIA DE MELO, 
2000). 

  

Dentro dessa perspectiva, a atividade desenvolvida tem como propósito 

refletir sobre a forma de educação proporcionada hoje em nossas escolas e 

buscar subsídios para tornar o aprendizado significativo, evidenciando a 

importância do conhecimento para a apreensão da realidade e a possibilidade de 

promover mudanças. 

 

METODOLOGIA  

 Para o desenvolvimento da atividade primeiramente será feita uma 

explanação sobre o texto e o objetivo do trabalho. Na sequência será 

disponibilizada aos alunos uma cópia do texto para leitura. Por se tratar de um 

texto amplo e abrangente, serão formados três grupos, cada grupo irá ficar com 

um tema que deverá ser estudado pelos integrantes e apresentado aos demais, 

através de recursos escolhidos pelos mesmos 

 

Após as apresentações os alunos deverão responder ao seguinte 

questionamento: 

1- O que significa para você conhecimento fragmentado? O conhecimento na 

escola é fragmentado? 

2- Você acredita que o trabalho interdisciplinar pode ser um recurso capaz de 

modificar o aprendizado? 

3- Conceitue senso crítico. 

4- O que o senso crítico pode possibilitar na minha vida? 

5- Qual a importância do saber? 

 

 

ATIVIDADE II: 4 horas 

 A atividade propõe abordar dentro do atual contexto as formas disponíveis 

para o acesso ao conhecimento além do ambiente escolar, que hoje são 

passíveis de ser exploradas por todos que interessem em conhecer. 



 O acesso ao conhecimento é proporcionado hoje de muitas formas, através 

de diferentes recursos que estão disponíveis amplamente de várias formas e, 

também através dos meios tecnológicos. A estrutura das escolas possibilitam de 

forma significativa a exploração e uso destes recursos que podem variar em 

disponibilidade, eficiência, dificuldade, dedicação e custos e depender do esforço 

e interesse na sua apropriação. 

 Cada recurso de aquisição de conhecimento permite conhecer a escolha 

pelo que representa ser o mais eficiente e adequado às suas necessidades. O 

uso de uma fonte adequada pode significar uma apropriação mais rápida e 

significar um aprendizado com economia de tempo de estudo. 

 

METODOLOGIA 

 Para trabalhar essa atividade foram desenvolvidos slides no Power point 

abordando os principais recursos de produção, aquisição e construção do 

conhecimento que será exposto aos alunos. Esse material também poderá ser 

disponibilizado para uso docente. 

 

ATIVIDADE IV: 12 horas 

A atividade proposta objetiva utilizar a plataforma (rede social) Facebook 

explorando-a como ferramenta pedagógica, diante da constatação de que o 

recurso é o mais popular, utilizado e explorado em suas possibilidades pelos 

envolvidos no projeto. Segundo Ferreira, Corrêa e Torres "O Facebook em sua 

plataforma agrega recursos que permitem ações interativas na Web como: filiar-

se a grupos, exibir fotos, criar documentos com a participação de todos na 

construção de um texto coletivo, criar eventos com agendamento das atividades 

dentro e fora da plataforma e enquetes como recurso para pesquisas, bate papo, 

etc." 

 No atual contexto do mundo globalizado e tecnológico é notória a utilização 

das tecnologias digitais (TD) em todos os cenários organizacionais, com a 

utilização crescente de sites de rede social (SRS) e criação de Redes sociais na 

internet (RSI), para comunicação, que muitas vezes servem para estabelecer 

vínculos de amizade, compartilhar fotos, vídeos e comentários. No cenário 

educacional este recurso não pode de forma alguma estar alheio. As tecnologias 



da Web 2.0, como as redes sociais, oferecem aos professores um imenso 

potencial pedagógico, inúmeras possibilidades educativas possibilitando a 

interação e a colaboração com objetivos definidos diante de uma proposta 

pedagógica, promovem uma aprendizagem coletiva, interativa e contextualizada 

aos os interesses do grupo. Sendo passível ser explorada por todas as 

modalidades de educação formal, informal, presencial ou a distância. 

 Segundo Primo (2006), a Web 2.0 caracteriza-se por: potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações e ampliar 

os espaços para a interação entre os participantes do processo. O maior desafio é 

validar o uso desses recursos a favor do processo ensino aprendizagem. 

 As mudanças de paradigmas em todos os aspectos, socioculturais, 

econômicos e educacionais, afetam de forma profunda a vida das pessoas na 

sociedade contemporânea. A complexidade observada neste contexto, exige 

adaptações em todas as estâncias, principalmente quando tratamos das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) relacionadas a educação, que 

exigem das pessoas relacionadas ao  meio,  adaptar e redimensionar sua prática. 

 A utilização das redes sociais se traduzem em uma possibilidade de 

desenvolvimento e aplicação de novas metodologias que venham ao encontro 

das necessidades do contexto educacional, e atendam os anseios dessa geração 

que são midiáticos, linkados, conectados em termos de inovação quanto a 

estratégias didáticas que se revelam um desafio uma vez que exige um novo 

docente. 

 

[...], o paradigma emergente busca provocar uma prática pedagógica que 
ultrapasse a visão uniforme e que desencadeie a visão de rede, de teia, 
de interdependência, procurando interconectar vários interferentes que 
levem o aluno a uma aprendizagem significativa, com autonomia, de 
maneira contínua, como um processo de aprender a aprender para toda 
a vida. Behrens (2005, p. 111) 

 

 A autora traduz o que se quer com o desenvolvimento de novas práticas 

pedagógicas desafiadoras, atender ao exposto justifica intensivar o uso das redes 

sociais especificamente nesta atividade o Facebook. 

 O uso adequado desse recurso requer aprendizado, principalmente como 

recurso pedagógico para que não sirva apenas como meio de reprodução de 

conteúdos, mas de criação, de troca de convivência virtual de interação, só assim 



se processará o ensino aprendizagem. Cabe ao professor definir metodologias 

que explorem a aprendizagem colaborativa e formas de avaliações que sejam 

coerentes à proposta estabelecida entre professor e aluno. 

 

METODOLOGIA 

 A atividade se constitui da criação de uma página na Facebook para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao projeto de intervenção e a 

qualquer outra disciplina que considere relevante e queira explorá-lo, se 

constituirá de um grupo específico a página criada no Facebook deverá ser 

administrada pelo professor e por um aluno que demonstre interesse e 

disponibilidade para assessorá-lo. Inicialmente a metodologia será  apresentada 

aos alunos e estes  serão convidados a participarem do grupo. O Professor 

realizará uma postagem e os alunos farão sua associação ao grupo criado, 

acessando a página e curtindo a postagem. Assim passarão a ser integrantes e 

poderão desenvolver as atividades propostas. 

 

Leituras sugeridas: 

- “Usando o Facebook como um recurso pedagógico”, disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=9b8vr2GNx2w> 

- “100 maneiras de usar o Facebook em sala de aula”, disponível em: 

<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100-

maneiras-usar-facebook-em-salaaula.html>. 

- “Facebook: Possibilidades de atuação didático-pedagógica”,  disponíveis em: 

<http://www.psicopedagogia.com.br/new1_artigo.asp?entrID= 

1509#.UpJgGSc3-Jk> 

 

 

As atividades poderão ser organizadas conforme o proposto: 

No primeiro acesso encontrarão a acolhida do Professor e a primeira 

atividade postada. 

- Olá alunos do 4º ano do Curso Técnico em Administração Integrado 

participantes do projeto de Intervenção! Utilizando o Facebook como recurso de 

aprendizagem colaborativa, desejo a todos boas vindas a esta rede social. 



O tema a ser estudado é sobre “A construção do conhecimento em 

organizações”. 

 

Atividades: 

1- Realizar a leitura do artigo científico “A construção do conhecimento em 

organizações” disponível em:  

<http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php%3Fcod%3D75 > 

2- Após a leitura do artigo científico faça o seu comentário se “curtiu” ou não e 

interaja com  pelo menos dois  colegas. 

3- Acesse o site: 

<http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n1/a_construcao_do

_conhecimento.pdf> 

 

 Veja o artigo: “A construção do conhecimento no trabalho: uma condição 

para o desenvolvimento da qualidade organizacional e profissional”, da 

doutora em educação Heloísa Lück. 

Leia o tema constante na página 6 e 7 “Agimos a partir do que conhecemos” e 

responda: 

 Por que tal situação acontece e é registrada continuamente? 

 A resposta deve ser reelaborada a partir do texto. 
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