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RESUMO 

O presente trabalho foi elaborado a partir de revisões bibliográficas e tem a pretensão de 

contribuir na reflexão sobre as possibilidades de atuação e parcerias entre os profissionais 

da psicologia e pedagogia visto que a psicologia e a educação na tentativa de construir duas 

distintas ciências acabaram criando uma linha muito tênue entre os dois saberes e pratica 

profissional e em alguns momentos históricos se confundiram e cruzaram seus caminhos 

(nas pesquisas e seus pesquisadores) sinalizando para o fato de que as construções 

cientificas em psicologia repercutem nas praticas pedagógica. O objetivo é analisar as 

bibliografias concernentes à relação entre escola, sociedade e o Estado, para poder 

compreender as formas de dominação politica, histórica e sociocultural praticadas pelos 

centros políticos e de ensino onde decidem o funcionamento do sistema educativo no 

contexto cultural da sociedade ao longo da historia e a partir de uma perspectiva sociocrítica 

analisar a luz da teoria de Lev Vygotsky qual a influencia que a historia e a cultura tem na 

constituição do sujeito, no processo de aprendizado do estudante e no desenvolvimento das 

capacidades superiores. Por uma questão didática o texto foi divido em dois momentos, o 

ponto de partida é o Brasil colonial e suas formas de dominação por meio dos Jesuítas até a 

escola brasileira da atualidade e seus modernos métodos de opressão. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema educacional brasileiro vive um momento de crise, consequência da deterioração 

da infraestrutura escolar, baixa remuneração e a falta de reconhecimento profissional e 

social dos professores o que gera insatisfação e o resultado acaba sendo desmotivação dos 

professores e desinteresse dos alunos prejudicando a relação de parceria que deve existir 

entre o professor e o aluno, sendo que essa relação de parceria é fundamental e de suma 

importância para o melhor aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Maria Lúcia Hilsdorf, professora da Universidade de São Paulo em sua obra História 

da educação brasileira: leituras; discorre a cerca de momentos históricos específicos e 

didaticamente divididos por capítulos em seu livro, o percurso que vai da catequese jesuíta e 

colonização até a escola brasileira da atualidade pretende fazer uma analise critica do 

modelo educacional contemporâneo. Que sofre com resquícios da apologia mercantilista e 

dominadora arraigada intrinsicamente nas instituições de ensino modernas. Há evidente 



correlação entre educação, poder e dominação na historia da educação brasileira, é 

perceptível que desde o período de povoamento e colonização, a pratica de ensinar tinha 

caráter socializador, politico e cunho dominador no inicio do projeto colonial. Paulo Freire 

desde o começo de sua vida pedagógica pensava essas questões, em um de seus primeiros 

textos, Educação e Atualidade Brasileira ele diz: “Não será com essa escola, hoje ainda mal 

preparada materialmente, sem equipamentos, sem adequado material didático, sem 

condições higiênicas, sem vitalidade, sem verba, que poderemos ajudar o nosso educando a 

inserir-se no processo de democratização e de nosso desenvolvimento”. FREIRE (1959). 

 

OBJETIVOS  

 Resgatar na história os períodos e a influência da educação euro-brasileira; 

 Fazer uma analise histórica para entender atuais condições do sistema educacional e os 

fatores socioculturais e políticos que envolvem a população em geral, os alunos e os 

profissionais comprometidos com os processos de ensino e aprendizagem; 

 Pensar em métodos educacionais alternativos usando a teoria histórico-critica de Lev 

Vygotsky e revisar a literatura especializada em técnicas de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada por uma perspectiva psicossocial e histórica, será 

levado em consideração aspectos relacionadas à psicologia social e educacional. 

 Participação no Grupo de Estudos da UNESP campus de Marília sobre a teoria de Lev 

Vygotsky e discussão com alunos do curso de Ciências Sociais, Psicologia, Pedagogia e Letras 

que participam do Grupo de Estudos em questão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

É função do Estado oferecer melhores condições para o professor exercer sua função de 

educador por meio de estímulos financeiros (salário digno e bonificações), incentivo e 

reconhecimento profissional (especializações e plano de carreira), infraestrutura adequada e 

flexibilidade curricular para que deste modo possibilite a escola se apropriar e aplicar todo 

conhecimento cientifico produzido no ensino superior que tem como premissas básicas o 

ensino, a pesquisa e extensão, no caso da educação a produção refere-se à metodologia de 

ensino, identificação de deficiências e potencialidades e demais pesquisas nas áreas que 



influenciam o processo de aprendizagem. “*...+ A relação escola–sociedade não se define 

politicamente nas repartições públicas de governo, mas na difícil tarefa de apropriação, no 

cotidiano das práticas escolares, ‘das conflituosas forças sócio-culturais nas quais está 

inserida’”. (PAULILO, A. L. 2004)  

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Dos colégios jesuítas às escolas públicas atuais é possível perceber um movimento que 

transforma o ambiente escolar em áreas de segregação e reprodução de conhecimento 

apostilado, pronto e acabado, e também em um local para a propagação de métodos e 

técnicas de ajustamento do “aluno-problema” que reforçam, mantem e alimentam deste 

modo à estrutura de poder e organização social, em nenhum momento da historia 

educacional brasileira acontece uma tentativa real que busca promover caminhos 

alternativos capaz de romper com as barreiras existentes entre as diferentes classes sociais e 

as múltiplas raças prevalecentes no Brasil. Loureiro (1997) denuncia que apesar das 

explicações oferecidas pela psicologia para os problemas pelos quais passa o sistema de 

ensino brasileiro, não se vêem mudanças significativas ao longo dos anos. É preciso pensar 

em mudanças que promovam possibilidades para que a escola possa cumprir seu papel 

social que é de possibilitar a igualdade de oportunidades e acesso a todos os saberes 

construídos pela humanidade ao longo tempo. 
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