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RESUMO 

 
O presente e-book consiste em uma pesquisa de revisão teórica sobre práticas educativas 
integradoras no contexto da EPT. A narrativa se estrutura a partir da questão 
problematizadora: quais são as principais características das práticas educativas integradoras 
no contexto da educação profissional e tecnológica? Para atingir o objetivo central de refletir 
sobre aspectos estruturantes da temática supracitada, o referencial teórico se apoia na 
revisão bibliográfica de Alves (2009), Ciavatta (2014), Freire (2007), Frigotto (2015), 
Grabowski (2014), Moura (2015), Ramos (2014), Saviani (2003), Verdum (2013). 
Metodologicamente, a pesquisa se configura por meio de abordagem qualitativa e tipo de 
investigação exploratória com o desenvolvimento das técnicas de revisão bibliográfica e 
análise documental. O estudo teórico conclui que a educação transformadora perpassa pelo 
conhecimento teórico-metodológico sobre práticas educativas integradoras no intuito de 
uma formação humana integral dos estudantes. As ideias geradas pelas reflexões nos 
permitem compreender que as bases conceituais da EPT como a politecnia, a 
omnilateralidade e a atitude docente são elementos constitutivos e essenciais em busca de 
uma formação crítica, criativa e mais participativa. 
 
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Práticas Educativas Integradoras. 
Formação Humana Integral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This book consists of a theoretical review of research on integrating educational practices in 
the context of Professional and Technological Education (EPT). The narrative is structured 
from the problematizing question: what are the main characteristics of integrative 
educational practices in the context of Professional and Technological Education? To achieve 
the central objective of reflecting on structuring aspects of the above-mentioned theme, the 
theoretical framework is based on the bibliographic review of ALVES (2009), CIAVATTA 
(2014), FREIRE (2007), FRIGOTTO (2015), GRABOWSKI (2014), MOURA (2015), RAMOS 
(2014), SAVIANI (2003), VERDUM (2013). Methodologically, the research is configured 
through a qualitative approach and type of exploratory research with the development of 
bibliographic review techniques and documental analysis. The theoretical study concludes 
that transformative education permeates theoretical and methodological knowledge about 
integrative educational practices in order to have an integral human education of students. 
The ideas generated by the reflections allow us to understand that the conceptual bases of 
EPT such as polytechnics and omnilaterality, as well as the teaching attitude are constitutive 
and essential elements in search of a critical, creative and more participatory formation.  
 
Keywords: Professional and Technological Education. Integrative Educational Practices.  
Integral Human Education.   
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APRESENTAÇÃO 

 

O manuscrito eletrônico intitulado “Práticas Educativas Integradoras na Educação 

Profissional e Tecnológica”, vinculado à Linha de Pesquisa de Prática Educativa em educação 

profissional e tecnológica junto ao Programa de Pós-graduação de Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no 

campus de Mossoró/RN, tem como foco contribuir para a divulgação de resultados de 

pesquisas científicas na área de Ensino e Educação Profissional. 

Sistematizado para socializar pesquisas realizadas a partir de 2019, possui caráter 

interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, ao receber contribuições de diversas áreas 

e campos de saberes. O manuscrito disponibiliza por meio de versão eletrônica acesso 

internacional e gratuito para as ideias relacionadas ao campo da educação profissional. O 

livro “Práticas Educativas Integradoras na Educação Profissional e Tecnológica” possui 08 

(oito) capítulos de pesquisadores instalados em diversos Institutos Federais no Brasil, entre 

outras instituições ofertantes de educação profissional e ensino superior. 

O livro inicia com o capítulo intitulado “Aproximação conceitual entre as bases da 

Educação profissional e Tecnológica e as Práticas Pedagógicas”, de autoria de Arethê Maria 

Silva de Araújo Assunção, Shirllane Karla da Silva Nunes e Marcos Antônio de Oliveira. Os 

autores destacam a importância das práticas pedagógicas na EPT para a busca da promoção 

de um ensino integrado, comprometido com o meio e com a transformação social.  

No segundo capítulo, “O projeto integrador como prática dialógica de ensino e 

aprendizagem na educação na Educação Profissional e Tecnológica”, os autores Lucélia 

Maria Santos Aragão, Meiriane Rebouças da Silva Rosário e Luís Gomes de Moura Neto 

trazem contribuições sobre o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

a partir da práxis do projeto integrador. 

O terceiro texto “Metodologias que permeiam a Educação Profissional e Tecnológica 

a partir de um estado da arte”, escrito por Emerson Carlos da Silva, Marcos Sérgio Carvalho 

Rebouças, Aleksandre Saraiva Dantas e Diogo Pereira Bezerra trata da realização de um 

levantamento das principais metodologias de ensino utilizadas na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), mais especificamente, tratando-se do Ensino Médio Integrado.  

O quarto capítulo “Saberes necessários à Educação Profissional e Tecnológica: 

desafios da formação docente e a necessidade da articulação teoria-prática”, de Elison Victor 



 
 

Braga da Silva, Shauanda Stefhanny Leal Gadêlha Fontes e José Araújo Amaral propõe uma 

reflexão sobre os desafios encontrados pelos professores para alcançar a formação docente 

necessária para a atuação na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e sobre a 

importância da articulação entre teoria e prática para a formação dos alunos nas atividades 

docentes. 

Os autores Filipe José Cavalcanti Leite e Marcos Antônio de Oliveira escrevem o 

quinto capítulo intitulado “Objetivos das Práticas Pedagógicas em Educação Profissional e 

Tecnológica”. O estudo é resultado de pesquisas sobre quais os objetivos das práticas 

pedagógicas nesta modalidade de educação. 

O sexto capítulo, intitulado “A formação profissional dos professores da Educação 

Profissional e Tecnológica”, escrito por Francisco Jadson Campos de Paiva e Dagma Rêgo de 

Queiroz trata sobre a formação docente requerida para o exercício do magistério dentro da 

rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), sobretudo, no âmbito dos Institutos 

Federais, ressaltando a importância de uma formação pedagógica e política necessária à 

preparação para o exercício da docência. 

Escrito por Eridene Bezerra da Silva e Maria Jozenilda Araújo dos Santos, o capítulo 

“O planejamento pedagógico na perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica” 

apresenta os resultados de uma pesquisa que investigou sobre “De que forma ocorre o 

planejamento no âmbito da EPT?”. 

Por fim, o oitavo capítulo “A avaliação em Educação Profissional e Tecnológica: 

abordagens para uma sistematização nos processos de avaliação”, de autoria de Anderson 

Ferreira Gomes, Thiago de Lima Silva, Gian Mendes Ribeiro e Diogo Pereira Bezerra 

identificou as contribuições da sistematização dos processos de avaliação no âmbito das 

práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Este e-book se constitui em oportunidade de compartilhamento de saberes, 

reflexões, questões teóricas e práticas de professores pesquisadores que atuam na área da 

educação profissional com domínio teórico nos campos epistêmicos assinalados e com 

autoria de conhecimento para responder aos desafios colocados para a formação de 

cidadãos e profissionais de educação críticos e transformadores.  

Que o manuscrito favoreça uma leitura prazerosa e proporcione bons debates!!! 

Por  Dra. Keila Cruz Moreira  
 



 
 

PREFÁCIO 

 

Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, 

pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu 

Eu e as suas circunstâncias. 

Paulo Freire 

 

 A temática do e-book pertence ao importante campo da formação da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). O livro digital intitulado “Práticas Educativas Integradoras 

na Educação Profissional e Tecnológica” apresenta ricas reflexões teóricas realizadas por 

pesquisadores vinculados à Linha de Pesquisa de Prática Educativa em Educação Profissional 

e Tecnológica.  

Os capítulos realçam consistentes revisões bibliográficas sobre práticas educativas 

integradoras no contexto da EPT, objeto de estudo tomados pelos autores a partir da 

vivencia de formação profissional acessada no Programa de Pós-graduação em nível 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT), 

ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró/RN.  

O PROFEPT tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e 

tecnológica aos profissionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) visando tanto a produção de conhecimento como o desenvolvimento 

de produtos educacionais por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes 

inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado, segundo a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Com o intuito de ressaltar a importância que as pesquisas desenvolvidas no PROFEPT 

do IFRN, campus Mossoró/RN, possuem para os trabalhadores do campo da educação 

profissional, o presente e-book registra capítulos teóricos em um livro que possibilita 

conhecer ampliadamente sobre pesquisas desenvolvidas no âmbito desse importante 

Programa de formação Stricto Sensu sensível ao desenvolvimento de investigação 

interdisciplinares, constituídas pela interface entre Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia, 

na perspectiva de melhoria dos processos educativos e de gestão em espaços formais ou 

não-formais. 



 
 

Dito de outra forma, o e-book é também um instrumento de avaliação do PROFEPT 

enquanto notável política pública na medida em que socializa reflexões propostas por 

pesquisadores a partir de suas formações verticalizadas, numa perspectiva contextual e 

integradora em nível de mestrado, voltada para profissionais da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica para desenvolverem atividades de ensino, gestão e pesquisa 

relacionados à educação profissional e tecnológica, na perspectiva de elaboração de 

produtos educacionais e materiais técnico-científicos com vistas à inovação tecnológica.  

Por contemplar, entre outras atividades, a produção autoral de produtos didáticos, o 

PROFEPT e o manuscrito online que honrosamente prefaciamos, possibilita aos seus 

beneficiários e leitores desenvolverem habilidades e competências que lhes possibilitam 

práxis sintonizadas com o desenvolvimento das escolas públicas de educação básica no 

Brasil.  

Ao folhear este livro, o leitor perceberá em todos os capítulos, a preocupação de seus 

organizadores e autores em socializar estudos teóricos que colaborem com a superação de 

dificuldades e obstáculos que condicionam a práxis na escola pública, destacadamente 

quanto à Rede Federal.  

O manuscrito revela desafios enfrentados pelos mestrandos que se esforçaram para 

estudar e desenvolver metodologias de ensino mediadoras de aulas, nas diversas áreas de 

conhecimento e ambientes, muitas vezes, aparentemente não propícios para o 

desenvolvimento dos aprendentes. Diante desta constatação, a partir da leitura atenciosa 

dos capítulos, fica evidente o quanto é fascinante compreender e valorizar o PROFEPT. 

Para quem se interessa pelo campo epistêmico da educação profissional, em 

particular, pelas questões caras à Rede Federal de EPT, este e-book é leitura recomendada e 

indispensável.   

Boa leitura! 
Por Prof. Dr. Valentín Martínez-Otero Pérez  
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Marcos Antônio de Oliveira3 

 

O presente trabalho resulta das reflexões fomentadas na disciplina Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito do Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional 

(ProfEPT). Nesse contexto, foram identificados através de estudos e debates os conceitos 

“práticas pedagógicas”, “práticas educativas” e “práxis pedagógicas” empregados nos 

artigos científicos e livros de referência da disciplina, ora como conceitos antagônicos, ora 

como significação aproximada, e algumas vezes, sem delimitação precisa. 

Tal constatação apontou para a necessidade de explorar melhor tais conceitos, 

principalmente ao serem empregados no âmbito da EPT que tem proposta formativa 

omnilateral e, portanto, emancipadora. Assim, o artigo pauta-se em pesquisa bibliográfica 

de natureza básica, com fins exploratórios, norteada na abordagem sociocultural de Freire 

(2005), na prática pedagógica de Libâneo (1990, 2005, 2013) e na proposta de prática 
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pedagógica integrada à EPT de Araújo e Frigoto (2015), Ciavatta (2014), Jacon (2017), Moura 

(2013), Ramos (2005, 2008), Santos (2018) e Saviani (1989, 2003). Com isso, busca-se refletir 

a partir da seguinte problematização: que prática pedagógica serve à realização da função 

social pretendida pela EPT? Qual o conceito de prática pedagógica para a EPT?  

Nesse sentido, a abordagem sociocultural Freiriana contribui para entender a 

necessidade de delimitação conceitual dos termos “prática pedagógica”, “prática educativa” 

e “práxis educativa”. As palavras não são utilizadas como representação arbitrária de 

pensamentos descolados da existência humana, mas, com significação gestada na ação 

reflexiva que expressa e elabora dado momento histórico, humanizando homens nas 

relações que travam entre si e com o mundo, pela via dialógica. Assim, aqueles termos têm 

complexidade conceitual porque sua definição é sempre multifatorial, são divergentes do 

ponto de vista das abordagens nas quais se ancoram, mas podem aproximar-se quando têm 

intencionalidade apontada para a transformação social. 

Na intencionalidade da prática pedagógica é identificável o compromisso com um 

dentre dois projetos antagônicos de sociedade, um de manutenção e, outro, de superação. 

Revelando-se transformadora quando assume o compromisso com as demandas da classe 

trabalhadora, através da educação integrada que municia os trabalhadores na superação da 

forma de sociedade vigente, revelando-se práxis. 

A prática pedagógica pode, também, ocultar o fato de estar a serviço da manutenção 

da sociabilidade capitalista, de proposta flexível, quando aplicada de forma irrefletida e 

descomprometida com a transformação social, priorizando a formação técnica conformada 

pelo mercado de trabalho. 

As bases conceituais da EPT desenvolvidas no ProfEPT revelam o seu compromisso 

com um projeto de sociedade alternativo ao projeto capitalista vigente, haja vista que as 

práticas pedagógicas de cunho liberal e tecnicista não servem a esse propósito. As que se 

almeja materializar são aquelas de cunho transformador, em contraponto com as requeridas 

pela acumulação flexível, como se vê nas iniciativas implementadas no Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN) e na qualificação de profissionais da educação com viés crítico 

emancipador, a exemplo do trabalho que vem sendo desenvolvido no ProfEPT. 

O presente trabalho está estruturado a partir dos seguintes tópicos: 1) introdução; 2) 

conceitos de práticas pedagógicas, no qual buscou-se discutir acerca dos termos “práticas 
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pedagógicas”, “práticas educativas” e “práxis pedagógicas”; 3) bases conceituais da EPT; 4) 

conceitos de práticas pedagógicas para a educação profissional e tecnológica, em que se 

discutem propostas de práticas pedagógicas transformadoras, exemplificando a sua 

materialização e possíveis limites a sua realização; e 5) considerações finais, sobre as quais, 

registra-se a importância de práticas pedagógicas na EPT que optem pelo ensino integrado 

materializado em ações reflexivas gestadas em espaços crítico-emancipadores de formação 

do corpo educativo.  

Conceitos de práticas pedagógicas 

 

Trancoso e Oliveira (2014) discutem que as palavras são culturais e determinadas 

historicamente. Desse modo, os conceitos podem ser entendidos como palavras em ação e, 

em muitas situações, funcionais a determinado modelo de sociedade, impregnam as mentes 

de fundamentos epistemológicos e ontológicos, o que denota extrema relevância de se 

discutir os conceitos de práticas pedagógicas.  

As discussões na área da educação envolvendo os conceitos de “práticas 

pedagógicas”, “práticas educativas” e “práxis pedagógicas” são recorrentes. Em muitos 

momentos, esses conceitos se aproximam e/ou se confundem, sendo, por vezes, utilizados 

como sinônimos. Destarte, apesar de tais termos estarem bastante articulados, para evitar 

trocas de significações e em virtude da importância contida em cada uma das expressões, 

serão expostas, de forma introdutória, breves definições sobre estes conceitos.  

A prática educativa pode ser entendida, segundo Libâneo (2013), como um 

“fenômeno universal e social” que é necessário para existência e funcionamento da 

sociedade, sendo, pois, um amplo processo formativo que visa preparar os sujeitos para 

participação na vida social (SANTOS et al., 2018).  

Nesse contexto, a ideia de prática educativa é ampla, não estando associada, 

obrigatoriamente, às ciências da educação. Infere-se, assim, que práticas educativas podem 

ocorrer em espaços não escolares, podendo envolver transmissão de valores, não seguindo, 

necessariamente, algo sistematizado e organizado segundo teorias pedagógicas. 

No tocante à práxis, a compreensão desse termo está associada a uma ação, 

eminentemente reflexiva. De acordo com Pio, Carvalho e Mendes (2014), a práxis, para 
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Marx, Engels, Gramsci e Vázques é entendida como atividade material do homem social. 

Assim, a práxis apresenta-se como o elemento fundante e que sustenta a humanidade. A 

práxis está para além da prática e da teoria, compondo os seres humanos, fazendo com que 

eles possam modificar a realidade objetiva e a subjetiva (PIO; CARVALHO; MENDES, 2014).  

Desse modo, a práxis pedagógica estaria voltada a uma ação ampla e complexa 

envolvendo os elementos teoria, prática e transformação. Nesse viés, há uma compreensão 

mais crítica e ampliada da pedagogia. 

 

Práticas pedagógicas: uma polissemia conceitual 

 

No presente artigo destacam-se os conceitos de prática pedagógica e suas relações 

com a EPT, evidenciando-se o atributo intencionalidade, conforme argumentado a seguir, 

iniciando pela observação da dificuldade em se ter uma resposta única sobre o que seria, de 

fato, uma “prática pedagógica”. 

A definição de prática pedagógica é bastante ampla e, a partir da abordagem e dos 

condicionantes a ela associados, esse tipo de prática pode ser compreendido de variadas 

maneiras (VERDUM, 2013). Assim sendo, em virtude de tamanha complexidade, serão 

analisados fatores associados à prática pedagógica que são importantes para sua 

compreensão e/ou conceituação. 

Parte-se do entendimento que uma prática pedagógica envolve intencionalidade, isto 

é, há um propósito, uma deliberação no processo de ensino e aprendizagem, sendo ela uma 

prática social que é orientada por objetivos, bem como finalidades e construção de saberes 

(BRITO, ANTERO; ANTERO, 2018). Para esses autores, a prática pedagógica pode ser 

visualizada como um “mecanismo” facilitador para compreensão de assuntos objetivando a 

produção da aprendizagem. 

Nesse contexto, ganha relevo a significação dos termos “dialético” e “dialógico” que 

devem ser considerados na prática pedagógica, compreendidos como processos presentes e 

necessários para a construção do conhecimento, uma vez que envolvem a troca entre 

educadores e educandos, a leitura da realidade, a relação entre teoria e prática, encontros e 
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desencontros, conflitos e identificações, configurando-se como uma teia complexa que 

repercute na prática pedagógica. (VERDUM, 2013). 

Segundo Ghedin (2012), o currículo escolar e a formação docente também merecem 

destaque para a compreensão da prática pedagógica, uma vez que esta seria um eixo de 

articulação entre o currículo e a cultura. Na concepção do autor, a prática pedagógica 

precisa estar clara para os educadores, ser comprometida com a realidade e deve ser 

“assumida com sistematicidade e método pelos docentes, isso implica formação, atitude 

crítica frente ao trabalho pedagógico e uma postura científica” (p.78). 

De acordo com o exposto até o momento, observam-se variados elementos 

constituintes e que possuem forte relação para o entendimento das práticas pedagógicas, 

tais como a intenção, a relação dialógica entre educadores e educandos, o currículo escolar 

e a formação de professores. Vale ressaltar que muitos desses aspectos não são observados 

e, desse modo, conforme Verdum (2013), o conceito de práticas pedagógicas ainda continua 

muito associado à transmissão de saberes, metodologias, didática e competência 

instrumental docente. 

 

Assim, uma aula ou um encontro educativo tornar-se-á uma prática 
pedagógica quando se organizar em torno de intencionalidades, bem como 
na construção de práticas que conferem sentido às intencionalidades. Será 
prática pedagógica quando incorporar a reflexão contínua e coletiva, de 
forma a assegurar que a intencionalidade proposta é disponibilizada a 
todos; será pedagógica à medida que buscar a construção de práticas que 
garantam que os encaminhamentos propostos pelas intencionalidades 
possam ser realizados. [...] Nesse aspecto, uma prática pedagógica, em seu 
sentido de práxis, configura-se sempre como uma ação consciente e 
participativa, que emerge da multidimensionalidade que cerca o ato 
educativo (FRANCO, 2016, p. 536). 

 

Portanto, faz-se necessário compreender a prática pedagógica como uma ação 

intencional voltada ao contexto, capaz de estimular o pensamento crítico, as práticas 

interessantes de ensino-aprendizagem e a transformação da realidade. 

 

Diferentes concepções: as práticas tradicionais e as progressistas 
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Diante do exposto, compreendem-se que a prática pedagógica é pluridimensional 

porque está revestida de condicionantes sociopolíticos que modelam diferentes concepções 

de homem e de sociedade, objetivando um modelo de escola que se funda em expectativas 

de aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas etc.  

Ao selecionar e organizar o trabalho, o professor revela explícita ou implicitamente 

suas escolhas teórico-metodológicas, expressa sua visão de mundo, materializando práticas 

pedagógicas condicionadas por uma ou mais concepções pedagógicas, selecionadas por 

vezes de forma irrefletida. Assim, a prática pedagógica é a manifestação concreta do ideário 

pedagógico dos professores e a sua definição estará sempre ancorada nos princípios 

filosóficos hegemônicos (LIBÂNEO, 1990).  

A prática pedagógica mobiliza conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, 

procedimentos, crenças, atitudes etc., como resposta a determinada necessidade de 

disseminação e internalização de saberes e modos de ação, emergidas das várias esferas da 

sociedade, moldando-se às transformações ocorridas nas estruturas sociais, políticas e 

econômicas vigentes. Exemplo disso são as inovações tecnológicas nos campos da 

informática, microeletrônica e bioenergética que refletem mudanças na organização do 

trabalho, nos processos produtivos, nas exigências de qualificação do trabalhador, nos 

sistemas de ensino etc. (LIBÂNEO, 2005). 

Assim, em conformidade com o pensamento de Libâneo, e partindo da posição 

assumida pelo professor em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, constatam-

se a existência de tendências de práticas pedagógicas liberais e progressistas. 

As práticas pedagógicas liberais tomam por base a organização social fundada na 

propriedade privada dos meios de produção e na sociedade dividida em classes. Essa 

tendência tem atravessado a educação brasileira nos últimos cinquenta anos, pautada na 

função de preparar os indivíduos para exercerem papéis sociais.  

Naquelas práticas, os indivíduos se desenvolvem de acordo com suas aptidões 

individuais e as demandas do mercado, e se adaptam aos valores e às normas vigentes. 

Internalizam-se a cultura individualista que promove a ideia de igualdade de oportunidades, 

mas oculta-se a desigualdade de condições. 

Nesse contexto, as práticas pedagógicas acentuam o ensino humanístico, de cultura 

geral, voltados para a qualificação e execução técnicas, baseadas em conteúdos e recursos 
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didáticos descolados do cotidiano e da realidade social, situando o aluno como responsável 

pela sua realização pessoal e profissional, moldando um caráter economicista, tecnocrático e 

espoliador (LIBÂNEO, 1990). 

As práticas pedagógicas progressistas são aquelas que partem de uma análise crítica 

das realidades sociais, que almejam a construção de uma nova forma de sociedade, a partir 

da superação de posicionamentos autoritários, através da valorização da experiência vivida – 

como base da relação educativa – e na experiência da autogestão pedagógica, dando mais 

valor ao processo de aprendizagem coletiva do que aos conteúdos de ensino. Essas práticas 

pretendem ser educativas porque materializam-se sob a forma de prática social junto à 

classe que vive do trabalho, preferindo as modalidades de educação popular informal e não-

formal (LIBÂNEO, 1990).  

Portanto, o que caracteriza um conceito, uma prática ou uma ação como pedagógica 

é principalmente sua postura intencional, ou seja, é atividade humana intencional, 

consciente e organizada, preocupada em mobilizar processos e meios que deem conta da 

formação do ser humano no desenvolvimento de aptidões que modelam comportamentos e 

preparam para a resolução de problemas frequentes, integrando-o como membro de 

determinada sociedade (LIBÂNEO, 2005). 

No contexto das discussões propostas por Libâneo, podem-se apreender que uma 

prática pedagógica se diferencia de uma prática educativa pelo seu caráter intencional. 

Porém, uma prática educativa jamais se dá de forma isolada de seu contexto social, político 

e econômico e, por isso, o caráter pedagógico imprime nessa ação uma mediação, um 

direcionamento que expressa os interesses implícitos nas propostas educacionais, 

determinando finalidades sociopolíticas de forma organizada e metodológica para a 

reprodução ou superação do formato de sociedade vigente.  

A prática pedagógica intencional, consciente e organizada escolhe determinada 

teoria, proposta ou abordagem que guiará a sua intencionalidade, conforme sistematizou 

Mizukami (2014) e pode ser verificado no quadro abaixo: 
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Quadro 01 - Síntese das abordagens do processo de ensino sistematizadas por Mizukami 

Abordagem Autores 
Processo ensino- 

Aprendizagem 
Relação Professor-

Aluno 
Metodologia Avaliação 

Tradicional 
Snyders, 

Durkheim e 
Alain 

Local: sala de aula. 
Conteúdo: externo ao 
aluno, de seleção 
centrada no professor. 

Vertical 
Aula expositiva - 
“dar a lição e tomar 
a lição”. 

Verificação da 
reprodução exata 
do conteúdo 
ministrado em sala 
de aula. 

Comporta-
mentalista 

Skinner 

Local: Sala de aula, 
laboratórios de 
informática, etc. 
Conteúdo: Estruturado 
em currículo, cujo 
percurso resulta em 
comportamento ou 
objetivo desejável. 

Reforçado e definido 
em papéis: 
 
Professor - planejador e 
analista de 
contingências. 
Aluno: Controlador do 
próprio processo de 
aprendizagem. 

Bastante ampla: 
Uso de Tecnologias 
educacionais, 
Ensino 
individualizado, 
Ensino baseado em 
competências. 

Ocorre em etapas, a 
cada objetivo 
específico 
concluído, ao longo 
de todo o 
processo.  
Avaliação final para 
verificar se o 
comportamento 
desejável foi 
atingido. 

Humanista 
Rogers e 

Neill 

Local: Escola como 
ambiente favorável à 
autonomia do aluno. 
Conteúdo: Não diretivo. 

Horizontal 
 
Professor: Facilitador da 
aprendizagem 
(Empático). 
Aluno: Busca pela 
autorrealização e 
autorregulação. 

Relação pedagógica 
favorável ao 
desenvolvimento 
de pessoas. 
A transmissão de 
conteúdos é 
secundária. 
 

O controle da 
aprendizagem é 
feito pelo aluno. 

Cognitivista 
Piaget e 
Bruner 

Local: Escola 
construtivista. 
Conteúdo: Diretivo. 

Horizontal 
 
Professor investigador, 
pesquisador, 
orientador, 
coordenador. 
Aluno: Indivíduo em 
determinada fase 
evolutiva a ser 
desenvolvido para a 
independência. 

Ensino baseado em 
problemas, fundado 
na teoria do 
conhecimento e 
desenvolvimento 
humano. 

Apoiado em 
múltiplos critérios, 
centrado na 
capacidade do 
discente em 
comunicar o que 
aprendeu. 

Sociocultu- 
ral, Prática 
pedagógica 
libertadora, 

Freiriana 

Paulo Freire 

Local: Contexto em que 
o aluno esteja inserido. 
Conteúdo: Opressão 
identificada no contexto 
discente/ docente, 
como objeto de 
reflexão para o 
engajamento e 
libertação do aluno. 

Professores e alunos em 
relação horizontal, 
dialógica, não imposta e 
com mesma identidade 
de classe.  

Ensino baseado na 
práxis para a 
superação da 
relação opressor-
oprimido. 

Autoavaliação e/ou 
avaliação mútua e 
permanente, tanto 
de alunos, quanto 
de professores. 

Fonte: Autoria própria, com base em Mizukami (2014) 

 
Na EPT o que se pretende são práticas pedagógicas libertadoras, a exemplo da 

prática Freiriana, de influência sociocultural, que prima pela educação como ato político, 

que se faz na construção coletiva do conhecimento, fundada na dialogicidade cujo elemento 

fundamental é a “palavra verdadeira”, apta a libertar consciências e fazê-las perceber para 
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além das aparências impostas, pelas relações entre os que trabalham e os que detém os 

meios de produção, comprometendo-se com o resgate dos trabalhadores da condição de 

oprimidos e do “sonho” de um dia também ser opressor (FREIRE, 2005).  

Vale ressaltar que não há desprezo às contribuições das demais abordagens, mas são 

considerados os seus limites quando, por exemplo, a prática pedagógica tradicional 

descuida-se da formação do pensamento reflexivo, contribuindo para a formação de 

indivíduos passivos, com capacidade de reações estereotipadas, automatizadas e aplicáveis 

apenas aos modelos artificiais e descolados da realidade, exercitados na sala de aula. 

Evidencia-se, pois, que a ideia associada ao conceito de prática pedagógica assumido 

nesse capítulo possui grande aproximação à uma epistemologia crítico-emancipatória e à 

concepção de EPT, uma vez que esta entende e defende maior autonomia do educando, 

auxiliando-o na compreensão de sua realidade e do mundo do trabalho. 

 

 

A EPT preconiza forte relação entre as ações em sala de aula e o currículo escolar, 

fornecendo as bases para construção de novas alternativas no processo de ensino e 

aprendizagem. Destarte, é de extrema importância que sejam discutidas práticas 

pedagógicas no âmbito da EPT, analisando se elas são, de fato, transformadoras. 

O caráter transformador implica em considerar o que Zabala (1998) apresenta como 

justificativa da intervenção pedagógica, ou seja, as finalidades, os propósitos, os objetivos 

gerais, as intenções educacionais, que lhes prestam sentido e estão expressos na função 

social da educação. Em outras palavras, o sentido da prática pedagógica subordina-se à 

função social que se atribua ao ensino. 

Nesse sentido, a função social da EPT é ofertar educação profissional e tecnológica 

de qualidade que sirva aos interesses públicos, segundo princípios de democracia e de 

justiça social, erguida num ideário político-pedagógico que articule ciência, cultura, trabalho 

e tecnologia, porque está comprometida com a formação humana integral, com o exercício 

BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 
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da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento para transformação da 

realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais (COSTA; DANTAS, 2012). 

As autoras supracitadas ainda consideram que a realização daquela função social 

implica que a formação humana deve ser integral, expressa na proposta de educação 

integrada que supera o ser humano fragmentado pela divisão social do trabalho e busca 

garantir o direito a um processo educativo de formação completa que integra diversas 

dimensões da vida: educação, trabalho, ciência, cultura e cidadania. 

Assim, visando a ampliação da compreensão das práticas pedagógicas no âmbito da 

EPT, torna-se fundamental compreender esse campo do conhecimento a partir de seus 

alicerces e características. Para tanto, foram eleitos os conceitos de politécnia, cultura, 

ciência e tecnologia, cidadania e ensino integrado, que servem de base para esse estudo, e 

que serão abordados, a partir de notas concisas, nas linhas que seguem. 

Politecnia 

 

A politecnia, considerada um dos grandes pilares para o entendimento das bases 

conceituais da EPT, é o termo que, segundo Saviani (1989), deriva da problemática do 

trabalho, entendido como princípio educativo, e que pode ser compreendido como um 

modo de superação da dicotomia existente entre trabalhos manuais e intelectuais – 

desconstruindo a segregação histórica desses processos. A noção de politecnia diz respeito à 

assimilação teórica e prática de princípios científicos relacionados ao trabalho (SAVIANI, 

2003). 

A politecnia, a partir de Saviani, visa à articulação entre instrução geral e profissional, 

fomentando um entendimento mais aprofundado de como é organizado e como ocorre o 

funcionamento do trabalho na sociedade, servindo, também, como instrumento para a 

emancipação política e social. Nesse contexto, o trabalho deve fazer-se presente na escola 

pela tecnologia e ciência. Segundo Moura, Lima Filho e Silva (2015), a partir da formação 

politécnica se daria a formação física, intelectual e tecnológica, sendo, pois, articuladora do 

fazer e do pensar. 

A proposta trazida pela politecnia se afasta da lógica de “preparar para o mercado de 

trabalho”, já que isto limita, aliena e adestra o homem, subsumindo-o ao trabalho de 
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segunda categoria, qual seja, a mera reprodução da força de trabalho. A contribuição da 

politecnia visa oportunizar avanços tecnológicos na escola e incorporar discussões que 

permitam despertar a compreensão da realidade e do trabalho como um todo, eliminando a 

clássica separação entre formação “geral” e “profissionalizante”. Objetiva, pois, alcançar 

questões como a própria “divisão de classes”, que separa os filhos da classe operária dos 

filhos dos detentores dos meios de produção (PIZZI, 2002). 

Sob essa ótica, observam-se muitas relações entre a politecnia e a escola unitária 

proposta por Gramsci, a omnilateralidade e a formação integrada. Sendo essas categorias 

construções diferentes, mas que conversam entre si em variados âmbitos, tais como 

filosófico, pedagógico e político. 

 

Cultura 

 

No que tange à cultura, Santos (2008) a define como toda riqueza e multiplicidade de 

formas de existência da humanidade. Na investigação de contextos particulares que dão 

direcionamento e utilidade à prática pedagógica, devem ser considerados, dentre outros 

aspectos, os vários grupos étnicos, a exemplo de remanescentes indígenas e quilombolas, 

reafirmando suas identidades étnicas, valorizando suas línguas e ciências, garantindo aos 

discentes a preservação de seus costumes, crenças e direitos.  

Assim, levam-se em conta que “cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual 

se deve procurar conhecer para que façam sentido às suas práticas, costumes, concepções e 

as transformações pelas quais estas passam” (SANTOS, 2008, p. 8), alinhadas às mudanças 

que se almeja alcançar. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), “a cultura é 

conceituada como o processo de produção de expressões materiais, símbolos, 

representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que 

orientam às normas de conduta de uma sociedade” (art, 5º, § 4º).  

Para Moura (2013), essa definição foi influenciada pela escola humanitária 

gramsciana que preconiza a exigência cultural na formação profissional porque é ela quem 

conforma valores éticos e estéticos, orientando normas de conduta de uma sociedade. A 
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cultura serve como instrumento estratégico para superação da sociabilidade capitalista e 

para construção de uma sociedade que combate preconceitos e se posiciona pelo respeito e 

pela dignidade nas relações humanas. 

Ciência E Tecnologia 

 

A ciência, por sua vez, significa o conhecimento que resulta do trabalho coletivo do 

conjunto da sociedade, através do qual se pode “construir novos conhecimentos no 

processo de investigação e compreensão do real” (RAMOS, 2005, p. 107).  

A prática pedagógica, nessa perspectiva, media o acesso do discente a esse tipo de 

conhecimento, habilitando-o a (re)construir e a aplicar o conhecimento sistematizado 

historicamente em situações reais do cotidiano e do exercício profissional, solucionando 

problemas que emergem das necessidades humanas reais, melhorando a qualidade de vida 

na sociedade (COSTA; DANTAS, 2012). 

A tecnologia em sentido ampliado é dimensão da cultura que envolve a reflexão 

quanto à técnica ou ao modo de produzir alguma coisa, às artes, às profissões, às 

habilidades em produzir algo, ao conjunto de “todas as técnicas de que dispõe uma 

determinada sociedade em dada época histórica.” (SILVA, 2013, p. 846).  

Assim, a tecnologia transmitida pela prática pedagógica da EPT deve ser a que se 

apresenta como a apropriação da ciência para fins produtivos, a transformação do 

conhecimento científico em alavanca das forças produtivas em prol da coletividade, 

liberando tempo livre e promovendo a qualidade de vida do trabalhador (SAVIANI, 2003). 

 

Cidadania 

 

Pouco adiantaria oferecer ao sujeito uma formação física, intelectual, cultural e 

tecnológica, articuladora do fazer e do pensar, se não se perseguisse a formação cidadã, 

cerne da emancipação dos sujeitos. De acordo com Costa e Dantas (2012), a cidadania se 

materializa através da EPT que busca promover o acesso dos indivíduos aos bens e serviços 
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oferecidos na sociedade e estimula a ativa participação social, política e econômica nas 

decisões cotidianas. 

As autoras consideram que essas atividades se concretizam por meio de indivíduos 

nos quais foram desenvolvidos conceitos, habilidades e atitudes de autonomia, 

autorrealização e emancipação, entendidos como motores da realização de um projeto 

existencial particular integrado às necessidades sociais coletivas.  

Esse processo se consolida pela construção da autonomia, definida no dicionário 

Aurélio como a “aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus 

próprios meios, vontades e/ou princípios” (FERREIRA, 1999, p. 248). A gestão da própria vida 

depende da compreensão de si, isto é, da autopercepção, autoconceito e autoestima 

elevada, e também dos outros, como sujeitos de direitos e deveres, capazes de solicitar e/ou 

assegurar condições de vida minimamente civilizadas (COSTA; DANTAS, 2012). 

Costa e Dantas (2012) destacam, ainda, que dentre os meios a serem mobilizados 

para realização da autonomia, estão os desenvolvidos/aperfeiçoados pela EPT, tais como: 

domínio ampliado do conhecimento científico; autonomia intelectual, habilidade de 

trabalhar coletivamente; capacidade de iniciativa e de diálogo, análise crítica de contextos, 

dentre outros.  

A autonomia requer princípios que regem as vontades dos sujeitos e, num sentido de 

transformação social, destacam-se a apreensão da cultura humanista. Esse tipo de cultura 

impõe um comportamento ético e solidário e de reconhecimento, respeito e acolhimento ao 

diverso, abarcando os valores de igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, 

justiça social, solidariedade e sustentabilidade. (COSTA; DANTAS, 2012). 

Desta forma, a prática pedagógica na EPT que constrói e fortalece a cidadania é 

aquela que se realiza firmada nas bases da autonomia, do protagonismo identitário, da 

participação social e do respeito à diversidade e à diferença, além de outras que favoreçam a 

emancipação dos sujeitos. 

 

Ensino integrado 
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A formação politécnica engloba os aspectos cultural, científico, tecnológico e de 

cidadania, só é realizável numa perspectiva de ensino integrado, compreendido como: 

 

uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma 
formação inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da 
cultura sistematizada e que compreende como direito de todos ao acesso a 
um processo formativo, inclusive escolar, que promova o desenvolvimento 
de suas amplas faculdades físicas e intelectuais (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, 
p. 61). 

 

 Desse modo, evidencia-se forte relação entre ensino integrado e politecnia, na 

medida que se criticam as perspectivas pedagógicas que reduzem e/ou privilegiam o 

desenvolvimento de alguns tipos de capacidades em detrimento de outras, como é o caso, 

por exemplo, de não se estimular o pensamento crítico e a autonomia em determinados 

cursos que objetivam formar pessoas para um trabalho técnico, como se apenas o elemento 

“como fazer” fosse o fundamental. Na perspectiva do ensino integrado, busca-se uma 

oposição às práticas fragmentadoras do saber. 

Ramos (2008), ao discutir sobre Ensino Médio Integrado (EMI), destaca que a 

integração precisa ser compreendida: no sentido de promover a formação omnilateral, com 

foco na ideia de desenvolver múltiplas capacidades humanas, como a criticidade, bem como, 

aliar trabalho produtivo e instrução; com base na junção de saberes gerais e específicos 

enquanto totalidade; e inspirada na indissociabilidade entre educação básica e educação 

profissional. Portanto, a integração está associada à parte-todo, à teoria-prática, ao ensino 

geral-profissional e à união entre o pensamento e a ação.  

A formação integrada, conforme afirma Ciavatta (2014) é mais do que a articulação 

entre ensino médio e educação profissional. Ela busca recuperar a concepção de educação 

politécnica, omnilateral e de escola unitária. A partir do ensino integrado, busca-se a 

promoção de autonomia, ampliação de horizontes e a transformação social. Nessa 

perspectiva, o ensino integrado precisa ser compreendido para além de uma “modalidade” e 

sim como um projeto que apresenta um conteúdo político-pedagógico engajado e que busca 

soluções ético-políticas (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). 
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Na contramão das bases conceituais da EPT apresentadas, Mészáros (2008) afirma 

que a educação na sociedade capitalista é mercadoria e, nesse contexto, as práticas 

pedagógicas desenvolvidas na EPT acabam pautando-se na necessidade de resposta à 

economia globalizada e no avanço científico-tecnológico, presentes no século XXI.  

As consequentes mudanças geradas no mundo do trabalho pela reestruturação de 

processos produtivos, extinção de ofícios, e surgimento de novos postos de trabalho, 

provocaram modificações formais na EPT. Essas modificações são expressas no Decreto nº 

6.095, de 24 de abril de 2007, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF), com finalidade de ampliação e promoção da educação profissional brasileira, 

e na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que consolida a política de criação dos IF, e 

cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).  

Por considerar que “as soluções não podem ser apenas formais, elas devem ser 

essenciais” (MÉSZÁROS, 2008, p. 35), problematiza-se que muitos docentes seguiram uma 

postura reformista alinhada às exigências de contextualização e de capacidade crítico 

reflexiva que apreenda os processos necessários para mobilizar conhecimentos, recursos e 

ferramentas nos processos de tecnologia e inovação, com vistas ao desenvolvimento 

socioeconômico. 

Nesse sentido, Jacon (2017) afirma que o desenvolvimento de comportamento 

flexível é uma tarefa tanto de professores, quanto de alunos, isto é, da força de trabalho em 

formação. Ambos deverão adaptar-se a circunstâncias variáveis, a produzir em situações 

instáveis, a substituir procedimentos tradicionais, ora repetitivos, ora bem sucedidos, por 

“novas” e “promissoras” metodologias e formas de executar o trabalho. 

Nesse sentido, exige-se do professor que sua prática pedagógica seja significativa, 

apta a preparar profissionais para um fim útil que seria a habilidade de solucionar problemas 

e intervir na realidade em constante mutação, justificativa daquela requisição flexível.  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA: DA CONCEPÇÃO FLEXÍVEL À ALTERNATIVA 

TRANSFORMADORA? 
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Observa-se nas práticas docentes a propagação das metodologias ativas, encaradas 

como mais alinhadas ao viés da revolução tecnológica, muitas vezes a serviço da 

conformação social capitalista. Essa prática também deverá dar conta da “formação do 

cidadão nas dimensões éticas, sociais e ambientais, que se relacionam à capacidade do 

educando de se inserir nas relações sociais, interagir com o ambiente e transformar a 

realidade” (JACON, 2017, p. 736). 

Os currículos de onde derivam essas práticas recorrem “aos saberes, habilidades e 

atitudes apenas na medida da possibilidade de promoverem alguma capacidade específica 

requerida pelo mercado” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 68). Assim, as práticas pedagógicas 

flexíveis contribuem para atualizar o ambiente da EPT de modo a permitir que o capital 

possa reproduzir-se. 

Nussbaum (2009) analisa a situação a partir do contexto norte-americano, 

contrapondo dois formatos de educação – um para o lucro e outro para a liberdade – 

afirmando que o homem tem se feito mais comercial que moral ou completo, em busca de 

uma vida rica de significados.  

A autora contrapõe o fato das capacidades de pensar criticamente, de transcender 

interesses locais para debruçar-se sobre os problemas mundiais, assumindo a posição de 

cidadão no mundo, somados ao exercício da empatia, estarem cedendo lugar para a 

educação útil ao crescimento da economia nacional e para a rentabilidade no mercado 

global. 

A partir dessa perspectiva de Nussbaum (2009), surgem reflexões acerca dessa 

educação flexível, fundamentalmente utilitária, no sentido de problematizar sobre as 

práticas pedagógicas que têm sido desenvolvidas no ambiente da EPT. O objetivo dessas 

práticas pedagógicas seria formar alunos críticos a produtos obsoletos e guiados pelo desejo 

de uma versão mais moderna e com atributos ampliados? A criatividade dos discentes seria 

estimulada unicamente no sentido da eficiência em que os futuros trabalhadores estariam 

aptos a produzir cada vez mais, com menor custo e para o melhor nível de lucratividade?  

Nesse mesmo sentido, Silva (2013) aponta a existência de uma ideologia 

tecnocentrista que “absolutiza” o paradigma tecnológico, impondo a suficiência das soluções 

de racionalidade tecnológica para os problemas da humanidade. Nessa direção, questiona-
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se: a análise de contexto que os alunos deverão focar é o da rapidez dos avanços e 

descobertas tecnológicas globalizadas, bastando acompanhá-las e atualizá-las a todo custo? 

Se a finalidade última for manter a lógica contínua da acumulação flexível, parece 

que as respostas para as indagações citadas serão positivas porque a educação 

institucionalizada nos últimos 150 anos serviu ao propósito de fornecer conhecimentos e 

mão de obra qualificada, necessários à expansão do capital, além de gerar legitimidade pela 

transmissão de valores que, uma vez internalizados, lhes dão sustentação (MÉSZÁROS, 

2012). 

Nesse sentido, mantém-se uma perspectiva reducionista do ensino, fundada em 

pedagogias liberais, comprometidas “em desenvolver algumas atividades humanas em 

detrimento de outras e que, em geral, reservam aos estudantes de origem trabalhadora o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas básicas e instrumentais *...+” (ARAÚJO; 

FRIGOTTO, 2015, p. 63). Isso ocorre porque a cultura dominante é a da “concepção 

estritamente materialista da existência humana. Nesse sentido, afirma Freire (2005, p. 51), 

que “o dinheiro é a medida de todas as coisas, e o lucro, seu objetivo principal”, e que, para 

os detentores dos meios de produção, “os outros, estes são coisas” (2005, p. 50). 

 

Práticas pedagógicas transformadoras: o compromisso com um novo projeto 

de sociedade 

 

Há uma linha muito tênue que separa as práticas pedagógicas flexíveis e as práticas 

pedagógicas que se pretendem transformadoras, contradição mantida pelo compromisso 

com a transformação social que supere a sociabilidade capitalista a estruturar a sociedade 

vigente.   

As práticas sociais transformadoras conformam práticas pedagógicas focadas no 

desenvolvimento de pessoas, buscando ampliar a capacidade de compreensão da realidade 

específica dela, relacionando-a com a totalidade social.  

Para além de soluções didáticas e curriculares, as soluções pedagógicas são 

principalmente ético-políticas, comprometidas com um projeto de sociedade humano-

transformador, pactuado com os trabalhadores, objetivado no projeto de ensino integrado 
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de finalidades políticas e educacionais emancipadoras, formando estudantes críticos e 

conscientes, aptos a se adaptarem às diferentes situações colocadas pela vida cotidiana, às 

suas necessidades e não o oposto. Nesse cenário, inovadoras são as práticas pedagógicas 

vinculadas às lutas por mudanças no projeto societário dominante (ARAÚJO; FRIGOTTO, 

2015). 

Os autores destacam, ainda, que essa prática pedagógica transformadora deriva do 

modelo de escola unitária gramsciana, no qual as ações docentes são orientadas pela práxis 

que busca conectar saberes e práticas locais com as práticas sociais globais.  

A seleção dos conteúdos se dá pela utilidade social deles, que selecionados e 

organizados possam instrumentalizar e cultivar comportamentos que elevem o ser humano 

para uma compreensão da essência da sociedade e da necessidade de sua transformação, 

pelo desenvolvimento de “múltiplas capacidades: de trabalhar, de viver coletivamente e agir 

autonomamente sobre a realidade, contribuindo para a construção de uma sociabilidade de 

fraternidade e de justiça social.” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 68).  

Quanto aos procedimentos de ensino, os autores supracitados afirmam que existem 

diferentes possibilidades desde que ancoradas nos seguintes princípios: contextualização, 

compreendido como a articulação dos conteúdos formativos com a realidade social e com os 

projetos políticos dos trabalhadores e de suas organizações sociais; interdisciplinaridade, 

como o princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da 

compreensão dos seus limites e, acima de tudo, como princípio da diversidade e da 

criatividade; e compromisso com a transformação social, enquanto teleologia do projeto de 

ensino integrado em consonância com a práxis marxista.  

Os autores afirmam, também, que os procedimentos de ensino precisam ser 

executados de forma a valorizarem a atividade e a problematização como estratégias de 

promoção da autonomia, tomando o trabalho colaborativo como estratégia de trabalho 

pedagógico. 

A prática pedagógica que se pretende alcançar na EPT é aquela que se faz 

dialeticamente, num movimento de síntese da teoria com a prática, numa práxis 

educacional pautada no sentido ontológico do trabalho, que se desdobra em objetivos 

pedagógicos a partir da ação-reflexiva, que considera a realidade não como um produto do 

acaso. 
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Os homens devem ser compreendidos como “produtores da realidade, na “inversão 

da práxis” a realidade se volta sobre eles e os condiciona, é preciso transformar a realidade 

[...] isso é tarefa dos homens” (FREIRE, 2005, p. 41). Assim, o percurso a se fazer, é de 

práticas pedagógicas que caminhem para uma tendência sintética de ciência guiada pela 

possibilidade de transformação da realidade, para além da multi, inter e 

transdisciplinaridade. 

 

Exemplos De Práticas Pedagógicas No Âmbito Do Instituto Federal De 

Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte 

 

Para ilustrar a discussão apresentada nesse tópico, que diz respeito às práticas 

pedagógicas voltadas à EPT, serão apresentados exemplos práticos ocorridos no IFRN, 

instituição que exercita o referido campo epistêmico e assume, em seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP), a tendência crítica da pedagogia, considerando a proposta da Educação 

Libertadora de Paulo Freire e da Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani. O PPP do 

IFRN dispõe que “a formação humana integral constitui a força motriz da prática 

pedagógica.” (COSTA; DANTAS, 2012, p. 81). 

A formação humana integral diz respeito a uma concepção ampla dos sujeitos que 

contempla diferentes dimensões: humana, técnica, tecnológica e profissional do estudante. 

Essa formação, sob a ótica do pensamento de Marx, seria uma proposta estratégica para 

atender a classe trabalhadora, podendo ser compreendida como: 

 

Uma formação capaz de articular e integrar educação intelectual, física e 
tecnológica, abarcando as várias dimensões da vida humana; formação 
omnilateral em oposição às práticas fragmentadoras que ocorreram ao 
longo da história escolar brasileira (PAULA; SÁ; ANDRADE, 2017, p.147). 

 

De acordo com artigos pesquisados na Revista Brasileira da Educação Profissional 

Tecnológica é possível verificar a importância de concretizar práticas pedagógicas que 

contribuam para a formação humana integral, sendo elas entendidas como “integradoras”, 

na medida em que buscam a articulação entre diferentes variáveis, tais como: relação teoria 

e prática; diálogos entre diferentes conteúdos e áreas de conhecimento; relação entre a 
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realidade do aluno e o que está sendo discutido em sala de aula; relação entre o estudo e o 

trabalho, dentre outras. 

Como exemplos dessas práticas pedagógicas, destacam-se: diálogos com as turmas; 

questões contextualizadas; bem como trabalhos e vivências com situações-problemas. 

Observa-se, nessas práticas, a escuta aos discentes e a percepção de suas experiências, 

privilegiando a seleção e a organização de conteúdos relacionados com a realidade na qual 

estão inseridos e as vivências dos estudantes, visando formas de intervir no contexto e 

trazer contribuições (PAULA; SÁ; ANDRADE, 2017).  

Segundo pesquisa realizada por essas autoras, a integração entre os diferentes 

saberes foi uma variável analisada em entrevista realizada com um grupo de professores do 

IFRN. Os docentes trouxeram como práticas pedagógicas: jogos práticos, estudo de caso, 

criação de planos e empresas, pesquisas, conscientização dos discentes quanto ao 

aprendizado “para a vida”, estímulo à autorreflexão, interação extraclasse, articulação com 

vivências, lançamento de novos desafios, entre outras práticas. 

Ainda no âmbito do IFRN, pode-se ilustrar o projeto integrador como uma prática 

articuladora entre diferentes saberes e áreas de conhecimento direcionadas aos discentes 

no decorrer das disciplinas. O que se objetiva é a superação das fragmentações históricas 

envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. O projeto integrador é construído junto 

ao(s) discente(s), sendo ele(s) autor(es) da ideia a ser executada. Além disso, o projeto visa 

proporcionar vivências e aplicações do que foi estudado (PAULA; SÁ; ANDRADE, 2017). 

Ademais, devem-se considerar a tríade pesquisa-ensino-extensão, presente na 

instituição, para melhor entender as práticas pedagógicas associadas à EPT, uma vez que 

essas práticas devem possuir relação próxima à ideia da indissociabilidade das três instâncias 

citadas. Isto é, busca-se o planejamento conjunto, a condução dialógica, o intercâmbio entre 

as diferentes áreas do conhecimento e as temáticas cotidianas na promoção de práticas 

voltadas à construção de saberes, através do ensino, do estímulo e da incorporação da 

pesquisa, bem como, a partir do compartilhamento com a comunidade externa. 

Por fim, é importante destacar as oficinas, reuniões e encontros pedagógicos como 

espaços possíveis para a socialização de experiências entre os diferentes educadores: 

técnicos administrativos em educação e docentes, proporcionando discussões de casos, 

ideias, estratégias metodológicas e formulação de diferentes práticas. 
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Os estudos de Queiroga e Silva (2014), Silva, Melo e Nascimento (2015), Paula, Sá e 

Andrade (2017) e Fonseca (2017) ratificam que é de fundamental importância a formação 

continuada dos educadores e a aquisição de espaços para discussão sobre atividades 

pedagógicas visando dirimir saberes fragmentados e distantes da realidade dos alunos. 

Possíveis limites à materialização de práticas pedagógicas transformadoras 

 

O Ensino Integrado, compreendendo integração na perspectiva da formação 

omnilateral; junção de saberes gerais e específicos enquanto totalidade; e indissociabilidade 

entre educação básica e profissional (RAMOS, 2008), ainda tem se mostrado distante da 

realidade de muitas instituições cujas práticas pedagógicas almejam ser integradoras. Isso 

ocorre porque muitas dessas instituições são fundadas numa visão conservadora de 

educação, subjugada aos interesses do mercado, apresentando dificuldades na construção 

de seu caráter integrador, estruturada em currículos que compartimentalizam o saber em 

disciplinas, com conteúdos segmentados, dissociando prática e teoria. 

Nesse âmbito, identificam-se muitas dificuldades e limitações impostas à 

materialização de práticas pedagógicas transformadoras. Com base em Verdum (2013), 

destacam-se as seguintes dificuldades: a heterogeneidade dos saberes e suas origens 

diversas, a partir de experiências vividas pelo docente nos aspectos cultural, social, familiar, 

escolar e profissional; e, de maneira complementar, a formação docente, via de regra, 

baseada em currículos disciplinares e pedagógicos liberais, com pouca ou nenhuma sintonia 

com a exigência integradora.  

Além disso, professores pautam suas práticas pedagógicas em modelos mentais e 

quadros de referência reproduzidos de forma acrítica, fragmentada, sem integração entre 

disciplinas, que visam apenas o cumprimento do programa de ensino (VERDUM, 2013).  

A maioria dos docentes das áreas técnicas possuem apenas formação superior em 

suas áreas de conhecimento, desprovidos de aportes necessários à reflexão pedagógica e à 

capacidade de autocrítica (JACON, 2017). Professores ainda encaram o currículo como mera 

estratégia de organização dos conteúdos escolares, abrindo espaço para modismos 

pedagógicos vazios, despidos de significado político de transformação (ARAÚJO; FRIGOTTO, 

2015). 
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Depreende-se de Araújo e Frigotto (2015) que currículo integrado é, ou deveria ser, 

estruturado e direcionado para uma prática pedagógica que desenvolva nos alunos 

conhecimentos, competências, atitudes e habilidades pautados nos princípios da 

contextualização, da interdisciplinaridade e da transformação social. 

Infere-se de Jacon (2017) que, na prática, esses requisitos não são aferidos nos 

processos seletivos dos professores, permeados, entre outros critérios acadêmicos, pela 

aplicação da prova de conhecimentos, exposição sistemática de conteúdos e curto tempo de 

estágio probatório. Em geral, os processos seletivos não avaliam o comprometimento do 

professor com a transformação social nem sua capacidade em desenvolver conteúdos de 

forma interdisciplinar e contextualizada. 

Além disso, perde-se a complexidade da prática pedagógica integradora pelos 

recortes entre disciplinas que desconsideram a articulação das diversas dimensões dos 

fenômenos estudados que são, simultaneamente, físicos, biológicos, econômicos, sociais, 

culturais, psicológicos e espirituais, portanto, multidimensionais (JACON, 2017).  

Esse contexto é desarticulador de conteúdos, distanciador da realidade e de seu 

compromisso com a mudança social, perdendo de vista as finalidades políticas e 

educacionais emancipadoras e o compromisso com elas próprias, como condição daquela 

transformação porque ignora-se a visão de totalidade do conhecimento (ARAÚJO; 

FRIGOTTO, 2015). 

Os autores supracitados ainda consideram que não se deve reduzir a possibilidade do 

ensino integrado a um ato de vontade dos docentes e dos gestores educacionais. Há 

dependência daquela vontade com as condições concretas de sua realização, demandando 

um ambiente material que favoreça a busca permanente pelo elemento integrador, 

considerando as realidades específicas, a totalidade social e os sujeitos envolvidos.  

Esse exercício só será possível se o docente dispuser de autonomia suficiente em seu 

exercício profissional, atrelada à superação de diversos desafios relacionados à gestão, 

aspectos pedagógicos, condições de ensino e materiais, além de hábitos estabelecidos 

culturalmente. Tudo isso se faz necessário para que práticas pedagógicas transformadoras 

sejam, de fato, materializadas no ambiente escolar (COSTA; DANTAS, 2012). 
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Observa-se a importância das discussões do conceito de práticas pedagógicas, 

diferenciando-o de outros termos que comumente são citados como sinônimos, a exemplo 

de “práticas educativas” e “práxis pedagógicas”, e afirmando sua contribuição no âmbito da 

educação. Ressaltam-se as dificuldades de uma única definição para tal conceito e como as 

diferentes abordagens de ensino materializam suas ações e compreendem as práticas 

pedagógicas. Nesse contexto, merece destaque a abordagem sociocultural devido a sua 

íntima relação com as bases conceituais da EPT. 

Entende-se que, no âmbito da EPT, a escola deve buscar assumir um lugar de união 

entre trabalho intelectual e manual, ultrapassando limites burgueses do trabalho alienado. 

Deve formar, a partir do ensino integrado e tendo como pilares a Ciência, Tecnologia, 

Cultura e Cidadania, educandos que possuam autonomia, pensamento crítico, que percebam 

a importância do coletivo e que possam atuar na transformação de suas realidades, não se 

tornando meros repetidores de técnicas e/ou indivíduos capacitados para executar 

especificamente determinadas tarefas no mundo do trabalho. 

Para isso, é importante destacar as práticas pedagógicas no ensino integrado da EPT, 

discutindo teorias e elementos para compreensão desse campo epistêmico bem como as 

possibilidades de articulação dentro dessa proposta. Há trabalhos realizados neste âmbito e 

algumas pesquisas apontam, atualmente, para como ocorrem as práticas pedagógicas e suas 

dificuldades de integração. Nesse sentido, urge considerar os elementos que perpassam as 

práticas, saindo do olhar focado em “estratégias e tecnologias de ensino” e visualizando a 

importância de se ter “projetos” comprometidos com a contextualização e a possibilidade de 

transformação social. 

Nesse contexto, evidencia-se a relevância social de espaços para a formação de 

educadores, como exemplificado pelo ProfEPT, no sentido de formar/aperfeiçoar 

professores e técnicos educacionais para uma apropriação da prática pedagógica enquanto 

práxis, revestida de justificativas teóricas de superação de uma sociedade para poucos, 

como a capitalista, tendo como norte a atuação crítica, interdisciplinar e contextualizada 

como estratégica nessa construção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Depreende-se deste estudo, num esforço de aproximação conceitual, que as práticas 

pedagógicas na EPT devem ser sinônimo de práxis ou ação-reflexiva e de práticas dialógicas, 

gestadas, preferencialmente, na abordagem sociocultural que viabiliza análises histórico-

críticas da sociedade. Ou, ainda, nas demais abordagens apresentadas, desde que nutridas 

de intencionalidade comprometida com a formação humana integral, conformando sujeitos 

omnilaterais, aptos a compreenderem e a modificarem os seus contextos sociais, 

empenhados na construção de uma nova sociedade, movida pelas respostas qualificadas às 

reais necessidades do conjunto da sociedade.  
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Pensar em práticas dialógicas de ensino na educação profissional e tecnológica, 

significa compreender antes de tudo, a educação como um caminho de transformação da 

vida humana e o trabalho como meio de sua realização. Significa refletir acerca das relações 

que constituem o mundo humano e o seu desenvolvimento no sentido da evolução do 

homem e da sociedade pois todas as questões que envolvem a educação e suas práticas no 

âmbito da EPT são idealizadas no campo da coletividade, da comunicação e da força criadora 

e transformadora dos homens. 

A escolha da teorização de Paulo Freire se deu pela importância das suas 

contribuições, reconhecidas acerca do ensino dialógico como modelo de educação humana e 
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transformadora. Outras reflexões que constituem a compreensão da prática de ensino 

dialógica foram apresentadas com discussões relevantes realizadas por autores que são 

pilares dessa ação educativa apresentada neste estudo, entre eles, Ciavatta e Frigotto. Neste 

momento, consideramos essencial, retomar conceitos e concepções centrais da educação 

profissional e tecnológica, antes de apresentar o projeto integrador como modelo 

compatível de organização curricular de prática de ensino dialógica. 

Este estudo é bibliográfico e documental e se apresenta organizado a partir de três 

partes, a saber: a primeira, traz a discussão da prática dialógica de ensino na perspectiva de 

Paulo Freire; a segunda, retoma conceitos e concepções centrais da educação profissional e 

tecnológica; e a terceira, apresenta o projeto integrador como modelo aplicável de ação de 

ensino na perspectiva dialógica.  

Perspectiva Dialógica Em Paulo Freire 

 

Para Freire (1980), o diálogo como mediador do conhecimento, tem um papel 

fundamental no desenvolvimento do mundo humano e social e se constitui como um dos 

principais meios de construção do saber, portanto, parte da educação, que na visão do autor 

é “… comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados.” (FREIRE, 

1980, p. 69).  

No pensamento de Freire, educar é ação criadora, humanizadora e transformadora, 

pautada na ética e na vida e compromissada com o conhecimento construtor da existência 

humana plena e livre, com a superação de toda opressão e discriminação que desumaniza os 

sujeitos. Deste modo, um processo educativo que vise essa humanização, deve ser realizado 

por meio da comunicação ativa, recíproca e cooperativa entre os sujeitos, devendo ser 

estruturado em práticas educativas que permitam o diálogo.   

Assim, a educação é um lugar onde ocorrem as relações de diálogo e a construção de 

significado do mundo humano, ou seja, lugar de criação humana. Neste sentido, a aquisição 

do conhecimento na formação dos sujeitos não deve ser uma produção alienada, mas, uma 

produção criada e recriada na dialogicidade dos homens que falam, ouvem, trocam 
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experiências, refletem, criticam, criam e recriam o seu mundo, processo, no qual o saber 

social e pedagógico dialogam e a práxis humana é desenvolvida.  

Uma das ideias centrais do pensamento de Paulo Freire é a compreensão da 

construção coletiva do desenvolvimento humano e do papel da educação crítica no processo 

transformador da realidade dos sujeitos e de seu mundo, que somente é possível em uma 

formação que não se traduza em treinamento técnico e permita nos indivíduos a reflexão e a 

tomada de consciência. Desta forma, durante sua trajetória, ele criticou o ensino oferecido 

pela maioria das escolas, qualificando-o de “educação bancária”, que reduz o papel da 

educação ao ato de depositar, onde os educandos são os depositários e o educador o 

depositante, que concebe ao professor, o papel de detentor do conhecimento, condutor da 

memorização mecânica do conteúdo por ele narrado aos alunos, seres passivos e sem 

nenhum saber, cabeças vazias onde o professor deposita o conhecimento. Esse modelo 

reduz a educação à pura transferência de conteúdo, para o exercício de adaptação ao 

mundo, em detrimento de posições indagadoras que colaborem com o seu processo de 

conscientização e mudança. 

Em contraposição a esse modelo de educação antidialógica, marcadamente 

autoritária, que domina e fortalece a divisão entre aluno e professor, entre opressor e 

oprimido e destrói a curiosidade e criatividade dos sujeitos, Paulo Freire (1987) propõe a 

concepção de educação baseada no diálogo e na ação transformadora de homens e 

mulheres sobre suas condições existenciais, que tem como objetivo,  o fazer pensar e refletir 

nos sujeitos, acerca das questões da sua realidade que precisam ser modificadas, por meio 

da conscientização-ação.   

Na concepção de educação dialógica, o educador assume em seu papel, a vocação 

humanista, com a inclusão em suas técnicas pedagógicas, do redescobrimento do processo 

histórico de constituição da consciência humana e a construção do processo educativo com 

base na essência da prática da liberdade como elemento fundamental do mesmo. Outro 

ponto importante para compreensão dessa concepção, pautada no pensamento Freiriano, é 

o lugar central que o diálogo ocupa. Para Freire, o diálogo se dá por meio da palavra, sendo a 

sua expressão um direito e um dever de todos e não um privilégio de alguns.   

Continuando a compreensão na linha do pensamento apresentado por Freire, que 

enfatiza a importância da palavra com ação para não tornar-se mera falácia, ao mesmo 
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tempo que sem reflexão, para não tornar-se simples ativismo. Assim, é na palavra, no 

trabalho e na ação-reflexão, que o homem existe como ser, se pronunciando ao mundo e o 

modificando, não podendo a palavra ser pronunciada sozinha de forma isolada. Ela deve ser 

expressa no encontro de homens mediatizados pelo mundo que tem no diálogo o caminho 

da sua significação. 

Desta forma, para que o diálogo ocorra, é necessário a existência de homens que 

queiram e se permitam dialogar, ato que pressupõe amor ao mundo e aos homens e que 

deve superar a arrogância pelo exercício da humildade. Assim, não deve existir no 

diálogo, lugar para ignorantes absolutos e nem sábios absolutos, pois é um local de busca 

conjunta de saberes. O diálogo deve ser realizado por meio de relações horizontais, que 

permitam aos sujeitos sairem de si mesmos e abrirem-se ao outro, com fé nos homens, no 

seu poder de fazer, de criar e de transformar.  

Na prática dialógica de ensino, o professor ao reconhecer a importância da 

comunicação para o movimento de mudança social assume o papel de desafiador, 

promovendo a educação como prática de liberdade e consequentemente, desenvolve junto 

aos alunos a capacidade crítica, de criatividade, respeito, e liberdade. Assim, a construção do 

conhecimento se dá num processo coletivo onde professor e aluno ensinam e aprendem 

juntos na direção da leitura crítica da realidade. Estes, por sua vez, são desafiados a 

compreender criticamente o contexto em que vivem, reconhecendo na educação o papel 

imprescindível para a transformação consciente e crítica da realidade, que converge para 

sua libertação e emancipação, sendo, portanto, a aprendizagem um ato revolucionário. 

Neste sentido o diálogo é a base que conduz todo o processo de uma educação libertária, 

que busca tornar os sujeitos conscientes de si e do mundo. 

A consciência tem um papel fundamental no mundo humano, é por meio dela que o 

homem age na natureza para transformá-la, criando assim o mundo humano e social. É na 

consciência que ocorre o processo de subjetivação pelo homem da objetividade do mundo 

com a codificação e decodificação do conhecimento para a construção de significados, 

processo esse constituído pelas relações entre homens e outros homens e o seu mundo e 

tendo a dialogicidade como base intermediadora destas relações humanas.  

O homem como ser social existe pelo trabalho, sendo a consciência uma 

característica determinante da atividade humana e o diálogo a matriz de todo o processo de 
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construção do mundo humano, que é criado, recriado e transformados pelos homens 

enquanto produzem a sua existência.  

  Nessa perspectiva de desenvolvimento do ser pleno e livre, a educação deve ser 

transformadora da própria realidade do sujeito, que deve ser visto em sua totalidade, como 

ser histórico e contextualizado e se constituir numa relação dialógica e no entendimento da 

indissociabilidade entre teoria e prática, onde educação e trabalho constituem o homem em 

sua plenitude do ser. 

Perspectivas e conceitos das bases conceituais em EPT 

 

Pensar a educação como práxis humana, é uma perspectiva idealizada por Freire e 

compartilhada na educação profissional, que tem como base as relações indissociáveis entre 

ação e reflexão, humanização e educação, teoria e prática, se constituindo um caminho 

realizável para plena formação humana. Nesse entendimento, a educação deve ser pautada 

na perspectiva da unidade do homem com o seu mundo, portanto, os conhecimentos 

técnicos devem ser compreendidos em sua historicidade, com função social e política em um 

contexto de mundo, no entanto, essa perspectiva sempre foi e ainda é deixada de lado.  

Para compreender essa realidade é importante destacar, que o surgimento da 

educação profissional foi no contexto de desumanização com a expropriação do homem de 

seu processo trabalho. A mudança na base produtiva econômica da feudal para industrial, 

trouxe a necessidade de uma formação técnica de trabalhadores para as indústrias, que foi 

desenvolvida de forma fragmentada e não dialógica, desumana, incapaz de ver o homem 

como sujeito ativo de sua história, pelo contrário, o pacificou quando realizou a objetivação 

do homem e de seu trabalho que se tornaram mercadorias. Assim, a educação e a sociedade 

são resultantes das determinações do modo de produção que dualiza a sociedade em 

classes, a relação entre teoria e prática, o tipo de educação e o público de acesso (SAVIANI, 

2006). 

A história do Brasil traz consigo o peso da origem social na trajetória escolar das 

diferentes classes sociais. Na educação profissional, em especial a técnica de nível médio 

não é diferente. Considerando-se que, desde o início a EPT foi pensada com o objetivo de 

treinar uma parcela da população desfavorecida economicamente para desempenhar 
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atividades manuais consideradas de nível intelectual inferior, acentuando cada vez mais o 

dualismo educacional. Seu objetivo principal era formar mão-de-obra para as indústrias e 

empresas, enquanto a elite estudava para ocupar cargos de natureza intelectual.  

Tal prática acabava adaptando o homem à realidade do mercado de trabalho, na qual 

se aprende o que vai ser útil para o desenvolvimento profissional. Consequentemente, os 

conteúdos passaram a ser definidos a partir das atividades profissionais que serviam e 

servem para adaptar os alunos para o mercado de trabalho, sem poder de humanização. 

Essa concepção de educação profissional tecnicista, pragmática e instrumental, continua 

presente até hoje nos espaços escolares. Contudo, para Santos (2018, p. 38): 

 

*…+ atualmente, não há como pensar em uma educação que apenas 

prepara os jovens para executar tarefas instrumentais, adestrando-os ou 

treinando-os para determinadas atividades, mas primordialmente para a 

partir de uma formação técnica contribuir para a emancipação do sujeito, 

ou seja, ensinar o saber fazer e também ensiná-lo a ser sujeito ativo, 

pensante e participativo. 

 

Visando romper com esse formato de educação dual que lida com o conhecimento 

de forma fragmentada, ganha destaque a ideia de politecnia, como um processo formativo 

de transformação, baseado no desenvolvimento integral dos sujeitos, em todos os aspectos, 

com unidade entre trabalho, ciência e cultura. Saviani (2003, p. 136) afirma que “a noção de 

politecnia se encaminha na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral”, derivando da 

problemática do trabalho.  

A literatura crítica compreende o trabalho como princípio educativo, visto a natureza 

formadora do trabalho, pois o homem aprende a ser homem ao longo do processo, e 

humanizadora da educação ao ser a via para o desenvolvimento humano, é na relação entre 

trabalho e educação que o homem se desenvolve, sendo essa relação a base desse princípio, 

deste modo, o aluno deve possuir e dominar ambos os conhecimentos, teóricos e práticos 

para se tornar uma pessoa completa. Assim, a ideia de politecnia se baseia no resgate do 

princípio da formação humana em sua totalidade, por meio de um ensino que integre 

ciência e cultura, humanismo e tecnologia, visando o amplo desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas. 
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Saviani (2003) acrescenta a compreensão, a questão da visão distorcida de politecnia 

pelo sentido literal da palavra, que significa múltiplas técnicas ou multiplicidade de técnicas, 

levando ao equívoco o entendimento como, a totalidade das diferentes técnicas 

fragmentadas, autonomamente consideradas para a preparação de mão de obra. Essa 

interpretação não corresponde à verdadeira concepção de politecnia, como formação 

possível no contexto de uma sociedade capitalista que seja travessia para o 

desenvolvimento de um novo modelo social, que permita uma formação omnilateral, um 

desenvolvimento humano completo, em todas as suas potencialidades, ou seja, uma 

formação para existência do ser em sua plenitude, em sua totalidade. 

Essa formação voltada para completude do ser, preconizada pelas sociedades 

socialistas, a politécnica, segundo Ciavatta (2014), não se tem como transpor para a 

educação no Brasil, por ser dominada pelo capital, onde os jovens das classes populares 

precisam se inserir no mercado de trabalho, bem antes de concluírem a educação básica. A 

autora reforça ainda que no Brasil, 

 

*…+ As condições de vida são adversas, as relações de trabalho são 

dominadas pelo poder hegemônico do capital, a educação não está 

universalizada em acesso e em qualidade para toda a população: a 

ideologização crescente da educação subsumida ao consumo e ao mercado 

de trabalho torna ambíguo o conceito de qualidade da educação [...] 

(CIAVATTA, 2014, p. 197). 

 

Diante da impossibilidade de concretização da politecnia em seu sentido pleno para 

todos no Brasil, concluiu-se que uma solução transitória e viável, que contém os princípios 

da sua construção poderia ser concretizada a partir da oferta do Ensino Médio Integrado, 

com base unitária para todos, contemplando o aprofundamento dos conhecimentos 

científicos produzidos, sistematizados e acumulados historicamente pela sociedade, bem 

como, os objetivos adicionais de formação profissional numa visão da integração dessas 

dimensões. Para Moura (2013, p.  707) “o Ensino Médio Integrado pode ser considerado o 

germe da formação humana, omnilateral ou politécnica”.  

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 43) “O ensino médio integrado ao 

ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma condição necessária para se 

fazer a travessia para uma nova realidade”. Eles consideram que o ensino técnico integrado 
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ao Ensino Médio, com vistas a uma educação para formação omnilateral, implica numa 

integração de dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social no processo 

educativo, a saber: o trabalho, a ciência e a cultura no sentido de formar o ser humano na 

sua integralidade, seja ela física, mental, cultural, política, científico-tecnológica. Dessa 

forma, 

 

*…+ A primeira dimensão, o trabalho, é compreendido como algo próprio da 

vida do ser humano que desde o início da humanidade utilizou a 

racionalidade para transformar a natureza de acordo com as suas 

necessidades, portanto, possui, nesse sentido, um valor de uso. A ciência é 

caracterizada como a produção dos conhecimentos desenvolvidos pela 

humanidade ao longo da história. Por último, a cultura é compreendida 

como as diversas manifestações artísticas bem como os princípios étnicos 

que envolvem as normas da sociedade (ALVES, DANTAS, SOUZA, 2019, p. 

128). 

 

Nessa perspectiva de integração, o objetivo da formação profissional não se pauta 

pelos interesses do mercado, mas se constitui numa possibilidade para os estudantes na 

construção de seus projetos de vida, socialmente determinados, possibilitados por uma 

formação ampla e integral. Ciavatta (2014) destaca que, 

 

*…+ Do ponto de vista do conceito, formação integrada significa mais do que 

uma forma de articulação entre ensino médio e educação profissional. Ela 

busca recuperar, no atual contexto histórico e sob uma específica de 

correlação de forças entre as classes, a concepção de educação politécnica, 

de educação omnilateral e de escola unitária (p. 197). 

 

Para que essa formação se efetive no atual contexto, é imprescindível a realização de 

práticas pedagógicas dialógicas de ensino que articulem educação e trabalho, teoria e 

prática, saberes técnicos, científicos e culturais no sentido do desenvolvimento da reflexão, 

criticidade e evolução para autonomia. Assim, entre as possíveis práticas transformadoras, 

os projetos integradores se destacam como modelo de desenvolvimento para uma formação 

integrada. 
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Para Araújo e Frigotto (2015), pensar em uma ação de ensino, que compreenda a 

dialogicidade do mundo e compromissada com a transformação social é um desafio 

metodológico e político ´por envolver a organização de práticas de ensino, que sejam 

capazes de promover nos sujeitos, um amplo desenvolvimento de todas as suas capacidades 

humanas, no sentido da construção de um mundo fraterno e justo, com homens autônomos 

e livres. Para tal, o desenvolvimento de práticas com esse compromisso, se faz por meio da 

cooperação e autonomia, entre docentes e alunos, constituídas no diálogo, onde, 

 

*…+ ambos, professores e estudantes, são os sujeitos da prática pedagógica. 

Se a função do principal do educador é mediar a relação entre cultura 

elaborada e o educando, dando direção à aprendizagem, este exercício só 

terá possibilidades de produzir a autonomia discente e o reconhecimento 

da realidade social se orientada por um projeto político-pedagógico de 

transformação da realidade (FRIGOTTO, 2015, p. 74). 

 

Assim, as práticas pedagógicas, numa perspectiva dialógica e emancipadora, visam a 

mudança da realidade e tem o trabalho educativo como ação, de criação de conhecimento, 

de identidade e de reflexão crítica das contradições para tomada de consciência e ação 

transformadora, conforme Araújo e Frigotto (2015). Portanto, para os autores, pensar em 

tais práticas, envolve a problematização das condições materiais de trabalho e da relação 

pedagógica do professor e aluno na contextualização com a realidade. Nesse contexto a 

produção dialógica do conhecimento deve ser intencionalmente estruturada pelo professor, 

já que não ocorre de forma espontânea pelos alunos.  

O reconhecimento de práticas dialógicas no universo da educação profissional 

integrada, tende a servir como fundamento para reafirmar o seu papel não só na promoção 

de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho, mas principalmente por entender, 

que todos são sujeitos históricos, detentores do poder de mudança. Para que a Educação 

profissional se desenvolva numa perspectiva dialógica, deve pressupor a real e efetiva 

participação dos alunos, nas mais diferentes situações, por meio de novos métodos e 

PROJETO INTEGRADOR COMO POSSIBILIDADE DE PRÁTICA 

DIALÓGICA DE ENSINO 
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estratégias pedagógicas e que superem o “monólogo e a eliminação de uma prática 

dialógica” (FAZENDA, 2002).  

Nessa perspectiva o desenvolvimento de projetos integradores destaca-se como uma 

opção metodológica potencialmente adequada e aplicável para a concretização de práticas 

pedagógicas dialógicas no cotidiano. Conforme Santos e Barra (2012, p. 10), 

 

*…+ Considera-se o Projeto Integrador como uma estratégia pedagógica, de 

caráter interdisciplinar, constituída de etapas e fases e como um eixo 

articulador do currículo (disciplina ou tema), no sentido da integração 

curricular e da mobilização, realização e aplicação de conhecimentos que 

contribuam com a formação de uma visão do todo no decorrer do percurso 

formativo do educando.  

 

Os Projetos Integradores têm etapas e procedimentos que favorecem a 

interdisciplinaridade, bem como, a promoção de competências e habilidades necessárias à 

formação profissional e cidadã do educando. Moura (2007, p. 24) aponta, que os projetos 

integradores. 

 

*…+ visam, sobretudo, articular e inter-relacionar os saberes desenvolvidos 

pelas disciplinas em cada período letivo, contribuir para a construção da 

autonomia intelectual dos alunos, por meio da pesquisa, assim como 

formar atitudes de cidadania, de solidariedade e de responsabilidade social. 

O referido projeto deverá estar vinculado à busca de soluções para as 

questões locais e regionais, sem perder de vista os contextos nacional e 

mundial, potencializando o uso das tecnologias com responsabilidade 

social, sendo, portanto, contextualizado a cada realidade específica.  

 

Na visão de superação entre a dicotomia entre teoria e prática, por meio de uma 

proposta pedagógica que desenvolva a construção da autonomia da aprendizagem e 

formação de conhecimento, se constitui, segundo, Santos e Souza (2017, p. 4), os projetos 

integradores, como ação pedagógica. Os autores entendem. 

 

*…+ que trabalhar com projetos não significa dissolver o currículo escolar. 

Ao contrário, este é o ponto de partida para a realização efetiva dos 

projetos ao longo do processo de ensino e aprendizagem e deve ser sempre 

entendido como eixo norteador. A concepção de projeto escolar está 

baseada na ideia de interdisciplinaridade, entendida como diálogo ou 
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interação entre duas ou mais disciplinas. Essa proposta de trabalho enfatiza 

as metodologias ativas, objetiva uma aprendizagem significativa a partir de 

problemas-eixos.  

 

Para Santos e Souza (2017), a prática pedagógica organizada em projetos, contribui 

para o desenvolvimento dos alunos, como sujeitos ativos e reflexos, ao promover sua 

participação ativa nos projetos, possibilitando assim, uma aproximação do processo de 

produção científica além dos direcionamentos disciplinares. Desta maneira, os projetos para 

os autores, promovem uma aprendizagem mais significativa, por possibilitar a construção de 

conhecimento pelos alunos, que atuam de forma, autônoma e reflexiva na realização dos 

mesmos. 

Portanto, essa construção, se constitui com base no enfoque interdisciplinar, que é 

dialógico, centrado no indivíduo e na sua aprendizagem e na realização coletiva da vida, que 

se dá inserida em um contexto social. Deste modo, a implementação de projetos 

integradores aponta, para a construção de competências pelo aluno a partir da realização 

conjunta do trabalho em equipe, fazendo-se necessário o exercício do diálogo entre os 

docentes, entre as áreas do conhecimento, entre os alunos e entre professores e alunos, 

pois, a vida humana se constrói, realiza e transforma na comunicação e coletividade. 

Assim, como seres humanos, somos construídos e reconstruídos dentro das relações 

constituídas no mundo a qual pertencemos. Mundo esse, feito de contradições, lugar de 

encontros e desencontros, de falas e silêncios, de unidade e divisão, de vida e morte, de 

liberdade e opressão e de justiça e injustiças, que determinam a existência humana ou não 

dos sujeitos que o habitam, então, eliminar essas contradições é o caminho para a vida 

humana, que se faz por meio de uma educação compromissada com um mundo humano, de 

diálogo, criação e liberdade. 

 

 

Este estudo abordou como temática central, as práticas dialógicas de ensino na 

educação profissional e tecnológica. Pode-se dizer que são insuficientes as pesquisas que 

procuram tratar dessa temática, voltada para a EPT, apesar disso, os pesquisadores são 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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unânimes em concordar que o desenvolvimento de práticas pedagógicas baseadas no 

diálogo, contribuem para a formação humana, por serem capazes de instigar a curiosidade 

do aluno que passa a enxergar a realidade de forma mais crítica. Um professor que adota 

uma postura dialógica, oportuniza aos seus alunos a construírem o seu aprendizado e a sua 

compreensão com o outro, podendo assim, ensinar e aprender em conjunto no ato de 

educar e aprender. 

Muitas são as possibilidades promissoras de desenvolvimento de práticas 

pedagógicas dialógicas na EPT, dentre elas, os projetos integradores. O potencial dialógico 

dos projetos integradores consiste no seu enfoque interdisciplinar, centrado no indivíduo e 

na sua aprendizagem, que requer uma realização conjunta do trabalho em equipe pautado 

no exercício do diálogo entre docentes, as áreas do conhecimento e os alunos. 

Observou-se ainda que, apesar de se reconhecer a importância do desenvolvimento 

de práticas pautadas no diálogo, essa não é uma tarefa fácil identificando-se inúmeros 

desafios que dificultam a sua materialização. Para tanto, se faz necessário que a escola, em 

especial o docente, reflita criticamente sobre o seu papel e as suas práticas, assumindo uma 

postura questionadora e democrática na tentativa de romper com os padrões 

preestabelecidos que permeiam o ideário pedagógico e que dificultam a formação integral 

do aluno. 

Então, pensar e refletir acerca de modelos de ensino que contribuam para uma 

educação humana que forme sujeitos completos, criativos, autônomos e livres, capazes de 

construir um mundo de diálogo, fraterno, e que permita a existência plena da vida é um 

desafio contínuo e vital do mundo humano e da sua própria existência. Todas as questões 

que trazem a luz essas discussões, são importantes porque buscam construir caminhos 

possíveis para que esse ideal de existência e evolução da própria humanidade seja uma 

utopia possível.  

Compactuado com um conjunto de homens compromissados com esse ideal de 

mundo, que se funda também nos ideais da educação transformadora e nos seus modelos 

de ensino, mediados pelos diálogos no âmbito das relações desenvolvidas no mundo 

humano, produzimos este capítulo. Pautamos as reflexões na compreensão de educação 

que entende o homem a partir de sua coletividade, como ser de diálogo, criativo, capaz de 

pensar, refletir e criar para transformar a si e o seu mundo. O capítulo realça o papel e a 
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contribuição das práticas pedagógicas dialógicas configuradas por meio do projeto 

integrador em contexto da educação profissional e tecnológica. 
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A dinâmica da contemporaneidade e a rapidez das transformações no mundo do 

trabalho e das práticas sociais têm desafiado as instituições de ensino a buscarem práticas e 

metodologias alternativas, que proporcionem eficácia e eficiência na arte do aprender. Isso 

se desdobra tanto na educação propedêutica quanto na Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), que é objeto de estudo desse artigo e se apresenta como alvo de disputa política, 

econômica e ideológica.  

Esse tipo de educação, ora é entendido como uma vertente que deve estar 

intimamente ligada à educação propedêutica, ora como ícone, simplesmente, de 

complementação ou como método alternativo para essa, sendo esse pressuposto um 

entendimento visível nas legislações que regem esse tema (RAMOS, 2014). É importante 
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salientar que o processo de implementação da EPT é alvo de diversos estudos e pesquisas 

investigativas que estudam e analisam suas implicações, causas e consequências na 

formação do sujeito.  

A partir da preocupação com quais metodologias estão sendo utilizadas no ensino em 

EPT, ou mesmo se há metodologias específicas voltadas a essa modalidade de ensino, busca-

se, nesta pesquisa, realizar um levantamento das metodologias utilizadas nesse campo, mas 

especificamente, no âmbito do Ensino Médio e suas modalidades em EPT, baseada em um 

Estado da Arte, sendo uma pesquisa de cunho qualitativo e abordagem bibliográfica, ainda, 

buscando o diálogo dessas metodologias com o entendimento de autores como Maria 

Ciavatta (2014), Mário Manacorda (2007), Marise Ramos (2014), Dante Moura (2015) entre 

outros. 

A sequência deste artigo está estruturada: primeiramente, um Estado da Arte sobre 

as metodologias de ensino utilizadas na EPT, onde se busca realizar um levantamento sobre 

quais metodologias estão sendo utilizadas na EPT no período de 2010 a 2020; em seguida, 

aborda-se a EPT na perspectiva da formação do Ensino Médio Integrado, a partir de uma 

breve discussão da importância do trabalho na formação do cidadão; no terceiro item, 

enfatiza-se as Metodologias Ativas como alternativa desse processo; no quarto item, 

apresenta-se uma discussão sobre essas metodologias e os entendimentos das bases 

conceituais em EPT, a partir de alguns teóricos; por fim, há as considerações finais. 

 

Um estado da arte sobre metodologias utilizadas na EPT 

 

Este trabalho surge da seguinte problemática: quais metodologias de ensino estão 

sendo utilizadas na EPT, no âmbito do Ensino Médio? Existem metodologias de ensino 

específicas para essa modalidade educacional?   

Sem a pretensão de esgotar essa discussão, mas buscando oferecer uma contribuição 

para esse debate, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo em vista essa 

pautar-se no estudo e na análise do mundo empírico (GODOY, 1995), com abordagem 

bibliográfica, pois essa é desenvolvida com base em material já produzido, composto por 

livros, artigos científicos, mas ainda, por essa técnica proporcionar uma cobertura ampla de 

materiais (GIL, 2008).  
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Como suporte para o levantamento de materiais, utilizou-se o Estado da Arte, sendo 

que a escolha dessa ferramenta se deu devido às possibilidades de reconhecimento ou 

mapeamento de estudos que estão sendo realizados em uma localidade e em dado recorte 

temporal.  

De acordo com Ferreira (2002), sobre o Estado da Arte, tem-se: 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 
desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em 
diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 
dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e 
lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 
comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são 
reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 
descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca 
investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais 
em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 
analisado (FERREIRA, 2002, p. 02). 
 

Tendo essa formulação, observa-se a potencialidade que um Estado da Arte 

proporciona em diversos tipos de pesquisa, embasando, assim, a sua escolha para este 

artigo. Essa ferramenta foi utilizada com o intuito de elencar as metodologias de ensino que 

estão sendo utilizadas na EPT, na perspectiva do Ensino Médio. Para tanto, utilizou-se um 

recorte temporal de 2010 a 2020. 

As buscas foram realizadas através da plataforma Google Acadêmico (Google 

Scholar), utilizando os filtros da própria plataforma. Inicialmente, foi feita uma busca com o 

descritor “metodologias de ensino na educação profissional e tecnológica”, ou seja, a partir 

da frase exatamente como se apresenta, e nenhum resultado foi encontrado. Já com o filtro 

“no mínimo uma das palavras” pertencente ao descritor utilizado, foram encontrados 

680.000 resultados.  

Quando a busca foi realizada a partir de todas as palavras do descritor “metodologias 

de ensino na educação profissional”, foram adquiridos 15.100 resultados. Com o descritor 

“metodologias de ensino para a educação profissional”, obteve-se 14.800 resultados. Para a 

descrição “metodologias de ensino para EPT”, tivemos 4.520 resultados. Através do descritor 

“metodologias de ensino para EPT”, com as palavras “metodologias” e “EPT” entre aspas, o 

que especifica melhor o conteúdo da busca, foram expostos 2.620 resultados, dos quais 
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seriam averiguados apenas artigos científicos, tendo em vista a grande quantidade de 

trabalhos apresentados pela plataforma e o delineamento da investigação. 

Com isso, passou-se a analisar os títulos de cada artigo a fim de verificar os que se 

aproximavam do tema proposto. Dentre esses, 34 artigos foram evidenciados por 

aproximação do título ao tema, possuindo certa correlação, ou seja, trabalhos que estavam 

relacionados a metodologias no ensino de forma geral, mas nem todos ligados a EPT.  

Passando-se a leitura dos resumos desses artigos, finalizou-se o processo com 10 

artigos alinhados às metodologias de ensino para EPT no âmbito do Ensino Médio. Estes 

encontram-se sinteticamente descritos no quadro 1.  Os 24 artigos descartados tratavam de 

metodologias em outros níveis de ensino, voltados, por exemplo, para o Ensino Superior.  

Iniciou-se, assim, a análise dos que discorriam sobre o foco da pesquisa, ou seja, 

sobre as metodologias utilizadas na EPT. 

 

Quadro 1- Artigos alinhados ao tema desta pesquisa que foram analisados 
ANO TÍTULO AUTORES ASSUNTO 

2019 Aprendizagem Baseada em 

Problemas como Metodologia 

Ativa na Educação Profissional. 

KLEIN, Niumar 

André; AHLERT, 

Edson Moacir. 

Apresenta a proposta de metodologia ativa de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) para 

o desenvolvimento de uma atividade, dita 

situação-problema, alinhada ao contexto de 

formação profissional técnica dos alunos, em um 

curso Técnico em Eletroeletrônica e Automação 

Industrial. 

2016 Prática pedagógica baseada em 

Metodologia Ativa: 

aprendizagem sob a 

perspectiva do letramento 

informacional para o ensino na 

Educação Profissional. 

MOREIRA, 

Jonathan Rosa; 

RIBEIRO, 

Jefferson Bruno 

Pereira. 

Traz a metodologia ativa através da 

Aprendizagem Baseada em Ensino e Pesquisa 

(ABEP), sendo essa uma variação da metodologia 

baseada em problemas, em um curso Técnico em 

Informática para Internet. 

2014 Dinâmicas de grupo orientadas 

pelas atividades de estudo: 

desenvolvimento de 

habilidades e competências na 

Educação Profissional. 

ALBERTI, Taís 

Fim et al. 

Suscita as dinâmicas de grupo e sua contribuição 

para aquisição de conhecimentos teórico-

práticos, em um curso Técnico em Administração 

de Empresas. 

2019 Orientação profissional, MACHADO, Faz um estudo sobre a gamificação como uma 
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gamificação e Educação 

Profissional e Tecnológica: uma 

revisão sistemática de 

literatura. 

Yane Ferreira; 

OLIVEIRA, 

Francisco 

Kelsen de. 

possibilidade de trabalho, inclusive no campo da 

Educação Profissional e Tecnológica, onde realiza 

uma revisão sistemática sobre essa metodologia 

em diferentes propostas. 

2018 Metodologias ativas na 

Educação Profissional e 

Tecnológica. 

BARBOSA, 

Eduardo 

Fernandes; 

MOURA, Dácio 

Guimarães de. 

Faz uma defesa da utilização de Metodologias 

Ativas para mediação de conteúdo, juntamente 

com a utilização de ferramentas tecnológicas 

para o ensino em EPT. 

2016 Metodologias ativas de ensino 

na sala de aula: um olhar de 

docentes da educação 

profissional técnica de nível 

médio. 

DIESEL, Aline; 

ROOS 

MARCHESAN, 

Michele; 

MARTINS, 

Silvana 

Neumann. 

Apresenta as potencialidades da utilização de 

Metodologias Ativas em sala de aula, através da 

visão de professores de cursos técnicos. 

2019 Metodologias ativas e a 

Educação Profissional e 

Tecnológica: invertendo a sala 

de aula em vista de uma 

aprendizagem significativa. 

ANDRADE, Luís 

Gustavo da 

Silva Bispo; 

FERRETE, 

Rodrigo Bozi. 

Versa sobre a importância das Metodologias 

Ativas de aprendizagem, especificamente a sala 

de aula invertida, e a defesa da utilização das 

tecnologias digitais da informação e 

comunicação. 

2013 Metodologias ativas de 

aprendizagem na Educação 

Profissional e Tecnológica. 

BELLA, S. R. et 

al. 

Foca especialmente nas metodologias de 

Aprendizagem Baseada em Problemas e 

Aprendizagem Baseada em Projetos, vertentes 

da Metodologia Ativa, proposta para ensino 

técnico. 

2016 O uso de Metodologias Ativas 

como ferramenta de 

potencialização da 

aprendizagem de Diagramas de 

Caso de Uso. 

PEIXOTO, 

Anderson 

Gomes. 

Propõe um projeto interventivo com a utilização 

de Metodologias Ativas, conjuntamente a 

metodologias tradicionais, no ensino do 

conteúdo Diagramas de Caso de Uso que 

pertence à área de engenharia de software, em 

um curso Técnico em Informática. 

2014 O uso das TIC’s na formação 

para o trabalho: um estudo de 

caso numa instituição de 

Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Marques, C.L; 

Souza, A. M. 

Analisa as percepções de professores e alunos, 

em um Instituto Federal, sobre as 

potencialidades de metodologias através de TIC. 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Percebe-se, com essa análise, as buscas e propostas contínuas por metodologias que 

se enquadrem, da melhor forma possível, às percepções das práticas de ensino-

aprendizagem voltadas à Educação Profissional. Como visto, não há uma uniformidade 

quanto à utilização de alguma metodologia específica para essa área, considerando os filtros 

da pesquisa. 

Porém, apesar de se encontrar tipos de propostas distintas quanto à implementação 

dessas metodologias, percebe-se a presença maciça da utilização de Metodologias Ativas e a 

implementação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no Ensino 

Médio, em suas modalidades com EPT.  

Entendemos que as propostas encontradas através da análise não são as únicas, nem 

exclusivas, para o ensino em EPT. Mesmo havendo diversos outros métodos para a EPT, a 

pesquisa mostrou a busca crescente por essas metodologias inovadoras.  

  

 

A EPT passa a ser reconhecida como modalidade de ensino nos anos de 1990, que foi 

cenário de constantes e rápidas transformações tecnológicas no campo educacional, tendo 

obtido incentivo das políticas públicas que impulsionaram o seu considerável processo de 

expansão, nos últimos anos. Desse crescimento, surgem diversas discussões sobre a 

formação dos sujeitos. 

Os sistemas de formação são temas bastante recorrentes em debates no meio 

político-educacional, ainda mais, sendo essa questão educacional uma ferramenta de poder 

e controle sobre as classes sociais emergentes, ou seja, dependentes das elites dominantes. 

Em uma sociedade capitalista e a margem de uma sociedade justa e igualitária como 

a brasileira (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015), torna-se urgente a discussão da formação 

A EPT NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO 
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numa perspectiva com foco na integralidade, omnilateralidade, politecnia, elencados numa 

visão marxiana de trabalho e educação. 

Esses conceitos devem ser internalizados e servem de guias para as práticas de 

ensino e aprendizagem, principalmente, na perspectiva do Ensino Médio Integrado, tendo 

em vista o grau de proximidade existente entre educação básica e trabalho, nessa 

modalidade. A formação nessa unidade deve ser pensada para além de um desenvolvimento 

fragmentário, simplesmente como adestramento para o mundo do trabalho, daí a 

importância de se guiar por esses conceitos. 

 

[...] é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de 
capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo 
o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o 
trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho 
(MANACORDA, 2007, p. 89).  

  

A junção entre educação e trabalho tende a ser um contraponto de uma educação 

unilateral, caso o ensino nessa perspectiva instigue sua materialização. Dessa forma a 

concepção de formação baseada na politecnia, que se assemelha às ideias da 

omnilateralidade, ambas pertencendo ao mesmo ambiente de ações educativas, pode 

subsidiar esse pressuposto. 

Sobre politecnia, Ciavatta (2014) teoriza, 

 

Sua origem remota está na educação socialista que pretendia ser 
omnilateral no sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, 
mental, cultural, política científico-tecnológica. [...] o denso significado da 
“educação politécnica” como educação omnilateral ou formação em todos 
os aspectos da vida humana – física, intelectual, estética, moral e para o 
trabalho, integrando a formação geral e a educação profissional (CIAVATTA, 
2014, p. 04).  

 

Esses apontamentos conceituais corroboram as ideias de formação integral do 

indivíduo, para a formação em sua totalidade, potencializando a educação como ponto de 

partida para o pleno desenvolvimento do ser social, buscando tangenciar exigências 

puramente mercadológicas como ponto de chegada. 
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Nesse ponto de vista, durante o processo formativo, surge como um meio potencial 

de transformação de realidades a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) integrada à 

Educação Básica, que, partindo do pressuposto do trabalho como princípio educativo, incita 

uma formação completa, integral, emancipadora e contra hegemônica. Desta forma, SAVIANI 

(1989) afirma que o trabalho pode ser considerado como princípio educativo em três sentidos 

diversos, mas articulados entre si. 

 

Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que 
determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o 
modo se ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de 
produção [...] correspondem modos distintos de educar com uma 
correspondente forma dominante de educação. [...]. Num segundo sentido, 
o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca exigências 
específicas que o processo educativo deve preencher em vista da 
participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente 
produtivo. [...]. Finalmente o trabalho é princípio educativo num terceiro 
sentido, à medida que determina a educação como uma modalidade 
específica e diferenciada de trabalho: o trabalho pedagógico (SAVIANI, 
1989, p. 1 - 2). 

 

Estando a EPT intimamente relacionada ao trabalho, seus sentidos apontam para a 

importância dessa ferramenta para a formação emancipadora do cidadão, onde o princípio 

educativo do trabalho está implícito ao contexto educacional. Ainda mais, o trabalho 

produzindo a realidade concreta, produz ao mesmo tempo conhecimentos e, desta forma, 

amplia os horizontes para uma perspectiva de formação completa do sujeito. 

A EPT é dada como práxis educativa à medida que auxilia na formação do ser 

reflexivo, crítico e humanizado, ciente da transformação que pode realizar a partir do 

trabalho, este encarado não apenas como um meio de subsistência, mas sim, um ícone de 

transformação da realidade.  

Como afirma Freire (1987),  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 
volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 
pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é 
trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é 
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privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente 
por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para 
os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais 
(FREIRE, 1987, p. 50). 

 

Concordamos com esse pensamento, no qual, o trabalho é implícito a construção do 

indivíduo, e nessa perspectiva, a EPT, tornando-se uma aproximação da categoria trabalho 

no meio educacional, pode corroborar como um instrumento potencializador de 

transformações sociais. 

De acordo com Borges (2017), 

 

Engels (1986) afirma que o trabalho produz o homem e demonstra essa 
afirmação de forma analítica, considerando, sobretudo, a produção de 
Darwin. O autor expõe como o homem se diferencia dos outros animais ao 
ter uma transformação estrutural de sua mão em determinada condição 
histórica e, a partir daí, o longo caminho até a utilização consciente do 
gesto – e a teleologia da ação – como trabalho. Esse permite uma ação cada 
vez mais coletiva e articulada entre os homens, que vai exigir a linguagem, 
consequentemente, o caminho do desenvolvimento humano na natureza e 
no mundo humano como ser social (BORGES, 2017, p. 103). 

 

Observa-se o quanto o trabalho está arraigado à construção do ser humano em todas 

as suas dimensões, sendo parte indissociável do ser social. Com isso, a EPT torna-se essencial 

no processo formativo que vise a integralidade, a politecnia, o ser reflexivo, crítico e 

consciente, na transformação de sua realidade. 

Entretanto, para que a EPT cumpra essa função é primordial o uso de técnicas e 

instrumentos que viabilizem sua internalização nos indivíduos inseridos no processo 

formativo. Tais meios urgem nas práticas pedagógicas e metodologias voltadas a essa 

modalidade educacional. 

 

 

A busca por estratégias que ultrapassem a visão tradicional de ensino entra cada vez 

mais em debate no meio educacional. Essa pesquisa apresentou, através do Estado da Arte, 

grande parte dos trabalhos apoiados em metodologias alternativas, especialmente, as 

METODOLOGIAS UTILIZADAS EM EPT 
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Metodologias Ativas. Com base nos artigos pesquisados, observa-se uma possibilidade de 

mudança nas metodologias para os próximos anos. É importante considerar que não existem 

metodologias exclusivas da EPT, mas caminhos que podem ser adaptados às diferentes 

modalidades de ensino. 

A utilização de Metodologias Ativas de ensino-aprendizagem, associadas a técnicas 

de ensino e estudo, pode apresentar uma ampla possibilidade de alternativas a serem 

implantadas para a mediação e construção de conhecimentos teóricos, práticos e com 

significado social, incluindo a realização de pesquisas também em Educação Profissional 

(MOREIRA; RIBEIRO, 2016), e alavancar uma variedade de métodos a disposição do exercício 

docente em sala de aula, especialmente, em um contexto de ensino na EPT. 

 

As metodologias ativas de ensino e aprendizagem são relevantes no 
contexto da educação profissional porque, quando objetivadas, colocam os 
estudantes como protagonistas de seu processo de ensino e aprendizagem, 
exigindo mudança de postura acadêmica, dedicação, autonomia e 
responsabilidade para dar sentido e aplicabilidade social ao que se 
apreende em sala de aula (MOREIRA; RIBEIRO, 2016, p. 95). 

 

 É importante frisar que quando se fala em Metodologias Ativas, fala-se em oferecer, 

à prática pedagógica, novas perspectivas, atitudes e modos de compartilhar conhecimentos 

em sala de aula, considerando que, ao se optar por uma metodologia centrada no aluno, 

estar-se-á, enquanto educador, rompendo com modelos que simplesmente depositam 

informações e conhecimentos em seus estudantes, distanciando-se, assim, de uma educação 

bancária (FREIRE, 1996).  

Segundo Borges e Alencar (2014), o uso de metodologias ativas implica numa 

formação crítica dos sujeitos, proporcionando o desenvolvimento da autonomia, criatividade 

e criticidade, em situações que envolvem o trabalho e tomada de decisões.  

Sobre essas considerações, cremos que as Metodologias Ativas surgem para 

corroborar e potencializar o alcance de uma prática docente voltada para a formação 

integral e politécnica, defendida nas bases da EPT, podendo se tornar uma ferramenta 

bastante promissora para o trabalho dos professores inseridos no campo da Educação 

Profissional. 
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A formação assistemática, cuja metodologia se desdobra, resumidamente, em um 

ambiente de aprendizagem que coincide com o próprio espaço produtivo, sob uma didática 

totalmente instrumental, destoa bastante daquilo que a EPT busca em sua essência: a 

valorização da integração dos conhecimentos científicos com os conhecimentos inerentes à 

formação técnica, contribuindo para uma formação ampla do indivíduo, possibilitando a 

construção de uma consciência capaz de realizar uma leitura crítica do mundo.  

Os modelos ainda predominantes de uma educação acrítica e conivente com a 

simples transmissão de conteúdo, de cunho liberal, terão, ainda mais, dificuldades em 

conseguirem atender objetivos maiores de uma educação emancipadora. Isso é enfatizado 

pelos teóricos da EPT e nos artigos pesquisados e analisados ao se trabalhar com o Estado da 

Arte. Ainda segundo esse levantamento, metodologias inovadoras estão, aos poucos, 

conquistando espaço e, mesmo com dificuldades, mudando a forma de se conceber o 

ensino. Suscintamente, o Estado da Arte aponta para um crescente uso das Metodologias 

Ativas, cuja base centra-se “na aprendizagem colaborativa e na interdisciplinaridade.” 

(CAMARGO; DAROS, 2018, p.16). 

É importante considerar que o Parecer do CNE/CEB nº 11/2012 traça diretrizes para a 

EPT, de modo a indicar que essa modalidade de educação poderá propiciar, aos 

trabalhadores, conhecimentos, saberes e competências que os habilitem a analisar, 

questionar e entender os fenômenos do cotidiano com mais propriedade, dotando-os 

também, de capacidade investigativa diante da própria existência a partir de um enfoque 

que privilegie a criatividade e a criticidade.  

De acordo com Borges e Alencar (2014), o uso das Metodologias Ativas alavanca uma 

formação cidadã crítica e uma formação profissional ampla, proporcionando o 

desenvolvimento de sujeitos autônomos e capazes de tomar decisões mais acertadas. Daí, 

percebe-se fortes convergências na concepção formativa da EPT e na utilização das 

metodologias citadas. 

DISCUSSÃO SOBRE AS METODOLOGIAS OBSERVADAS NO 

ESTADO DA ARTE E AS BASES CONCEITUAIS DA EPT 
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É possível definir as Metodologias Ativas como aquelas que, ao fazer parte de um 

processo pedagógico, buscam incentivar os alunos a aprender de forma autônoma e 

participativa.  Dewey (1859-1952), estudioso no campo da educação moderna, há muito já 

defendia o aluno como centro do processo educativo e a figura do docente como sendo um 

mediador do processo (DEWEY, 2011).  

Ainda que não sejam reconhecidas por essa nomenclatura, muitas práticas docentes 

podem ser consideradas Metodologias Ativas, pois se concentram no processo de ensino e 

coloca o aluno como centro nos procedimentos de ensino-aprendizagem. Tal foco é 

defendido por Freire (1996), ao tratar o processo educativo como algo não realizado por 

outrem, ou pelo próprio sujeito, mas que se realiza na interação entre sujeitos, por meio de 

suas palavras, reflexões e ações. 

Ao analisar a intenção dos defensores de uma formação cidadã, crítica e integral e a 

proposta das Metodologias Ativas, ainda que sua concepção destoe, é possível afirmar que 

Freire (1996) defende um modelo de educação muito similar a elas, quando afirma que, na 

educação, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de 

problemas e a construção do conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências 

já existentes nos sujeitos.  

 

Nesta pesquisa, foi possível constatar como o desenvolvimento de novas tecnologias 

digitais de informação e comunicação tem influenciado a sociedade e, consequentemente, a 

educação. Daí a importância de atualização quanto às metodologias, métodos, técnicas e 

recursos mais apropriados na formação do discente hodierno. O trabalho revela a urgente 

busca por processos pedagógicos que instiguem o aluno a pensar criticamente e que o 

transforme num agente ativo na construção do conhecimento, sem diminuir, 

evidentemente, a importância do docente como mediador e facilitador em um espaço de 

aprendizagem.  

A busca por novas metodologias educacionais eficientes tem, por finalidade, uma 

formação cidadã, ao introduzir dinamismo e qualidade na construção do saber. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Através do Estado da Arte realizado, é possível concluir que há tendências sendo 

construídas, buscando a superação ou se colocando como alternativa ao modelo de 

educação bancária (FREIRE, 1996). Apesar de as metodologias tradicionais ainda serem 

bastante utilizadas, aos poucos, tem cedido espaço para outras metodologias, como as 

ativas, que vislumbram a eficácia na intenção de formar discentes em homens e mulheres 

emancipados e que tem desmistificado o pressuposto da sala de aula, nos moldes da 

transmissão de saberes construídos e prontos, instigando-a a ser um lugar cativante e 

estimulador da produção de conhecimentos. Porém, mesmo com tantos avanços 

tecnológicos, é perceptível a existência da urgente necessidade no quesito atuação de modo 

diferente visando ao rompimento da mera transmissão de conceitos e concepções 

curriculares tradicionais. 

Portanto é possível concluir que, apesar das metodologias ativas não terem sido 

pensadas especificamente para fins de formação cidadã, nos moldes da EPT, quando bem 

trabalhadas, conseguem esboçar concepções emancipatórias, desperta a autonomia e a 

capacidade dos discentes tomarem decisões lúcidas. Além disso, elas também suprem a 

carência por uma metodologia que se utilize de recursos tecnológicos e que fuja às 

tradicionais pedagogias.  

Sem a pretensão de apresentar respostas definitivas para as questões dessa análise, 

Vale ressaltar que as conclusões apontadas neste estudo são inacabadas e, ao mesmo 

tempo, fecundas para novas investigações que visem melhorar o processo formativo na EPT. 
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A atuação do professor é uma temática de relevância no contexto da educação do 

Brasil. O docente é tido como um dos principais agentes do processo formativo dos 

cidadãos. Essa percepção, que valoriza a figura do educador, responsabiliza os docentes para 

que se cerquem de variados conhecimentos para possibilitar aos estudantes, a partir do 

processo de mediação, os meios necessários à reflexão crítica a respeito dos aspectos: 

cultural, social, econômico e também político. 

Ao fazer menção à maneira que o educador deve se posicionar em relação aos 

estudantes, Arroyo (2013) considera que os saberes e competências que são ensinados na 

infância ou na adolescência têm implicações na vida pessoal e também na sociedade, na 

economia e na política, e que não é prudente acreditar que os docentes formam 

personalidades plenas para se contemplar, para ter uma compreensão positiva de si, 

isoladas da sua situação real e de sua inserção histórica, social e também política.  
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O educador contemporâneo não é apenas um transmissor de conteúdo, e esse 

profissional deve ser percebido de maneira ampla e de modo que o exercício da atividade 

docente seja enxergado como uma das partes principais do processo de construção dos 

indivíduos. Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) já apontava que ensinar não era 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção e produção.  

Espera-se do professor mais do que o simples compartilhamento de conteúdo 

sistematizados. Pretende-se que ele aja como um fomentador de reflexões e que suas ações 

e práticas pedagógicas levem em consideração os saberes científicos. Ademais, espera-se 

também que considerem os conhecimentos prévios dos alunos e que reconheçam as 

particularidades de cada um. Dessa forma, é possível atingir o coletivo e contribuir, ao longo 

do processo formativo, com o aprimoramento do senso crítico dos educandos.  

Ao discorrer sobre as abordagens do ensino, Mizukami (1986) aponta que toda ação 

educativa é considerada apropriada quando antecede a reflexão sobre o homem e aprecia o 

meio de vida desse indivíduo. A ação educativa deve priorizar a quem se quer ajudar para 

que se eduque!!! A carência da reflexão sobre o homem acarreta a redução de métodos 

educativos e de diretrizes emancipadoras, limitando o indivíduo à condição de objeto.  Na 

busca por rejeitar tal objetificação, o professor deve transformar a função docente no ato de 

educar, confrontando, em suas ações pedagógicas, diferentes visões de mundo e 

concepções científicas, visando a construção de sujeitos autônomos capazes de ler 

criticamente a realidade (FRIGOTTO, 2017). 

A função do docente transformador ultrapassa as fronteiras da formação técnico-

científica e atinge os processos formativos sociais do homem colaborando para o 

desenvolvimento integral e politécnico. O professor deve assumir uma responsabilidade 

ético-política ao desempenhar a sua função, de tal modo que a educação seja vista como um 

meio possível para a transformação concreta da sociedade (MORAIS; HENRIQUE, 2014).  

É necessário apontar que ao longo da história brasileira, essa educação, mobilizada 

pela possível transformação dos indivíduos, se manteve longe de se tornar efetiva, pois no 

decorrer do tempo, com poucas exceções, o ensino foi usado como um instrumento de 

manutenção do poder opressor. Uma educação transformadora deve pressupor, como 

política de Estado, investimento público adequado, sensibilidade gestora para inovação 
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pedagógica, e, evidentemente, valorização dos educadores e funcionários envolvidos no 

sistema.   

 Nos últimos dezoito anos, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

principalmente no âmbito da Rede dos Institutos Federais, foi ampliada, obteve um 

investimento substancial em estrutura e recursos humanos, e despontou como um ambiente 

favorável e eficiente para se desenvolver uma formação discente que contemple as mais 

variadas dimensões que norteiam os indivíduos.  

Assim, considerando este ambiente favorável à EPT, em sua vertente formativa 

integral, percebe-se que a discussão da temática sobre os Saberes Docentes, com foco nesta 

modalidade educativa, é academicamente relevante, pois, em última instância, traz à tona o 

debate sobre como um docente com formação apropriada pode contribuir adequadamente 

para o processo formativo de cidadãos e trabalhadores que tenham uma percepção de 

mundo apurada. Desta forma, o presente capítulo visiona refletir sobre a seguinte questão 

reflexiva: Quais os desafios encontrados pelos professores no que diz respeito a formação 

necessária para a atuação na EPT?  

Metodologicamente, esse estudo qualitativo (YIN, 2016), de natureza exploratória-

explicativa (GIL, 2007), materializado por meio de uma revisão de literatura, parte da análise 

de outros estudos existentes, cuja a produção se embasa em artigos, livros, capítulos de 

livros e também em trabalhos publicados a partir de eventos cujas temáticas correspondem 

ao assunto. Os artigos foram identificados a partir das bases de dados da Revista Brasileira 

de Educação Profissional e Tecnológica (RBEPT), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 

também por meio do Google Acadêmico. Essa pesquisa foi realizada entre os meses de 

fevereiro e maio de 2020 e levou em consideração os seguintes descritores: educação 

profissional e tecnológica, formação de professores, prática educativa e saber docente.  

Em linhas gerais, o capítulo tomo como propósito central o apontamento dos 

desafios encontrados pelos professores para alcançar a formação docente necessária para a 

atuação na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Como objetivos específicos foram 

estabelecidos os seguintes propósitos: a) Descrever a importância do papel do professor no 

processo formativo e na emancipação humana de estudantes da EPT, b) Discutir sobre os 

desafios de uma formação docente específica para a atuação na EPT e c) Refletir a respeito 

da importância das relações teórico-práticas nas atividades docentes na EPT. 
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Dentre as diversas discussões que têm ocorrido, nos últimos anos, em relação à 

construção dos saberes docentes, muito se questiona a respeito da formação do professor, 

pois esta tem sido apontada como “deficitária”. Durante o processo de formação, esses 

profissionais são conduzidos por conteúdos e teorias que, por vezes, não dialogam com a 

realidade com a qual irão se deparar em sala de aula. O que se deseja é uma formação 

sólida, onde a teoria esteja alinhada com a prática pois o professor precisa combinar os 

elementos teóricos com situações possíveis de serem aplicadas (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999 

apud LEIVA; SINÉSIO; CORRÊA, 2019). 

A maneira como os docentes traçam o seu processo formativo implica, e muito, na 

forma como os mesmos irão conduzir as discussões nas salas de aulas pois os saberes que os 

professores acumulam ao longo da vida estão ligados à sua formação científica, às 

experiências de vida e à percepção que eles têm em relação ao mundo e às pessoas. Verdum 

(2013, p. 92) corrobora com essa perspectiva ao apontar que: “a trajetória pessoal e 

profissional são fatores definidores dos modos de atuação do professor, revelando suas 

concepções sobre o fazer pedagógico”.   

Tomando por base essa mesma percepção, Nóvoa (2004) aponta que os educadores 

devem agir com a intenção de emancipar. Nessa ótica, faz-se necessário que os professores 

percebam a importância de dialogar os conteúdos ministrados com a prática, de se cercarem 

a respeito dos mais variados conhecimentos, de forma que seja possível alcançar a realidade 

dos seus alunos e contribuir também para o desenvolvimento desses cidadãos.   

O professor foi visto, durante muito tempo, como aquele que faz a transmissão de 

conhecimentos aos educandos, ou seja, como pessoa detentora do saber e que tem o dever 

de ensinar àqueles que “não sabiam”. No entanto, embora os educadores possuam saberes, 

é possível constatar que eles não são os únicos que têm a posse, tendo em vista que Freire 

(1996) ao dizer que o ensino exige respeito aos saberes dos educandos, já deixava claro que 

é essencial que os docentes considerem o contexto social em que os alunos estão inseridos e 

os saberes que cada aluno carrega, e que esses conhecimentos prévios, adquiridos no 

A FORMAÇÃO DOCENTE SÓLIDA COMO UMA AQUISIÇÃO 

POTENTE  
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cotidiano, aliados ao conhecimento científico são fundamentais para a formação dos 

sujeitos. 

Devido às lutas docentes pela melhoria no ensino e em contraposição às ideias 

tradicionalistas de educação, o papel do docente passou por um processo de ressignificação. 

Hoje o professor é compreendido como um agente de mediação, capaz de colaborar, por 

meio de suas práticas pedagógicas e educativas, com a construção dos conhecimentos dos 

alunos, de modo que estes aprendam a pensar de maneira crítica e estabeleçam suas 

próprias convicções (BULGRAEN, 2010). 

Contribuindo com essa discussão, Tardif (2005) defende a existência de dois tipos de 

saberes como constituintes do docente, sendo o que ele chamou de “o saber fazer e o saber 

ser”. O autor defende que ambos são alcançados tanto no processo de formação básica dos 

professores (graduação) como no exercício prático de suas profissões (prática docente), de 

modo que os dois podem ser compreendidos como fomentadores dos processos de 

formação e aprendizagem. 

A tarefa do educador não é transferir, depositar e nem oferecer conhecimento para o 

seu aluno, tomando-o como paciente da sua forma de pensar. Em detrimento dessas ações, 

a missão do docente é exercer, como ser humano, a prática de auxiliar os alunos a usarem a 

inteligência para que possam compreender os assuntos e desafiar o educando com quem se 

comunica para produzir conhecimento e para alargar a habilidade comunicativa (FREIRE, 

1996).  

A educação deve inspirar conhecimentos, assim como comportamentos éticos, 

práticas sociais e habilidades que facilitem o vínculo que existe entre o homem e o mundo. 

Isso envolve as diversas esferas que norteiam os seres e as relações humanas, 

especialmente, as dimensões cultural e social. O sistema educacional deve colaborar com a 

transformação das pessoas, possibilitando modificações desejáveis e relativamente 

permanentes, isso implica na aquisição de novas condutas e mudanças das que já existem 

(MIZUKAMI, 1986). 

A ação docente alicerça a formação escolar dos sujeitos, contribuindo para a 

construção de uma sociedade que pensa e age criticamente. Entretanto, para que tal 

afirmativa seja possível é necessário que o professor estabeleça em si um processo de 

identificação com suas atribuições, ou seja, o educador precisa assumir as responsabilidades 
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e os compromissos da profissão, tomando consciência do seu papel, enquanto agente de 

transformação social (FREIRE, 1996).  

Desse modo, é necessário se discutir o papel do professor e do aluno, a forma como 

eles se relacionam nos espaços formativos educacionais e de que maneira essa interação 

colabora para o crescimento intelectual dos sujeitos envolvidos. Colaborando com essa 

explanação, Saviani (2003) em defesa à pedagogia crítico-social, na qual aluno e professor se 

relacionam por meio do processo de ensino-aprendizagem, diz que é na prática social, tanto 

de professores como de alunos que se encontra o ponto inicial da ação pedagógica. 

Corroborando com essa perspectiva, Bulgraen (2010) diz que: 

 

[...] o ponto de partida da ação pedagógica não seria a preparação dos 
alunos, cuja iniciativa é do professor (Pedagogia Tradicional) nem a 
atividade, que é de iniciativa dos alunos (Pedagogia Nova), mas seria a 
prática social comum a professor e alunos, considerando que do ponto de 
vista pedagógico há uma diferença essencial em que professor, de um lado, 
e os alunos de outro, encontram-se em níveis diferentes de compreensão 
(conhecimento e experiências) da prática social (BULGRAEN, 2010, p. 32) 

 
Dessa maneira, mesmo o professor não sendo alguém visto como o único possuidor 

do saber e os alunos como mentes vazias que necessitam serem “preenchidas”, é necessário 

que haja consciência de que cada um possui um papel dentro do processo de construção dos 

saberes. E assim, como aponta Fontana (2000), o docente precisa compreender sua posição 

no processo de ensino-aprendizagem, porém, sem deixar de levar em consideração que 

tanto o seu papel como o do estudante são importantes e que ambos devem atuar de 

maneira simbiótica para uma efetiva construção do conhecimento.  

 

As constantes mudanças no cenário mundial, sejam elas econômicas, políticas ou 

sociais dão aos professores cada vez mais atribuições no processo de construção dos 

indivíduos, de modo que esses necessitam constantemente se adaptar as demandas dos 

processos formativos. Diante dessa perspectiva está posto o contexto da EPT, sobre a qual 

DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 
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existem muitas discussões acerca da necessidade de uma formação específica para os 

docentes que nela atuam (MALDANER, 2017; FONSECA, 2017).  

Nesse contexto, discutir a formação docente não é uma tarefa simples, mesmo que 

seja feita de forma generalista. Quando se faz o recorte dessa discussão ao campo da EPT, 

surgem dificuldades bem acentuadas que necessitam de análises mais elaboradas. Com isso, 

elaboramos a alguns questionamentos importantes, tais como: “Quem está mais preparado 

para ser professor na EPT? Licenciados, bacharéis ou tecnólogos?”, “O que é necessário para 

o docente estar preparado para a atuação na EPT?”, “Há, de fato, a necessidade de uma 

formação específica para a docência na EPT? Se sim, qual formação seria essa?”. 

Primeiramente, é preciso dizer que todo professor deve possuir consciência de qual 

proposta de ensino a instituição da qual faz parte propõe e executa pois só assim ele será 

capaz de alinhar seu processo de formação às concepções de educação que lhe serão 

exigidas. Sendo assim, pode-se inferir que esse é o ponto de partida para o docente da EPT: 

conhecer a função política e social na qual esse campo do conhecimento está alicerçado, 

bem como, suas bases conceituais e ideológicas (SOUZA, 2013; FONSECA, 2017). 

Por ser um campo do conhecimento que visa a formação ampla dos indivíduos, a EPT 

tem em seus quadros professores com as mais variadas bases formativas, sendo muitos 

deles licenciados (para atuação no núcleo básico) ou bacharéis/tecnólogos (para atuação no 

núcleo profissional). Sendo assim, não é possível afirmar que uma formação é mais 

adequada que a outra, tendo em vista que cada uma possui suas especificidades que vão 

muito além das vivências das salas de aulas durante a graduação, mas que dependem 

também das experiências individuais, conhecimentos prévios e contextos sociais nos quais 

esses educadores estiveram postos (CIAVATTA, 2014; FONSECA, 2017; RODRIGUES; FREITAS, 

2016). 

Por conseguinte, o que acaba sendo consenso entre os estudiosos do assunto, como 

Moura (2008), é que todos os profissionais envolvidos no âmbito da EPT devem possuir uma 

formação que os leve de encontro a quebra do tradicionalismo educacional, evitando a 

reprodução de uma educação definida por Freire (1996) como bancária. 

Essa visão que Moura (2008) nos aponta está completamente alinhada as bases 

teóricas sobre as quais foi construída a EPT, como as concepções de omnilateralidade 

defendidas por Marx e Engles (MANACORDA, 2007), de formação humana integral discutida 
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por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) e de educação politécnica debatida por Saviani (1989). 

Tais concepções devem ser observadas, afinal se ao longo do processo de construção 

formativa do docente, no âmbito da EPT, não se assimilar esses pressupostos e compreendê-

los como sendo o caminho que direciona a educação brasileira rumo a um projeto para a 

consolidação de uma escola sem dualidades (escola unitária gramsciana), então, não será 

possível que esses professores desempenhem suas funções de maneira adequada ao 

contexto da educação profissional. 

Dessa maneira, para que seja possível a concretização da superação do 

tradicionalismo educacional e a materialização das bases conceituais da EPT nas instituições 

de ensino que a ofertam, se faz necessário que nos processos formativos dos seus docentes 

seja colocada como prioridade a constante articulação e integração entre as dimensões 

tecnicista e humanista. 

 Maldaner (2017) dialoga com os pensamentos de Moura (2008) quando trata esse 

processo de articulação a partir da divisão, em dois grades eixos, das bases de formação dos 

docentes da EPT. Segundo o autor, 

 

O primeiro está relacionado com a área de conhecimento específica, 
adquirida na graduação, cujo aprofundamento é estratégico e deve ocorrer 
por meio dos programas de pós-graduação, principalmente stricto sensu. O 
outro eixo refere-se à formação didático político-pedagógica e às 
especificidades das áreas de formação profissional que compõem a esfera 
da EPT (MALDANER, 2017, p. 192) 

 
 Porém, o que se observa é uma imensa dificuldade dos docentes em entenderem do 

que se trata esse procedimento de articulação e, por conseguinte, de que maneira efetivá-lo 

nas salas de aulas, como aponta a fala de um professor da EPT em pesquisa realizada por 

Fonseca (2017): 

 

A gente tem que entender que há umas articulações de formação e atuação 
profissional nessa área. Então, como a gente não consegue articular as 
condições via Universidade (que não é uma tarefa assim tão fácil, (...) rápida 
e objetiva), a gente precisa dentro da Educação Profissional Técnica e 
Tecnológica (...), os Institutos firmarem esse compromisso. (...) é uma pauta 
a ser seguida: formação específica para quem está atuando na Educação 
Profissional (FONSECA, 2017, p. 174) 
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 Diante desse cenário, existem autores que assinalam mecanismos de formação 

docente específica para a atuação na EPT, como Machado (2008) e Pereira (2004), que 

defendem os cursos de licenciatura exclusivos para a educação profissional, de modo que 

possam preencher a lacuna que se apresenta no que diz respeito a qualificação de docentes. 

Segundo Rodrigues e Freitas (2016), apoiados nos pensamentos de Pereira (2004), para que 

haja a formação do professor em EPT é necessário que se estabeleça, antes de tudo, a inter-

relação entre conhecimentos específicos da formação original do docente com “aqueles 

destinados ao domínio do que é específico à produção do conhecimento” (PEREIRA, 2004, p. 

7), ou seja, com os conteúdos particulares da EPT. 

Dessa forma, podemos concluir que não há uma formação ideal para que um docente 

atue ou não no campo da EPT. O que existem são necessidades de saberes específicos que 

carecem serem adquiridos ao longo dos processos de formação dos professores, sendo que 

as maneiras como essas competências serão alcançadas variam de acordo com as 

necessidades e com os contextos de cada indivíduo. 

 

 

A EPT surgiu em um contexto político-social marcado pela desigualdade e norteada 

pela intenção de proporcionar uma educação que permitisse aos filhos da classe 

trabalhadora se prepararem para o posterior ingresso no mundo do trabalho, a fim de que 

pudessem garantir sua sobrevivência e a dos seus, pois os jovens pertencentes às classes 

menos favorecidas convivem com situações que lhes impõem a necessidade de 

complementar a renda familiar. Além disso, prima-se que essa modalidade de ensino oferte 

não só uma formação geral que sirva como arcabouço para a construção dos conhecimentos 

específicos desses futuros profissionais, mas também, com uma formação humanística que o 

habilite para uma atuação crítica na sociedade (MOURA, 2013; MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 

2015). 

Nessa perspectiva, torna-se necessário que a articulação entre teoria e prática se 

manifeste diariamente nas práticas pedagógicas e educativas que os docentes aplicam 

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: A 
NECESSIDADE DE ALIAR TEORIA E PRÁTICA   
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durante as aulas, de modo que os estudantes adquiram consciência de que toda teoria pode 

gerar uma aplicação e, ao mesmo tempo, percebam que toda prática só é possível porque 

existe o conhecimento teórico (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015).      

Existem muitas maneiras para conceber essa articulação entre teoria e prática, 

porém, é necessário que façamos um agrupamento em duas categorias principais: a 

dicotômica ou dualística e a unitária. A primeira remete as aplicações práticas que resultam 

dos conhecimentos teóricos negando que a prática possa ser geradora de algum 

conhecimento; enquanto que a segunda, aponta que tanto a teoria quanto a prática são 

capazes de produzir saberes de maneira simultânea e recíproca (CANDAU, 1999). 

Seguindo com a discussão, é possível dizer que todos os membros que constituem a 

instituição de ensino que oferece a EPT (estudantes, docentes, técnicos administrativos, 

gestores, entre outros...) devem estar envolvidos com essa proposta de ensino com a 

intenção de romper com essa dualidade estrutural que insiste em permear o currículo da 

educação (MOURA, 2008). 

É indispensável salientar que para que os docentes estabeleçam uma relação teórico-

prática efetiva, durante os procedimentos de ensino e de aprendizagem, a instituição da 

qual façam parte precisa dispor de um currículo que permita tal articulação, afinal as 

práticas dos docentes devem ser um reflexo daquilo que as matrizes curriculares e projetos 

pedagógicos dos cursos lhes propõem. 

O currículo, além de ser construído levando em consideração as práticas sociais do 

contexto em que os indivíduos estão inseridos, deve proporcionar um conjunto de 

conteúdos e experiências ao aluno para que haja a concretização dos objetivos da 

aprendizagem, não devendo ser algo imutável ou engessado e que não permita mudanças 

em seu conteúdo. Para isso, é imprescindível que seja praticado de maneira associada às 

práticas políticas e administrativas, condições estruturais, materiais e à formação docente 

(MACHADO, 2009) 

Por conseguinte, podemos afirmar que assim como os estudantes necessitam da 

articulação teórico-prática para sua formação plena enquanto cidadãos, os professores e 

seus saberes também são moldados pela mediação dessa relação. De um lado, a teoria 

manifesta sua relevância por permitir que os profissionais aprofundem seus conhecimentos 

em antigas e novas temáticas; de outro, é por meio da prática em sala de aula que os 
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docentes se deparam com a realidade daquele contexto no qual a instituição de ensino e 

seus estudantes estão inseridos, fato que os impele a buscarem nos conhecimentos teóricos 

meios para a materialização prática dos saberes com o intuito de melhorarem a 

aprendizagem dos alunos.  

Nessa perspectiva, Souza, Torres e Dantas (2017) refletem sobre o fazer docente e as 

implicações das relações teórico-práticas no contexto da educação profissional, dizendo que: 

 

[...] o educador somente poderá ensinar quando aprender na prática o que 
deve fazer e, para isso, ter conhecimento, que é adquirido com diálogo e 
troca de experiências. Compreender o processo de ensino e aprendizagem, 
apesar da formação oferecida em sala de aula ser fundamental, só ela não é 
suficiente para preparar os alunos para o exercício de sua profissão. Faz-se 
necessário a inserção na realidade do cotidiano escolar com a prática 
pedagógica. (SOUZA; TORRES; DANTAS, 2017, p. 5) 
 

Portanto, é possível inferir que a atuação do professor deve ser pautada na teoria e 

na prática, para que ele contribua de maneira concreta com a formação profissional dos 

alunos. Seguindo essa perspectiva e tomando por base as contribuições de Kuenzer e 

Grabowski (2006), compreende-se que a EPT exige a formação de um novo tipo de docente, 

que seja habilitado para produzir situações de ensino e aprendizagem que possam 

despontar nos indivíduos a capacidade de produção intelectual, a partir da qual os sujeitos 

serão capazes de lidar com as problemáticas da vida social e do mundo do trabalho. Diante 

disso, é possível afirmar que o docente da EPT deve ser um profissional capacitado para 

gerar reflexões nos estudantes, de modo que os aprendizes desenvolvam uma visão ampla 

do ambiente que os cerca e dos contextos nos quais estão inseridos, analisando-os de 

maneira crítica (MACHADO, 2008). 

 

  

O mundo contemporâneo passa por constantes mudanças político-sociais que 

impõem aos professores cada vez mais funções no que concerne aos processos de formação 

dos sujeitos. Esse fato exige desses profissionais o desenvolvimento de habilidades e 

competências que, muitas vezes, não foram adquiridas ao longo das suas graduações, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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necessitando que eles busquem um aprofundamento nas suas aptidões a fim de construírem 

uma formação docente sólida que lhes permita o desempenho efetivo de suas atribuições. 

 A EPT é, reconhecidamente, um campo do conhecimento que exige dos seus 

docentes uma visão de educação que vai além das concepções tradicionais. Porém, há uma 

constante discussão sobre qual seria a formação mais adequada para que um docente possa 

atuar na área, no entanto, não há um consenso a respeito desse assunto entre aqueles que 

se debruçam sobre essa discussão.  

Entretanto, parece claro que os professores devem, a princípio, apreenderem em 

quais bases teóricas e filosóficas essa área da educação está pautada, para que possam 

alinhar seus processos de formação e qualificação profissional aos mesmos ideais e objetivos 

da EPT, de modo que sejam capazes de compreender que essa proposta de ensino é voltada 

para a formação ampla dos sujeitos, ou seja, direcionada para a emancipação e também 

para a quebra da dualidade estrutural na educação. 

Além das competências adquiridas na formação básica desses docentes e a 

consciência sobre qual tipo de educação a EPT oferta, ao professor também é exigido que 

saiba realizar a articulação entre teoria e prática, de modo que seja capaz de inspirar nos 

alunos a consciência de que conhecimentos teóricos e específicos são elementos 

indissociáveis para a formação social e profissional dos indivíduos. 
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Com a pretensão de apresentar e explicitar os objetivos das práticas pedagógicas em 

EPT e responder “quais os objetivos das práticas pedagógicas nesta modalidade de 

educação?”, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca da existência de discussão 

sobre o tema.  

A princípio, pesquisou-se através da ferramenta “Google Acadêmico”. Utilizando o 

argumento objetivos prática pedagógica educação profissional foram obtidos 417.000 

resultados. Com o lapso temporal de 10 anos (2010 – 2020) foram alcançados 24.500 

resultados e a partir de 2017 (ano-referência da Lei nº 13.415/2017, que estabeleceu 

mudanças no ensino médio) localizaram-se 15.300 resultados (acesso em: 04 fev. 2020). 

Partiu-se para pesquisa em outro sítio da Internet: Revista Brasileira de Educação 

Profissional e Tecnológica (acesso em: 05 fev. 2020). Utilizou-se o argumento "prática 

pedagógica educação profissional", alcançando, entre os anos de 2017 e 2020, cinco artigos 

e, entre os anos de 2010 e 2020, 10 artigos. 

Analisando os artigos referidos, verificou-se que não abordavam a temática 

pesquisada e, portanto, não havia discussões específicas referentes. Diante da ausência de 

textos que tratassem propriamente do tema e considerando que a caracterização dos 
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objetivos das práticas pedagógicas facilitariam a atividade docente, percebeu-se a relevância 

da execução desta pesquisa para ampliação do debate acadêmico. 

Uma vez que um dos pesquisadores é docente do IFPB e mestrando do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) no IFRN, decidiu-se 

pesquisar documentos normativos destas Instituições que abordassem o tema. 

Localizou-se o Projeto Político Pedagógico do IFRN (volume 1 - documento base) o 

qual aborda, em linhas gerais, as diretrizes das práticas pedagógicas em educação. No IFPB, 

analisou-se o Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Contabilidade, ofertado no 

Campus João Pessoa, no qual foram identificadas estratégias de ensino para EPT. 

Para dar suporte teórico ao presente texto, foram utilizadas produções acadêmicas 

de Freire (1987), Frigotto e Araújo (2015), Moura, Lima Filho e Silva (2015), Ramos (2014), 

Verdum (2013), Zabala (1998), os quais discorrem sobre práticas pedagógicas, formação 

docente inicial e continuada, pesquisa como princípio pedagógico, trabalho como princípio 

educativo, interdisciplinaridade, politecnia e omnilateralidade. 

Após realizar o diálogo entre o referencial teórico e as diretrizes e estratégias 

indicados, foi possível estabelecer os objetivos das práticas pedagógicas em EPT. Para 

alcançar a finalidade do artigo, abordaram-se, na primeira seção, práticas pedagógicas e seu 

caráter transformador. Na segunda seção, discutiu-se acerca das práticas pedagógicas em 

EPT e de seus princípios orientadores. Por fim, na terceira seção, tratou-se, especificamente, 

acerca dos objetivos das práticas pedagógicas em EPT e dos caminhos encontrados para 

atingi-los. 

 

 

A construção do conceito de prática pedagógica se inicia a partir de “um exercício de 

reconstrução de nossa memória educativa” (VERDUM, 2013, p. 92). Desse modo, o professor 

tenta trazer, ao seu presente, fatos que o marcaram no passado, no ambiente escolar e na 

sua realidade, ou seja, que marcaram de certa forma sua vida e seu processo formativo.  

Verdum (2013) orienta que o professor deve ser entendido como sujeito desse 

processo, analisando a sua trajetória pessoal e profissional as quais estabelecerão seus 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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modos de atuação e suas concepções acerca do fazer pedagógico, “pois o saber profissional 

do professor não provém apenas da formação, da experiência, vem também da sua história 

de vida pessoal”. Assim, as práticas pedagógicas não possuem definição própria, pois seu 

significado muda conforme os princípios em que estiverem baseadas. 

Sob esse prisma, no exercício da docência, os autores tentam repetir experiências 

positivas enquanto alunos, como a realização de atividades de revisão de conteúdos na 

forma de jogos, vivenciadas na educação básica, e afastar as lembranças de aulas 

entediantes e decorativas do ensino superior. 

Para Ramos (2014, p. 208), “a instauração de um processo pedagógico exige sempre 

que se façam as seguintes perguntas: ensinar o quê? Por quê? Como? Na verdade, o “Por 

quê?” antecede as demais perguntas por se referir à própria finalidade da formação”. 

Um dos desafios encontrados é superação do seguinte paradigma: deixar para trás a 

educação bancária em que as práticas pedagógicas são baseadas no professor, que se limita 

apenas a ser transmissor do conhecimento, e os alunos vistos como sujeitos passivos e 

acríticos no processo de aprendizagem apenas absorvendo o conhecimento transmitido de 

forma vertical, com o professor numa posição superior. 

A mudança ocorreria para uma educação libertadora, mediada pela inter-relação 

entre professor e aluno, em que o professor é mediador do conhecimento, tentando superar 

uma visão da prática pedagógica como ação de transmitir conhecimento, formando alunos 

para que atuem criticamente na realidade em que estão inseridos, a partir de uma prática 

pedagógica dialógica, em que o ser humano seja visto em todas as suas dimensões 

(VERDUM, 2013). 

Segundo Freire (1996), ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, sugerindo 

discutir com os alunos a realidade em que eles vivem e relacioná-la aos conteúdos 

programáticos, formando cidadãos conscientes e críticos. 

Dessa forma, o professor assume uma prática pedagógica revolucionária porque “ao 

ensinar uma disciplina, ele não está ensinando somente determinados conteúdos, mas está 

ensinando modos de ser e estar no mundo, atitudes em relação à realidade e convivência 

social” (VERDUM, 2013, p. 95). O professor que assume essa postura está preparando o 

aluno para o mundo do trabalho e consequentemente para buscar as mudanças e 

transformações sociais. 
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Nessa perspectiva, entende-se que o docente deve estimular o desejo de aprender e 

instigar a curiosidade do discente, incentivando-o a trazer para dentro da sala de aula suas 

experiências pessoais relacionadas ao conteúdo programático, tornando-o agente 

transformador de sua realidade. 

No entanto, Verdum (2013, p. 96) sinaliza que a ruptura do paradigma de práticas 

pedagógicas arcaicas, “baseadas na memorização, na repetição de conteúdos, na ideia de 

reprodução de conhecimentos” deve ser feita através da formação e capacitação de 

professores, a qual “tem se mostrado frágil”.  

Para Zabala (1995), as instituições formadoras têm insistindo em trabalhar um 

modelo positivista de ensino-aprendizagem, dificultando a formação de cidadãos críticos, 

atuantes, que ajudem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, contribuindo 

para a dicotomia teoria-prática e aumentando a fragmentação do conhecimento, constituída 

por disciplinas-estanques não levando em conta a realidade dos alunos. Afinal, educar quer 

dizer formar cidadãos e cidadãs, que não estão parcelados em compartimentos estanques, 

em capacidades isoladas. 

Verdum (2013) expõe que a partir de uma prática reflexiva é que a ação do professor 

poderá assumir um caráter transformador, através de formação inicial e continuada que leve 

em consideração os saberes existentes nas práticas docentes.  

Ainda persiste a crença de que o professor chega à escola plenamente formado, 

pronto para atuar em sala de aula. Exemplo disso ocorreu com um dos autores deste artigo 

que, ao assumir o cargo de professor, não recebeu qualquer curso de formação da 

Instituição e, durante o exercício do cargo, as orientações recebidas se limitam a encontros 

pedagógicos de um ou dois dias por semestre letivo. Como sua formação inicial em Direito 

não contempla disciplinas pedagógicas, precisou desenvolver, por conta própria, didáticas e 

metodologias de ensino para atender às necessidades dos alunos. 

Zabala, (1995, p. 29) assevera que “é preciso insistir que tudo quanto fazemos em 

aula, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação de nossos alunos”. 

Assim, práticas integrativas orientadas possibilitam, não apenas a formação profissional, mas 

também a transformação social do estudante.  

Após essas reflexões, analisa-se, a seguir, em que se fundamentam tais práticas 

quando relacionadas à EPT. 
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Práticas pedagógicas em educação profissional e tecnológica 

 

Para compreender o tema, foram identificadas práticas pedagógicas em EPT contidas 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) do IFRN, as quais são orientadas por 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade (IFRN, 2012, p. 54), dimensões do 

trabalho, ciência, cultura e tecnologia (IFRN, 2012, p. 100). Os princípios orientadores destas 

práticas pedagógicas 

 

[...] implicam compreender que o processo de construção/reconstrução e 
ampliação do conhecimento pedagógico se dá dentro e fora da sala de aula, 
em um movimento de encontros e desencontros; de negação, contestação 
e aceitação dos saberes; de possibilidades e limitações; de encantos e 
desencantos; de interação e mediação (IFRN, 2012, p. 60). 

 

Nesse sentido, segundo o PPP do IFRN, essas práticas são baseadas nos conceitos 

“freirianos” de uma pedagogia crítica, dialógica, reflexiva e transformadora. A educação, 

assim, busca contribuir para um processo de formação e transformação social, objetivados 

também na concepção de currículo integrado. 

O PPP enfoca que os processos de aprendizagem são levados em consideração para a 

efetivação de uma boa prática pedagógica, pois o docente deve conhecer os mecanismos de 

ensinar e aprender, uma vez que este processo envolve sujeitos distintos e exige 

metodologias e estratégias de ensino diversas. Nesse sentido, alguns pontos são “relevantes 

para a efetivação do processo: o que é aprender, como se aprende, quem é o sujeito da 

aprendizagem, o que se ensina e que metodologias de ensino podem favorecer a 

aprendizagem dos estudantes” (IFRN, 2012, p. 62). 

O professor, antes de tudo, é um educador que não se limita a passar o conteúdo, 

assumindo diversas funções na sala de aula, na escola e na sociedade. Além de dominar o 

conhecimento, deve desenvolver outras habilidades. Assim, deve ter uma boa comunicação 

com alunos, pais e outros professores, escolher a melhor didática para cada assunto 

lecionado e estimular os discentes a refletirem, principalmente associando os aspectos 

estudados à realidade social. 
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Dentre os princípios orientadores da prática pedagógica, abordados no PPP em 

questão, estão: a pesquisa como princípio pedagógico, o trabalho como princípio educativo, 

o respeito à diversidade e a interdisciplinaridade. 

A pesquisa, como princípio pedagógico, favorece aos alunos a construção prática do 

conhecimento e também a transformação da realidade. Então, é de suma importância que a 

escola subsidie os recursos necessários para realização de pesquisa, bem como de extensão. 

 

É por meio da pesquisa que o professor pode desenvolver uma ação 
pedagógica diferenciada, aplicando o princípio da ação-reflexão-ação e 
relacionando a teoria e a prática de forma dialógica, contextualizada, 
interdisciplinar e flexível [...] Com isso, emergem os mecanismos didático-
pedagógicos que visam à problematização, à busca e à construção crítica e 
científica do conhecimento e às interfaces do conhecimento com o 
cotidiano dos sujeitos, com os objetivos institucionais e com o mundo do 
trabalho, na perspectiva da formação integral (IFRN, 2012, p. 63). 

 

Valer, Brognoli e Lima (2017) indicam que a pesquisa não deve ser realizada apenas 

no meio acadêmico, mas também na educação básica. Isso possibilitará uma qualificação da 

educação nacional, como defendem pensadores progressistas. 

A atividade de extensão também constitui importante ferramenta para formação 

profissional, à medida que favorece o diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade, 

trazendo o conhecimento da realidade social e devolvendo, através da prática de formação, 

o conhecimento para comunidade (MEDEIROS NETA, 2018). 

A aplicação desse princípio se torna muito mais difícil quando os alunos são de 

diferentes origens, pensamentos, religiões e culturas. O professor, então, precisa adaptar a 

forma de ensinar ao público que vai aprender. O aluno, ao trazer sua experiência pessoal, 

participa do intercâmbio de realidades dentro da sala de aula, não devendo se limitar a 

estudar o que está sendo ensinado, mas procurar outras fontes de informações e se 

posicionar ativamente nesse processo. 

E, para dar apoio à relação professor-aluno, a escola deve fornecer os meios 

necessários, propiciando um ambiente adequado de estudo, biblioteca, laboratórios, áreas 

livres para lazer e práticas de esportes e estimulando o contato com a comunidade que a 

circunda. 
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O trabalho como princípio educativo, consiste na inserção do aluno no mundo do 

trabalho através da sua formação profissional no contexto educacional, com a integração 

entre ciência, cultura, tecnologia e trabalho. De acordo com o IFRN (2012, p. 64), “o 

entendimento do trabalho como princípio educativo orienta que os processos formativos 

estejam centrados na perspectiva do trabalho humano”. 

Nesse mesmo sentido, Ramos afirma que  

 

o trabalho como princípio educativo está na base de uma concepção 
epistemológica e pedagógica que visa proporcionar aos sujeitos a 
compreensão do processo histórico de produção científica, tecnológica e 
cultural dos grupos sociais, considerada como conhecimentos 
desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das 
condições naturais da vida e para a ampliação das capacidades, das 
potencialidades e dos sentidos humanos (RAMOS, 2014, p. 209). 

 

Assim, o discente não se torna um mero repetidor de técnicas profissionais, que não 

entende cientificamente o que realiza. Ao contrário, torna-se capaz de compreender a 

realidade histórico-social que o circunda, de apreender novas competências relacionadas à 

sua área de formação e de transformar o meio social em que vive. 

Outro aspecto bastante relevante adotado - nas práticas pedagógicas em EPT - é a 

formação humana integral e o respeito à diversidade, em que se estabelece  

 

[...] uma relação que prima pelo respeito à pessoa humana e pela inclusão 
de todos; o reconhecimento da singularidade e das diferenças existentes 
entre as pessoas e entre os grupos; o respeito ao direito de cada indivíduo 
em uma sociedade democrática; a convivência com diferentes opiniões 
sobre a realidade e diferentes visões de mundo; o respeito aos valores e às 
crenças; o exercício da tolerância e da mediação dos conflitos; e o repúdio a 
todo tipo de discriminação (IFRN, 2012, p. 66). 

 

A interdisciplinaridade é também um princípio norteador das práticas pedagógicas 

em EPT e diz respeito às interligações entre saberes de áreas distintas, pois  

 

[...] implica uma organização curricular e didático-pedagógica pautada na 
integração e na contextualização de conhecimentos. [...] A 
interdisciplinaridade utiliza-se de estratégias de ensino e aprendizagem que 
possibilitam, ao mesmo tempo, um diálogo com as bases científicas, com a 
vida em sociedade, com a atividade produtiva e com as experiências 
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subjetivas, favorecendo, aos alunos, uma formação integral (IFRN, 2012, p. 
67). 

 

Deve-se compreendê-la como “o princípio da máxima exploração das potencialidades 

de cada ciência, da compreensão de seus limites, mas, acima de tudo, como o princípio da 

diversidade e da criatividade” (ETGES apud FRIGOTTO, ARAÚJO, p. 69). 

Na perspectiva desse princípio, o aluno se desprende de preconceitos e de 

posicionamentos discriminatórios, respeitando as diferenças sociais, religiosas e de gênero. 

O aluno ainda se torna capaz de relacionar os conteúdos das diversas disciplinas estudadas, 

à sua formação profissional, às suas experiências pessoais e ao contexto social em que vive. 

Nessa seara, subsidiado pelos princípios destacados, apresentam-se em seguida os 

objetivos das práticas pedagógicas, objeto da presente pesquisa.  

 

 

 

 

Após a abordagem de conceitos importantes acerca de práticas pedagógicas em geral 

e, especialmente, das práticas em EPT, apresentam-se alguns objetivos relacionados a essas 

práticas. Segundo Freire,  

 

Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um, que 
ensinando, aprende, outro, que aprendendo, ensina [...]; a existência de 
objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de 
métodos, de técnicas, de materiais, implica, em função de seu caráter 
diretivo/objetivo, sonhos, utopia, ideais [...] (FREIRE,1998, p. 77).  

 

A prática educativa também deve ser entendida como um exercício constante em 

favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, 

contribuindo para que o aluno seja o artífice de sua formação com a ajuda necessária do 

professor (IFPB, 2011). 

OBJETIVOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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Neste estudo, os objetivos das práticas pedagógicas em EPT baseiam-se no PPP do 

IFRN e no PPC do Curso Técnico Integrado em Contabilidade do IFPB, como anteriormente 

explicitado. 

De acordo com o PPP do IFRN (2012, p. 70) “no que concerne à educação, uma 

diretriz pedagógica diz respeito à organização e à gestão do fazer pedagógico. Nesse norte, 

contemplam-se ações, conteúdos e metodologias de ensino e aprendizagem”. 

No que se refere à EPT, deve-se mediar a aquisição de conhecimento e a aplicação 

destes em casos concretos e na resolução de conflitos. Para isso, podem ser utilizadas 

algumas estratégias de ensino com diversidade de ações:  

 

[...] utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer 
relações entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; através de 
aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas 
disciplinas; pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no futuro campo 
de atuação; discussão de temas partindo-se de leituras orientadas 
(individuais e em grupos), de vídeos, pesquisas e aulas expositivas; estudos 
de caso, através de simulações de casos reais nos espaços de futura 
atuação do técnico; debates provenientes de pesquisa prévia, de temas 
propostos para a realização de trabalhos individuais e/ou em grupos; 
seminários apresentados pelos alunos, professores e também por 
profissionais de diversas áreas de atuação; abordagem de assuntos 
relativos às novas tecnologias da informação e da comunicação; dinâmicas 
de grupo; palestras com profissionais da área, tanto na instituição de ensino 
como também nos espaços de futura atuação do discente; visitas técnicas 
(IFPB, 2011, p. 25). 

 

Percebe-se que essas estratégias, quando aplicadas em conjunto, destacam-se em 

busca da politecnia, da multiplicidade de técnicas e conhecimentos, das mais diversas 

formas de ensino-aprendizagem e da articulação entre cultura, conhecimento, tecnologia e 

trabalho. Esse prévio contato, através do encontro com o campo epistêmico do 

conhecimento, permite pensar na educação numa perspectiva de formação para o trabalho. 

 

A politecnia, por sua vez, é materializada a partir do momento em que 
proporciona aos educandos o acesso a fundamentos científico-
tecnológicos, sócio-históricos e culturais da produção moderna, o que 
permite a realização, de forma mais consciente e autônoma, de suas 
escolhas profissionais (RAMOS, 2014, p. 209). 
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Ademais, possibilita a formação do sujeito omnilateral, isto é capaz de pensar na 

perspectiva de múltiplas direções, utilizando a práxis integradora, qual seja o conjunto de 

teoria, prática e transformação de forma integrada. 

Para Ramos (2014, p.209), “a omnilateralidade da formação implica a apreensão do 

mundo pelos homens por meio dos conhecimentos das propriedades do mundo real 

(ciência), de valorização (ética) e de simbolização (arte), o que tem sido reconhecido como 

conhecimentos da formação geral”.  

Nessa mesma direção aponta o PPP do IFRN (2012, p. 70), ao destacar que “as 

diretrizes pedagógicas orientam as ações que constituem os processos educacionais, 

articulando ensino, pesquisa e extensão”. Assim, garantem-se aos estudantes a aquisição 

dos mais diversos conhecimentos e habilidades em busca da formação humana integral. 

Destacam-se entre as principais diretrizes da prática pedagógica em EPT são “o 

planejamento pedagógico, a avaliação da aprendizagem, os projetos integradores, a prática 

profissional, o trabalho de conclusão de curso, os seminários curriculares e os perfis 

esperados do professor e do aluno” (IFRN, 2012, p. 70).  

A partir dessa reflexão, podem ser construídos os objetivos das práticas pedagógicas 

em EPT. 

Utilização conjunta de estratégias de ensino em busca da afirmação da 

politecnia 

 

Pretende-se que sejam utilizadas aulas práticas, pesquisas sobre os aspectos teóricos 

e práticos no futuro campo de atuação, discussão de temas partindo-se de leituras 

orientadas, estudos de caso, dinâmicas de grupo, abordagem de assuntos relativos às novas 

tecnologias da informação e da comunicação, de acordo com o planejamento pedagógico 

das diversas disciplinas, em busca de uma da multiplicidade de técnicas e conhecimentos, de 

metodologias educativas, e das mais diversas formas de ensino-aprendizagem que 

conjuguem cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho.  

Conforme apontam Moura, Lima Filho, Silva (2015, p. 1061), “é pela formação 

politécnica que se daria a formação intelectual, física e tecnológica, o que sugere que o 

conceito de politecnia pode abarcar a ideia de formação humana integral”. 
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Para ilustrar, cita-se a experiência vivenciada na disciplina Noções de Direito Público 

e Privado (NDPP) lecionada por um dos autores desse trabalho em turmas da primeira série 

do Curso Técnico Integrado Em Contabilidade no IFPB – Campus João Pessoa. 

O conteúdo programático da disciplina NDPP compreende os diversos tipos de 

normas, a organização político-administrativa do Estado, o sistema de escolha de seus 

representantes e o processo de elaboração das leis. 

Os alunos são estimulados a ler o Regulamento do Ensino Técnico do IFPB e partes da 

Constituição Federal (1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996) que abordam essa modalidade de educação. 

Problematiza-se sobre quem criou essas normas, as motivações e o contexto histórico 

daquele momento, os tipos de normas existentes no Direito brasileiro, o quórum mínimo 

necessário para aprovação e modificação das normas, a hierarquia das normas e a eficácia 

de cada uma. Ao final, os alunos são orientados pelo professor a criarem uma norma para 

regulamentação da dinâmica existente na sala de aula, que contemple critérios de 

pontuação pela participação nas atividades e a correção dos textos elaborados. 

Desse modo, os discentes se tornam capazes de associar os conteúdos teóricos da 

disciplina NDPP a outros conhecimentos científico-tecnológicos, à realidade social que os 

cerca e aos aspectos históricos que os fundamentam. Desde o início do curso, os estudantes 

aprendem e praticam um procedimento que constantemente será exigido dos futuros 

técnicos em Contabilidade que precisarão ler e aplicar normas tributárias e regulamentos 

contábeis. 

Contato prévio com o mundo do trabalho, permitindo o encontro com o 

campo epistêmico do conhecimento 

 

Através da prática profissional, da elaboração do trabalho de conclusão de curso, 

deve-se promover o pensamento da educação a partir desta para o trabalho. 

Conforme explica Araújo,  

 

O conteúdo político contrahegemônico, uma epistemologia fundada na 
ideia de práxis e a possibilidade de interação pedagógica entre trabalho e 
educação na perspectiva da revolução social são os elementos que podem 
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conduzir à formulação de objetivos educacionais integradores (ARAÚJO, 
2014, p. 46). 

 

Guiados por esse objetivo e utilizando como referência as práticas pedagógicas 

utilizadas no curso técnico mencionado, os alunos devem realizar estágio curricular, nos 

termos do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e da Lei de estágio de estudantes (Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008), para aplicar os conteúdos teóricos estudados à prática 

profissional. A fim de disponibilizar essas vagas de estágios, a Coordenação do Curso de 

Contabilidade realiza a interveniência com escritórios de contabilidade e instituições 

públicas. 

Nessa relação tripartite (Instituição de Ensino, Organização concedente e estudante), 

o supervisor de estágio da parte concedente avalia o estagiário quanto às atividades 

desempenhadas e dialoga com o professor-orientador da Instituição de Ensino, o qual 

analisa a adequação daquelas atividades ministrado ao currículo do curso e ao perfil 

profissional de formação. No final do estágio, o estudante prepara relatório no qual descreve 

sobre sua aprendizagens e conhecimentos construídos no ambiente organizacional com a 

tutoria do supervisor de estágio e do professor-orientador. 

Os estudantes elaboram um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que pode ser 

relacionado ao estágio ou não, sob orientação de um professor da Instituição e avaliado por 

uma banca formada pelo orientador e outros dois professores, após exposição oral. 

Mediante tais práticas, torna-se possível o prévio e efetivo contato do discente com o 

mundo do trabalho, o que lhe permitirá a mobilização dos conhecimentos obtidos no curso 

para resolver problemas práticos de sua área de formação. 

 

Orientação do discente por meio da práxis integradora, permitindo a 

formação do sujeito omnilateral 

 

Por meio da execução de projetos integradores, de visitas técnicas e de seminários 

curriculares apresentados pelos alunos, professores e também por profissionais de diversas 

áreas de atuação, o discente será capaz de pensar na perspectiva de múltiplas direções. 

Corroborando com esse objetivo, Frigotto e Araújo orientam que 
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Aulas expositivas, estudo do meio, jogos didáticos, visitas técnicas 
Integradas, seminários, estudo dirigido, oficinas e várias outras estratégias 
de ensino e aprendizado podem servir tanto para projetos conservadores, 
tradicionais, conformadores das capacidades humanas, quanto para 
projetos libertários, comprometidos com a ampliação das capacidades 
humanas (FRIGOTTO, ARAÚJO, p. 76). 

 

Nessa perspectiva, usando como parâmetro o já citado Curso de Contabilidade, os 

estudantes são estimulados a participarem de projetos de extensão com os professores da 

Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios (UAG), a apresentarem trabalhos e a participarem 

das oficinas e minicursos no Seminário de Inovação Tecnológica (SINTIF), a conhecerem a 

realidade de pequenas, média e grandes empresas da região, através de visitas técnicas a 

comércio e à feira do bairro onde se localiza o Campus João Pessoa do IFPB, bem como à 

montadora de automóveis e a restaurante de rede de fastfoods. 

Os egressos, aptos a trabalharem na área de formação, podem continuar seus 

estudos na mesma área, optando por cursar o bacharelado em Ciências Contábeis, ou em 

áreas correlatas, ao optarem por curso superior em Administração de Empresas, Economia 

ou Direito. Destaca-se que o IFPB oferta apenas o bacharelado em Administração de 

Empresas dentre as opções indicadas. 

No entanto, como os discentes desenvolveram diversas outras habilidades e 

vivenciaram múltiplas experiências no ensino médio integrado, estão preparados para 

outros desafios em novas áreas do conhecimento, graças às perspectivas diferenciadas do 

sujeito omnilateral. 

 

 

Verifica-se que o campo de produção e discussão acadêmica acerca de práticas 

educativas mostra-se bastante profícuo. Apresentam-se estratégias de aprendizagem, 

metodologias de ensino e diretrizes pedagógicas em busca de práticas docentes mais 

efetivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A educação bancária, a abordagem tradicional de ensino baseada em métodos 

unicamente conteudistas, que não se preocupam com a formação humana integral, tem sido 

cada vez mais questionada pelos educadores.  

No que concerne à EPT, as práticas pedagógicas têm sido orientadas para uma 

educação integral, politécnica, preocupada com a formação do sujeito omnilateral, que 

propicie o trabalho enquanto princípio educativo. 

Assim como em todas as demais ciências humanas, na educação não há fórmulas pré-

determinadas para o êxito dessas pretensões. Nesse contexto, identificam-se muitas 

variáveis, tais como condições das escolas, formação dos docentes e realidade social dos 

alunos.  

No entanto, constatam-se diversas experiências exitosas como as do IFRN e do IFPB 

apresentadas neste trabalho, as quais apontam caminhos viáveis que podem ser trilhados 

para busca de uma EPT promotora do desenvolvimento omnilateral dos sujeitos. 

Após as reflexões apresentadas e a experiência professoral vivenciada por um dos 

autores da pesquisa, constata-se que a utilização de estratégias adequadas de ensino tais 

como descritas neste trabalho, em consonância com as diretrizes pedagógicas respectivas, 

podem favorecer ao docente o alcance dos objetivos das práticas pedagógicas em EPT. 

Por fim, diante da ausência de outras pesquisas específicas e da importância do tema 

para formação profissional e tecnológica, exsurge a possibilidade de ampliação do debate 

por meio do compartilhamento de experiências docentes e da realização de novas pesquisas 

referentes ao tema. 
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O presente artigo tem como intuito realizar uma pesquisa documental e bibliográfica 

sobre a formação docente requerida para o exercício do magistério dentro da rede de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), sobretudo no âmbito dos Institutos Federais, 

ressaltando a necessidade de uma a formação específica, com conteúdos pedagógicos, 

históricos e políticos, necessária à preparação para o exercício da docência. Em nosso 

entendimento, tal capacitação se faz necessária porque os docentes das disciplinas técnicas 

(que correspondem a quase metade do currículo do Ensino Médio Integrado), oriundos das 

engenharias e de outros bacharelados não possuem formação pedagógica, didática para o 

exercício do magistério. Coletamos os dados e informações em documentos escritos, como a 

legislação da educação brasileira, em fontes primárias como artigos e livros, para identificar, 

na literatura acadêmica pertinente, as contribuições científicas referentes ao tema objeto do 

estudo e da pesquisa: a formação de professores para o ensino profissional e tecnológico no 

âmbito dos Institutos Federais. A questão que o artigo discute é a formação docente 

necessária para se atuar na Educação Profissional e Tecnológica, especificamente no âmbito 

dos Institutos Federais, relacionando, tanto esta formação quanto esta modalidade de 

ensino, ao mundo do trabalho produtivo e educativo. Os IFET foram criados com o intuito de 

fornecerem tanto educação profissional e tecnológica, nos diversos níveis e modalidades de 

ensino, como também formação docente para professores da rede EPT (sobretudo os 
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bacharéis da engenharia e demais áreas), o que acabou acontecendo foi que a EPT 

descuidou da formação de seus próprios professores, ao não prover programas e cursos de 

formação docente para os mesmos, limitando-se a ofertar formação docente (sob a forma 

de graduação e pós-graduação) para o público externo (destinado sobretudo à formação de 

docentes para a educação básica - ensino fundamental e médio propedêuticos), estando a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - sobretudo os IFET - em débito com a 

formação e qualificação dos docentes da Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) remonta ao ano de 

1909 quando, através do Decreto nº 7.566, o Presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de 

Aprendizes e Artífices, com sede em 19 capitais de Estados da Federação, dando assim 

origem a educação profissional de forma sistematizada no Brasil. Estas Escolas de Aprendizes 

e Artífices foram inicialmente concebidas como instrumento de capacitação ou 

adestramento dos trabalhadores para atender ao crescente desenvolvimento industrial, 

fruto da acumulação de capital cafeeiro que passou a investir na nascente indústria paulista. 

Muito provavelmente possuíam mais uma função assistencialista que propriamente de 

formação profissional em relação à massa trabalhadora, embora ofertassem cursos 

industriais de metalurgia, carpintaria, calçados e têxteis. Ocorreu, assim, a criação de 19 

(dezenove) Escolas de Aprendizes Artífices, difundidas com o intuito de preparar 

trabalhadores para a continuidade dos ofícios, suprindo, assim, o mundo do trabalho por 

trabalhadores advindos das camadas pobres da população (“os deserdados da sorte”). Como 

à época ainda não existia o Ministério da Educação, o ensino profissional ficou a cargo do 

Ministério de Indústria e Comércio. 

Nos fins dos anos de 1930, as Escolas de Aprendizes e Artífices deram lugar aos Liceus 

Industriais que, com a criação das Leis Orgânicas do Ensino, através da Reforma Capanema, a 

partir de 1942, se transformaram em Escolas Industriais e Técnicas, com o objetivo de 

ofertar qualificação profissional no nível equivalente ao ensino secundário. Moura diz que a 

HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE NA EPT 
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demanda por uma educação profissional nos Liceus Industriais acelerou-se em virtude da 

industrialização proporcionada pelos capitais cafeeiros, conforme veremos abaixo: 

 

Chega-se à década de 30 do século XX com a educação básica brasileira 

estruturada de uma forma completamente dual na qual a diferenciação 

entre os percursos educativos dos filhos das elites e dos filhos da classe 

trabalhadora ocorria desde o curso primário. Nesse período, em 1930, foi 

criado o primeiro ministério no âmbito da educação - Ministério da 

Educação e Saúde Pública2. Em 1931, foi criado o Conselho Nacional de 

Educação e efetivada uma reforma educacional. Desta época, destacam-se 

os Decretos Federais nº 19.890/31 e n0 21.241/32, que regulamentaram a 

organização do ensino secundário e o de nº 20.158/31, que organizou o 

ensino comercial e regulamentou a profissão de contador (MOURA, 2007, 

p. 7 - 8). 

 

Da citação de Moura fica evidente a dualidade histórica da educação brasileira, com 

uma educação manual para a grande massa de trabalhadores de despossuídos e outra 

propedêutica e humanística para os filhos da nascente burguesia industrial brasileira. A 

escola e a educação reproduzem, de certa forma, a sociedade de classes na qual as elites 

detém os meios e os instrumentos de produção e os trabalhadores apenas sua força de 

trabalho que é vendida em troca da subsistência econômica. Moura (2007a, p. 8) diz que “é 

nesse momento que no Brasil se fortalece a nova burguesia industrial em substituição às 

oligarquias cafeeiras, profundamente afetadas pela crise da agricultura do café dos anos 20 

e do crash da bolsa de Nova Iorque, em 1929.” 

Esta nova configuração social, política e econômica do Brasil exigiu mudanças 

naquele elemento que é essencial à reprodução e manutenção da sociedade de classes: a 

educação. A Reforma Capanema, em 1942, seria a consolidação dessa nova configuração 

social e educacional. Segundo Moura (2007a, p. 9): 

 

A promulgação deste conjunto de Decretos-Lei evidencia a importância que 

passou a ter a educação dentro do país e, em especial, a educação 

profissional, pois foram definidas leis específicas para a formação 

profissional em cada ramo da economia e para a formação de professores 

em nível médio.  
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À época, os cursos técnicos (normal, comercial, agrícola e o complementar) tinham 

nitidamente caráter terminal e eram voltados para as necessidades imediatas dos setores 

produtivos, não permitindo o prosseguimento de estudos no nível superior que era acessível 

apenas aos egressos do ensino ginasial. Nesse período não havia o que hoje se denomina 

ensino médio, de forma que a assunção entre o ginasial e o ensino superior era feita por 

meio de processos seletivos. 

Com o processo acelerado de industrialização dos “anos JK”, decorrente, sobretudo, 

das transnacionais automobilísticas que passaram a atuar no Brasil, os Liceus Industriais, no 

ano de 1959, assumiriam uma nova nomenclatura, passando-se a se chamar de Escolas 

Industriais e Técnicas, virando autarquias federais. Em 1978, dada à importância pedagógica 

das Escolas Técnicas Federais, três delas se transformaram em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, surgindo assim os CEFET do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Nos anos 

posteriores, as outras escolas técnicas federais postulariam o mesmo status, o que foi 

gradativamente acontecendo (WITTACZIK, 2010, p. 79-80; MOURA, 2007b, p. 5-9). 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica contava com 36 Escolas 

Agrotécnicas Federais, 33 Centros Federais de Educação Tecnológica (com suas 58 Unidades 

de Ensino Descentralizadas), 32 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades, 1 

Universidade Tecnológica Federal e 1 Escola Técnica Federal. Esta foi a configuração histórica 

da EPT no Brasil até o final de 2008, quando, em 29 de dezembro de 2008, através da Lei 

11.892, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFET), instituindo a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura e formada pelas seguintes 

instituições: 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (dos quais o IFRN é um 

deles); a Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 02 Centros Federais de Educação 

Tecnológica, um de Minas Gerais e o outro do Rio de Janeiro. 

Conforme Otranto (2010, p. 101), ao serem instituídos pela Lei 11.892/2008, os IFET 

tinham como objetivo oferecer educação profissional, nos níveis da Formação Inicial e 

Continuada18, no de Técnico de Nível Médio (nas modalidades integrada, subsequente e 

concomitante) e na Graduação Tecnológica (nos cursos superiores de Tecnologia e de 

Engenharia), podendo também ofertar Ensino Superior nos níveis de graduação e pós-
                                                           
18

 em geral, mas não só, trata-se de cursos de curta duração de qualificação e requalificação profissional 
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graduação (lato e stricto sensu), promovendo a integração e a verticalização da EPT, em 

todos os níveis e modalidades, desde a educação básica até a educação superior otimizar a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, devendo constituir-se  

como centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, 

em particular, assumindo o protagonismo e constituindo-se em referência na oferta de EPT, 

oferecendo capacitação técnica e atualização aos docentes, realizando e estimulando a 

pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo, a produção, 

o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. Sendo também atribuição dos 

Institutos Federais “orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir de mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural, em cada Instituto 

Federal” (BRASIL, 2008, lei 11.892, art. 6º, inciso IV). 

 

 

 

A formação docente dos professores que lecionam nos Institutos Federais ocorre 

através das universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação, havendo, do nosso 

ponto de vista, necessidade de uma formação continuada que deveria ocorrer no âmbito 

dos próprios IFET, haja vista que os docentes oriundos das engenharias e bacharelados não 

possuem formação pedagógica e didática para exercerem o magistério no âmbito dessas 

instituições. Desta forma, os engenheiros e bacharéis que passassem a exercer a docência na 

rede de EPT deveriam ter uma formação inicial na área de educação (pedagogia e didática) 

que poderia ser ofertada pelos próprios IFET, uma vez que nem estes exigem essa 

qualificação em seus editais de processos seletivos (e nem poderia, uma vez que também as 

universidades não oferecem essa formação para o exercício do magistério em seus cursos de 

engenharia). 

Numa pesquisa sobre a oferta de cursos superiores ofertados pela Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), Lima (2013) mostra que é inexpressiva a 

quantidade de cursos superiores voltados para a área ou disciplinas técnicas nestas 

A FORMAÇÃO DOCENTE NOS INSTITUTOS FEDERAIS 
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instituições. A pesquisa foi realizada nos 38 Institutos Federais e foram analisados os 

diversos números e cursos concernentes à formação de professores.  Com a criação dos IFET 

em 2008, parece-nos evidente que a prioridade para a formação docente esteja voltada para 

a educação básica e profissional, com o foco nas ciências da natureza e da matemática 

(através das licenciaturas em Química, Física, Biologia e Matemática, com vistas à formação 

de professores para lecionarem estes componentes curriculares), e para a educação 

profissional, embora (incrivelmente) esta modalidade tenha sido desprestigiada na oferta de 

cursos para formação docente. Conforme Lima (2013, p. 88) está claro que: 

 

Para os IF, dentre outros objetivos estabelecidos no artigo 7º da Lei nº 

11.892/2008, estes têm a função de oferecer cursos de licenciatura, bem 

como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional, conforme estabelece a alínea 

b, do inciso VI. O art. 8º da referida Lei também estabelece que os Institutos 

devam garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de vagas para atender 

tais objetivos. 

 

As instituições que hoje são os IFET historicamente sempre atuaram na formação 

profissional de técnicos de nível médio, sendo muito recente a atuação destas instituições 

na graduação e na pós-gradução. Segundo Santos (2004), o principal argumento utilizado 

pelo governo federal para autorizar os IFET a ministrarem cursos de licenciaturas, tanto em  

Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia) quanto em Matemática,  é a falta de 

professores na educação básica (ensino fundamental e médio), haja vista que as 

Universidades e suas Faculdades de Educação não estariam dando conta da demanda de 

docentes para atender estas disciplinas nas redes estaduais e municipais de educação. Lima 

e Silva (2011), na mesma linha de Santos (2004), afirmam que “a iniciativa para as criações 

de cursos de Licenciaturas decorre da preocupação em suprir uma escassez de professores, 

tanto para a educação profissional como para a educação básica.”  

Em Alves (2009) encontramos a mesma afirmação, quando este consigna que “um 

dos aspectos de implantação dos cursos foi o fato de o MEC solicitar dessas instituições 

soluções imediatas, para contribuir com a diminuição do déficit de professores das áreas 

exatas na Educação Básica.” Esta escassez, segundo Freitas (2007), não é “um problema 

conjuntural e nem mesmo (...) emergencial (...), é estrutural, um problema crônico, 
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produzido historicamente pela retirada da responsabilidade do Estado pela manutenção da 

educação pública de qualidade e da formação de seus educadores.” 

Por diversos motivos – mais estruturais que conjunturais – o exercício do magistério 

deixou de ser profissionalmente atraente para a maioria dos jovens egressos do ensino 

superior, sobretudo quando se trata de se exercer o ofício docente nas redes estaduais e 

municipais de educação do Brasil, precarizadas e sucateadas. A começar pela remuneração 

do docente, até a falta de infraestrutura física e de condições dignas de trabalho, a situação 

destas redes de ensino não são nada atraentes para os jovens de classe média egressos das 

universidades. No caso específico das licenciaturas, sobretudo no que se refere aos quatro 

componentes curriculares já mencionados, esta situação é ainda mais grave: há uma falta 

crônica de professores na área de Ciências da Natureza.  

Em nosso entendimento, isto se deve muito mais a pouca atratividade da carreira 

docente do que propriamente a pouca quantidade de cursos ofertada com vistas à formação 

docente. Mesmo admitindo-se a hipótese de que há, de fato, poucos cursos de licenciatura 

para Ciências da Natureza e Matemática, isto não explicaria a alta evasão nestas quatro 

licenciaturas. Tal é o caso, por exemplo, de Medicina e demais cursos da área de saúde que 

possuem poucas vagas e a evasão é praticamente zero, dada a atratividade social e 

financeira destes cursos. Ora, mesmo se houvessem poucas vagas para as licenciaturas aqui 

discutidas, isso não explicaria a evasão avassaladora que ocorrem nestes cursos. 

A respeito do que falamos no parágrafo anterior, Moura e Silva (2007b, p. 33) 

destacam que a docência é uma área profissional pouco atraente, “tanto pelas condições de 

formação oferecidas pelos cursos em si, quanto pelas condições em que seu exercício se dá, 

além das condições salariais, a desvalorização profissional, a imagem social ambígua e a 

baixa autoestima de muitos professores”, ao mesmo tempo em que ressalta a falta de 

prestígio social destes cursos que leva à redução na demanda por eles, além de resultar em 

maiores índices de evasão. Portanto, entendemos que o combate à escassez docente escapa 

à responsabilidade das instituições formadoras, considerando-se que o problema que leva a 

falta de professores se relaciona com aspectos mais amplos (de natureza estrutural e 

conjuntural, sendo o primeiro predominante sobre o segundo), e não apenas à questão da 

formação de professores. 
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A lei que criou os IFET estabelece que estes devem oferecer 20% de suas vagas para 

cursos de formação docente para professores da educação básica e da educação 

profissional. Sobre a disposição e distribuição destes cursos de formação docente nos IFET, 

dados de pesquisa realizada por Lima (2013, p .91) evidenciam a desproporção na oferta 

entre a educação básica e a educação profissional, ao mostrar que: 

 

Foram encontrados 329 (trezentos e vinte e nove) cursos de formação 

docente sendo ofertados pelos 38 (trinta e oito) Institutos Federais. Em 

relação à variedade dos cursos, foram constatados 31 (trinta e um) cursos 

diferentes. Os cursos de formação de professores para a educação básica 

sobrepõem os cursos de formação para a educação profissional. Pois 

enquanto há a variedade de 23 (vinte e três) cursos para a educação 

básica, com a oferta total de 290 (duzentos e noventa) cursos, 

correspondendo a 88% (oitenta e oito por cento), há apenas a variedade 

de 8 (oito) cursos para a educação profissional, com a oferta de 39 (trinta 

e nove) cursos, o que representa 12% (doze por cento) da totalidade da 

oferta [grifo nosso]. Além disso, os cursos de formação de professores para 

a educação profissional, atualmente oferecidos pelos IF, não atendem à 

diversidade de eixos tecnológicos para a educação profissional. 

 

Conforme vimos acima, a formação de docentes de que estão incumbidos os IFET é 

aquela que visa à formação e preparação para o exercício do magistério no âmbito da 

educação básica, preterindo-se a formação pedagógica dos próprios engenheiros-docentes 

que fazem parte do quadro dos IFET. Diante das evidências apresentadas, parece-nos 

necessário a criação e expansão de licenciaturas que formem e capacitem engenheiros e 

bacharéis para lecionarem na própria rede de EPT, sobretudo nos IFET, haja vista que estes 

profissionais que ingressam nessa rede - com destaque para os IFET, dada a abrangência e 

dimensão dos mesmos dentro da rede –, para exercerem o ofício do magistério, via de regra 

só possuem graduação sob a forma de bacharelado (nas engenharias e demais áreas como 

administração, meio ambiente etc.), complementada quase sempre pela pós-graduação na 

OS DADOS ESTATÍSTICOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 
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mesma área da graduação, portanto, sem nenhuma formação pedagógica para o exercício 

do magistério. 

Uma formação docente para os professores das disciplinas específicas da educação 

profissional, oriundos da engenharia, que não possuem formação pedagógica para o 

exercício do magistério, é de fundamental importância para melhorar os índices 

educacionais da rede federal de EPT, em geral, e dos IFET, em particular. Para nós, que 

atuamos na área pedagógica nos IFET, é triste constatar que a formação docente voltada 

para a educação profissional, considerada relevante pela Lei nº 11.892/08, possui uma 

oferta inexpressiva quando comparada a formação de professores para a educação básica. O 

quadro exposto logo abaixo e extraído de Lima (2013) mostra esta desproporção, 

evidenciando que uma variedade pequena, pois são oferecidos sempre os mesmos cursos de 

formação docente no âmbito dos IFET. 

 

 

Fonte: LIMA (2013, p. 92) 

  

Explicando a situação desproporcional demonstrada no quadro acima, Lima (2013, 

p.93), argumenta que: 

 

O predomínio da oferta de formação de professores para a educação básica 

pode ser atribuído à majoritária atenção que recebem as áreas de ciências e 

matemática. No total, os cursos de licenciatura em química, física, 

matemática e ciências biológicas correspondem a 72% (setenta e dois por 

cento) de todos os cursos ofertados. Somado a isso, esses quatro cursos são 

os únicos que estão presentes em mais da metade dos 38 (trinta e oito) 

Institutos Federais: o curso de licenciatura em química é oferecido por 31 

(trinta e um) institutos (81,5%); o de matemática é oferecido por 29 (vinte e 

nove) institutos (76%); o de ciências biológicas é oferecido por 26 (vinte e 

seis) institutos (68%); e o de física é oferecido por 25 (vinte e cinco) 

institutos (66%). Além desses, foi encontrado o curso de Licenciatura em 

Ciências da Natureza, oferecido por 4 (quatro) Institutos, com o total de 6 
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(seis) cursos ofertados pelos seus respectivos campi. A relação deste dado 

com a indicação legislativa dos IF terem como objetivo “ministrar tanto 

cursos de licenciatura, [...] para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, quanto para a educação profissional” (BRASIL, 2008) 

demonstra um desequilíbrio quanto à prioridade concedida às áreas de 

ciências e matemática, em relação à educação profissional. 

 

Abaixo, mostraremos outro quadro que demonstra a expansão avassaladora da 

formação docente nos CEFET, logo após a promulgação da Lei 11.892/2008, que os 

transformaram em IFET. Vejamos os dados extraídos de Lima (2013): 

 

Quantidade de cursos de licenciatura em relação a sua data de criação 

Após a Lei nº 11.892/2008 198 60% 

Antes da Lei nº 11.892/2008 103 31% 

Sem data 028 09% 

Total 329 100% 

Fonte: LIMA (2013, p. 95) 

 

Para melhor evidenciar nosso argumento de que há uma desproporção na oferta de 

cursos entre a formação básica e a educação profissional, e que esta situação poderia ser 

melhor equacionada com a oferta de cursos de formação e capacitação, em serviço, para os 

docentes que possuem só a formação técnica, mostraremos mais dados extraídos de Lima 

(2013, p. 96-97). Vejamos os números, o que eles dizem e o que podemos extrair deles. 
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Fonte: LIMA (2013, p. 96-97) 
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Podemos verificar que, dentre as diversas opções de formação docente que os IFET 

ofertam, é alta a predominância dos cursos das áreas de Ciências (Química Física, Biologia) e 

da Matemática em relação às demais. Somando, por exemplo, as licenciaturas de Química, 

Física, Matemática e Biologia, elas compõem 72% de todos os cursos ofertados pelos IFET. Já 

os cursos voltados para a formação de engenheiros e bacharéis que são professores dos IFET 

correspondem aproximadamente a 12% dos cursos de licenciaturas. Tratando-se da rede 

federal de EPT, este percentual ainda é muito pequeno, em termos de formação docente, 

para os profissionais que lecionam as disciplinas técnicas nos IFET. A formação dos docentes 

da EPT poderia trazer significativas contribuições aos IFET por ser tratar de um espaço onde 

se vivencia esta modalidade de ensino. 

 

 

O estudo apresentou um panorama geral da formação docente em EPT no âmbito 

dos IFET, discorrendo também sobre como ocorre esta formação através das universidades, 

nos cursos de graduação e pós-graduação. Salientou a necessidade de uma formação 

continuada que deveria ocorrer no âmbito dos próprios Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, haja vista que os docentes oriundos das engenharias e bacharelados 

não possuem formação pedagógica e didática para exercerem o magistério. Desta forma, os 

engenheiros e bacharéis que passassem a exercer a docência na rede de EPT deveriam ter 

uma formação inicial na área de educação (pedagogia e didática) que deveria ser ofertada 

pelos próprios IFET. 

Apresentou dados de uma pesquisa realizada por Lima (2013) que mostra a 

inexpressiva quantidade de cursos superiores voltados para a área ou disciplinas técnicas 

nestas instituições. A pesquisa foi realizada nos 38 Institutos Federais e foram analisados os 

diversos números e cursos concernentes à formação de professores. E com criação dos 

Institutos em 2008, parece-nos evidente que a prioridade para a formação docente esteja 

voltada para a educação básica e profissional, com o foco nas ciências da natureza e da 

matemática (através das licenciaturas em Química, Física, Biologia e Matemática, com vistas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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à formação de professores para lecionarem estes componentes curriculares), e para a 

educação profissional, embora (incrivelmente) esta modalidade tenha sido desprestigiada na 

oferta de cursos para formação docente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Crêa nas capitaes dos Estados da 
Republica Escolas de Aprendizes Artifices, para o ensino profissional primario e gratuito 
[grafia conforme texto original]. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-
525411-publicacaooriginal-1-
pe.html#:~:text=Decreta%3A,ensino%20profissional%20primario%20e%20gratuito. Acesso 
em: 28 fev. 2019. 
 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm. Acesso em: 27 
fev. 2019. 
 

ALVES, R. M. Processos de implantação e implementação dos cursos de licenciatura em 
Matemática e Física no CEFET-PI. 2009.  158 p.  Dissertação de Mestrado em Educação, 
Faculdade de Educação, UnB, Brasília, 2009. Disponível em: 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/4374. Acesso em: 26 fev. 2020. 
 

FREITAS, H. C. L. A (nova) política de formação de professores a prioridade postergada. 
Educação & Sociedade, Campinas, vol. 28, n.100, p. 1203-1230, out. 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300026&script=sci_arttext. Acesso 
em: 25 fev. 2020. 
 

LIMA, F. B. G.; SILVA, K. A. C. P. C. As licenciaturas nos Institutos Federais: concepções e 
pressupostos. In: Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino, 4, 2011, Goiânia. 
Disponível em: http://www.ceped.ueg.br/anais/ivedipe/pdfs/didatica/co/40-164-2-SP.pdf. 
Acesso em: 23 fev. 2020. 
 

LIMA, F. B. G. A formação de professores nos Institutos Federais: perfil da oferta. Revista 
Eixo, Brasília/DF, v. 2, n. 1, p. 83-105, jan./jun. 2013. Disponível em: 
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/article/view/104. Acesso em: 22 fev. 
2020. 
 

MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e 
perspectivas de integração. Revista Holos, ano 23, Vol. 2, 2007a, p. 4-30. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549273001.pdf. Acesso em: 22 fev. 2020. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
https://repositorio.unb.br/handle/10482/4374
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302007000300026&script=sci_arttext
http://www.ceped.ueg.br/anais/ivedipe/pdfs/didatica/co/40-164-2-SP.pdf
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/article/view/104
https://www.redalyc.org/pdf/4815/481549273001.pdf


Práticas Educativas Integradoras  
na Educação Profissional e Tecnológica 

 

113 

 

MOURA, D. H; SILVA, M. S. A evasão no curso de licenciatura em geografia oferecido pelo 
CEFET-RN. Revista Holos, nº 23, v. 3, p. 26-42, 2007b. Disponível em: 
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/126/114. Acesso em: 23 fev. 
2020. 
 

MOURA, D. H. Formação de docentes para a educação profissional e tecnológica. Revista 
Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v. 1, n. 1, jun. 2008. Brasília: MEC/SETEC, 
2008. Disponível em: 
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/2863/1004. Acesso em: 24 fev. 
2020. 
 

OTRANTO, C. R. Criação e implantação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET. Revista de Educação Técnica e Tecnológica em Ciências Agrícolas, vol. I, 
nº 01, p. 89-108 jan./jun. 2010. Disponível em: 
http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/Retta/N01-2010.pdf#page=88. Acesso em: 22 fev. 
2020. 
 

SANTOS, N. F. A formação inicial de professores de Física em centros federais de educação 
tecnológica: contribuições e críticas. Dissertação de Mestrado em Educação, Centro de 
Educação e Humanidades, UERJ, 2004. Disponível em: 
http://www.proped.pro.br/teses/teses_pdf/Nelma_Ferreira_dos_Santos-ME.pdf. Acesso 
em: 25 fev. 2020. 
 

SOUZA, A. C. R.; ANDRADE, M. C. F.; AGUIAR, A. F. S. A formação de professores para o 
ensino profissional no Brasil: a construção de um caminho. Revista Brasileira da Educação 
Profissional e Tecnológica, n. 7, vol. 1, dez. 2014. Disponível em: 
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/3553. Acesso em 23 fev. 2020. 
 

SOUZA, R. Os 108 anos dos Institutos Federais: desafios e incertezas. Blog Jornalistas Livres, 
26 set. 2017. Disponível em: https://jornalistaslivres.org/os-108-anos-dos-institutos-
federais-desafios-e-incertezas/. Acesso em 23 fev. 2020. 
 

WITTACZIK, L. S. 2010. Educação profissional no Brasil: histórico. E-Tech: Atualidades 
Tecnológicas para Competitividade Industrial, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 77-86, 1º. sem., 
2008. Disponível em: http://etech.sc.senai.br/index.php/edicao01/article/view/26. Acesso 
em: 22 fev. 2020.

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/126/114
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/2863/1004
http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/Retta/N01-2010.pdf#page=88
http://www.proped.pro.br/teses/teses_pdf/Nelma_Ferreira_dos_Santos-ME.pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/3553
https://jornalistaslivres.org/os-108-anos-dos-institutos-federais-desafios-e-incertezas/
https://jornalistaslivres.org/os-108-anos-dos-institutos-federais-desafios-e-incertezas/


Práticas Educativas Integradoras  
na Educação Profissional e Tecnológica 

 

 
https://doi.org/10.36470/famen.2021.l1C7  Capítulo 7 

114 

 

 

 

 
Eridene Bezerra da Silva19 

Maria Jozenilda Araújo dos Santos20 

 

A escola é um espaço onde diversas relações são travadas e nela existem muitos 

sujeitos que integram as dinâmicas das interações sociais, como professores, alunos, gestão 

escolar e comunidade em geral, que são afetados por influências econômicas, políticas e 

culturais, caracterizando, dessa forma, a sociedade de classes. Para que haja sintonia entre 

essas relações, a escola necessita munir-se de ferramentas que auxiliem no processo de 

ensino-aprendizagem. 

  Assim sendo, o planejamento é definido como um recurso indispensável ao ambiente 

educacional para que ações e procedimentos sejam realizados, com a intenção de promover 

práticas educativas que proporcionem uma atividade consciente e que atendam as opções 

político-pedagógicas, tendo como referência as situações didáticas concretas defendidas 

pela unidade de ensino. Nesse sentido, é preciso ter clareza do que se deseja alcançar e 

considerar o planejamento como uma etapa primordial para que se atinja aquilo que foi 

almejado, levando sempre em consideração, como assegura Moretto (2010), alguns fatores, 

como: as estratégias utilizadas, os agentes envolvidos, os recursos necessários, os 

mecanismos de avaliação, entre tantos outros. Logo, o planejamento é visto como uma 

atividade essencial para o desenvolvimento de ações pedagógicas que possibilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos de forma crítica, autônoma e ativa.  
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Partindo desse pressuposto, este trabalho tem como objetivo principal mostrar como 

ocorre o planejamento na perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica. Essa análise 

justifica-se, porque o planejamento na EPT fundamenta-se no compromisso ético da 

instituição de ensino em oferecer uma educação que promova uma formação humana 

integral e que oportuniza uma consciência transformadora para que o indivíduo modifique a 

si e ao meio em que habita. 

Nessa perspectiva, pretende-se realizar uma pesquisa de revisão bibliográfica para 

investigar como acontece o planejamento na EPT. Essa ação fundamenta-se porque o 

planejamento é concebido como uma atividade extremamente pertinente ao processo de 

ensino-aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, é uma temática que dispõe de poucas 

pesquisas na área. Fato percebido ao se realizar uma busca nos principais espaços 

destinados a divulgar conteúdos relacionados ao universo da educação. 

  Para além dessa introdução, o texto organiza-se da seguinte forma: no primeiro 

momento, são apresentados alguns conceitos de planejamento no macrocontexto das 

políticas educacionais. Em seguida, disserta-se acerca do planejamento no âmbito de ensino, 

compreendido como uma atividade docente centrada na organização e coordenação das 

atividades didáticas. No decorrer desse percurso dialoga-se com os conceitos de 

planejamento propostos por (SILVA, 2013), (LIBÂNEO, 2013), (GRABOWSKI, 2014) e 

(MORETTO, 2010), com as definições dentre as quais o ensino médio se propõe sob a ótica 

de (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015) e (RAMOS, 2008). Por fim, constam, nas considerações finais, 

as percepções em relação à importância de adotar o planejamento como uma ferramenta 

que auxilia no desenvolvimento de práticas educativas que vão ao encontro das 

necessidades dos sujeitos. 

 

O termo planejamento, entre tantas concepções, é designado como uma ferramenta 

didático-pedagógica que tem como principal objetivo favorecer a aprendizagem significativa, 

de forma que o educando possa relacionar seus conhecimentos à sua vida em sociedade. 

Compreender o planejamento por essa perspectiva significa acreditar em uma visão 

PLANEJAMENTO: CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO 
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moderna e humanizada desse recurso. No entanto, na esfera da educação, o planejamento 

apresentou diferentes facetas ao longo da história, perpassando por configurações 

conservadoras às dinâmicas e democráticas. 

No campo educacional, muitas são as pesquisas desenvolvidas em torno da categoria 

planejamento. Assim sendo, é fundamental compreender como se dá essa organização em 

diferentes níveis e aspectos. De acordo com Silva (2013), o planejamento sob a ótica da 

educação apresenta-se com a seguinte configuração: 

 

a) no macrocontexto das políticas educacionais temos o conceito de 
planejamento educacional referindo-se ao planejamento dos sistemas de 
ensino e de suas redes;  
b) no âmbito das instituições escolares temos o conceito de planejamento 
escolar referindo-se à organização da escola, dos tempos e espaços 
escolares;  
c) no âmbito do currículo temos o planejamento curricular referindo-se às 
formas de reflexão e organização de temáticas, disciplinas em seus diversos 
campos de conhecimento; 
d) no âmbito do ensino temos ainda o planejamento elaborado pelo 
professor (plano docente ou plano de trabalho docente) que compreende 
os conteúdos programáticos, objetivos e os procedimentos metodológicos 
e avaliatórios, bem como os recursos e materiais didático-pedagógicos 
(SILVA, 2013, p.11). 

 

Partindo dessa perspectiva, é essencial explorar o conceito de planejamento no 

macrocontexto das políticas educacionais, porque essa categoria reflete diretamente na 

escolha das práticas educativas adotadas em sala de aula. 

No Brasil, é somente no período da ditadura militar que o planejamento se torna 

uma ferramenta adotada pelo governo como uma sistemática governamental. Sabe-se que é 

dentro desse contexto histórico-político que ocorrerá um intenso financiamento 

internacional, utilizando de um planejamento voltado para o desenvolvimento econômico. 

Alinhado com essa perspectiva, é comum observar a transposição de teorias da 

administração para o campo educacional. Esse deslocamento, todavia, é carregado de 

contrastes e conflitos. Dessa forma, é primordial ter conhecimento acerca das diferentes 

concepções de planejamento existentes para que se possa agir de forma crítica quanto à sua 

implantação, haja vista que: 
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O desafio é pensar na especificidade do conceito de planejamento no 
campo educacional e na reflexão quanto às implicações de transposições 
lineares não reflexivas de teorias e práticas de planejamento não 
condizentes com os fins da educação e o papel social das escolas (SILVA, 
2013, p. 02). 

 

Logo, percebe-se que o entendimento sobre essas teorias torna-se relevante para 

que se possa compreender as consequências que se terá em adotar concepções de 

planejamento que não sejam compatíveis com o papel social das escolas, que é 

“proporcionar desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e 

dignidade, respeitando e valorizando as diferenças” (BRASIL, 2013, p. 04). 

De acordo com Silva (2013), no que diz respeito ao campo de estudos de 

planejamento, é possível identificar três tendências: o gerenciamento da qualidade total, o 

planejamento estratégico e planejamento participativo. 

A seguir apresenta-se um quadro síntese em que se expõem as três tendências de 

planejamento acima mencionadas, tendo como referência a pesquisa realizada por Araújo 

(1998) e Silva (2013). 

 

 

 

 

 

 

Gerenciamento da qualidade total 

● Elaborado hegemonicamente, no Brasil, por 
Cosete Ramos; 
● Amparado no método de gestão empresarial 
pela qualidade total; 
● Construção de “novas” representações e 
significações sociais das práticas escolares; 
● A excelência está condicionada a capacidade 
que a escola tem de realizar um planejamento 
estratégico; 
● Emprego de termos que são comuns de 
encontrar no mundo corporativo: aluno = cliente; 
● Ações educativas devem ser alteradas de 
acordo com as necessidades da clientela; 
● Uso de modelos técnicos que tomam o 
mercado como exemplo de eficiência. 

 

 

 

 

Planejamento estratégico 

● Também denominado de normativo ou 
racional; 
● Marcado pela concepção tecnocrática e 
economicista; 
● Adoção de instrumental técnico para alcançar 
maior eficiência; 
● Presença da burocratização nas instituições de 
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ensino; 
● Secularização do conhecimento; 
● Especialização; 
● Avaliação dos resultados baseado em normas; 
● O rendimento dos alunos aferido por testes 
padronizados. 

 

 

Planejamento participativo. 

● Elaborado de forma democrática por meio da 
participação coletiva; 
● Visão crítica do conhecimento; 
● Materialismo histórico-dialético;  
● Totalidade; 
● Diversidade;  
● Aceitação da subjetividade; 
● Revisão crítica; 
● Questionamento dos objetivos. 

 

Ao analisar o quadro acima, percebe-se que o gerenciamento da qualidade total quer 

transpor um conceito: Teoria do Gerenciamento Empresarial para o campo da Pedagogia. 

Para isso, parte-se do pressuposto que deve haver uma “renovação” nos processos 

pedagógicos, que se dá quando a escola busca a excelência por meio de uma pedagogia da 

qualidade total. Nessa perspectiva, a escola exerce uma função essencial na reorganização 

da ordem capitalista, por ser esse ambiente fonte expressiva de investimento para o 

crescimento econômico. 

No tocante ao planejamento estratégico, sabe-se que essa tendência se fundamenta 

na ação instrumental de modelo positivista, por ser marcada por uma concepção tecnicista 

de planejamento. 

Já o planejamento participativo ou interacional aparece como o mais democrático e 

humanizado dessas três tendências, por envolver a comunidade em sua elaboração e contar 

com a participação da coletividade em busca de uma identidade para a instituição. 

Com relação ao âmbito de ensino, considera-se o planejamento como: 

 

uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em 
termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, 
quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. (...) É 
um meio para se programar as ações docentes, mas é também um 
momento de pesquisa e reflexão intimamente ligada à avaliação (LIBÂNEO, 
2013, p. 221). 
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Dessa forma, essa atividade docente está pautada na realização de uma atividade 

planejada de modo consciente e, ao mesmo tempo, sistematizada, na qual o objetivo 

principal do educador consiste em criar possibilidades que potencialize o processo de 

aprendizagem dos discentes, articulando as atividades desenvolvidas no âmbito escolar com 

a realidade vivenciada no contexto social.  

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que o planejamento consiste em uma 

ação que não tem como objetivo principal o preenchimento de formulários de controles 

administrativos, mas uma atividade oriunda dos conhecimentos do processo didático 

atrelada às próprias vivências experimentadas em sala de aula.  

Nesse sentido, o planejamento em Educação Profissional e Tecnológica pode ser 

compreendido dentro das definições apresentadas anteriormente, porque a Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) é um dos campos epistêmicos do conhecimento do ensino 

básico, mas ao mesmo tempo ela surge como uma categoria que tem especificidades e que 

deve ser levada em consideração em qualquer ação que seja desenvolvida no contexto da 

educação profissional, que é a união entre escola e trabalho ou, mais especificamente, entre 

instrução intelectual e trabalho produtivo.  

Na visão de Araújo e Frigotto (2015), o ensino integrado tem: 

 

[...] como proposta não apenas para o ensino profissional. O ensino 
integrado é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico 
engajado, comprometido com o desenvolvimento de ações formativas 
integradoras (em oposição às práticas fragmentadoras do saber), capazes 
de promover a autonomia e ampliar os horizontes (a liberdade) dos sujeitos 
das práticas pedagógicas, professores e alunos, principalmente (ARAÚJO; 
FRIGOTTO, 2015, p. 63). 

 

Dessa forma, o ensino médio integrado deve fomentar o desenvolvimento de 

práticas educativas que possibilitem a esses sujeitos a ampliação de sua capacidade de 

compreender a sua realidade e de a relacionar com a totalidade social – na concepção do 

materialismo histórico-dialético, a totalidade pode ser compreendida como o todo que 

compõe a sociedade e suas múltiplas relações - bem como incitar a uma atitude humana 

transformadora materializada através do compromisso político com a formação ampla dos 

trabalhadores, alicerçada em um projeto ético-político de transformação social.   

Segundo Ramos (2008), o ensino médio integrado trata-se de: 
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[...] um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja unitária, 
garantindo a todos o direito ao conhecimento; e uma educação politécnica, 
que possibilita o acesso à cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma 
educação básica e profissional. [...] Politecnia significa uma educação que 
possibilita a compreensão dos princípios científico-tecnológicos e históricos 
da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de 
múltiplas escolhas (RAMOS, 2008, p. 03). 

 

Sabe-se que o ensino médio integrado à educação profissional busca oferecer uma 

formação humana integrada, plena ao educando. Para que essa formação se torne concreta, 

é primordial que ações sejam realizadas para que esse modelo de educação, tão sonhado e 

buscado por todos aqueles que acreditam que a educação pode contribuir para “a 

construção de uma sociedade mais justa e integradora” (RAMOS, 2008, p. 01) não fique 

apenas no plano das ideias, mas que se realize na prática cotidiana da escola. Para que isso 

aconteça, o planejamento na EPT deve fazer parte da rotina dos educadores. 

Nessa perspectiva, o planejamento deve ser construído a partir de dois eixos 

norteadores essenciais: o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio 

pedagógico, afinal, são alicerces basilares para a organização e desenvolvimento do 

currículo, principalmente no que tange aos seus objetivos, conteúdos e métodos.  

O trabalho como princípio educativo é condição indispensável para a elaboração do 

currículo na EPT, por ser necessário superar a “*...+ a dicotomia historicamente cristalizada da 

divisão social do trabalho entre a ação de executar e as ações de pensar, planejar, dirigir, 

supervisionar ou controlar a qualidade dos produtos ou serviços.” (BRASIL, 2013, p. 207).  

Nessa lógica, admite-se que o trabalho é considerado a primeira mediação entre 

homem e natureza. Essa relação progride para tornar-se uma unidade ao vincular trabalho e 

conhecimento, pois o trabalho invoca por uma educação que possibilite o desenvolvimento 

das capacidades produtivas, científicas e culturais do indivíduo e nisso a escola exerce papel 

importante, que é possibilitar esse aperfeiçoamento. A partir dessas relações, compreende-

se que o ser humano é capaz de produzir sua própria realidade e, dessa forma, apropria-se 

dela para poder transformá-la.   

No que tange ao princípio pedagógico da pesquisa deve considerar “a metodologia 

da problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado 

e ao desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas” (BRASIL, 2013, p. 231). 
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Para tanto, parte-se do princípio que o processo de aprendizagem deve contribuir 

efetivamente para a melhoria no mundo do trabalho de forma que oportunize aos sujeitos 

“os necessários instrumentos para que possam romper com os mecanismos que os habilitam 

exclusivamente para a reprodução do status quo do capitalismo” (BRASIL, 2013, p. 212). 

Acreditar na pesquisa como princípio pedagógico significa investir na autonomia de 

aprendizagem dos alunos, por meio um processo formativo que os capacitem para a sua 

independência intelectual, estimulando-os a uma participação mais consciente e 

democrática nas relações de interação social, de forma que esses sujeitos não sejam apenas 

consumidores, mas que se envolvam cada vez mais como protagonistas. 

De acordo com Grabowski (2014), o planejamento da educação profissional, assim 

como a gestão, não devem se constituir apenas como componentes curriculares que 

compõem o processo educacional, eles vão muito além disso, pois são essenciais tanto para 

o desenvolvimento do trabalho docente quanto para a instituição educacional denominada 

escola ou para o ambiente de formação profissional. Ainda em consonância com o exposto, 

o referido autor assevera que 

 

Em educação a incompetência, tanto pedagógica como de gestão, é um 
elevado risco para a sociedade e precisa ser evitado. Não podemos educar 
os jovens para planejarem sua vida profissional e pessoal e, 
contraditoriamente, não demonstrarmos nos processos educacionais o que 
lhes pregamos como valores necessários de suas existências (GRABOWSKI, 
2014, p. 08).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Seguindo essa concepção dentro do contexto do planejamento em EPT, depreende-

se que os projetos e processos educativos bem elaborados não prescindem apenas de uma 

gestão bem organizada, mas essencialmente, que seja bem planejada. Para isso, Grabowski 

(2014) reforça que o planejamento e a gestão na educação profissional “devam ser 

exercitadas não enquanto conteúdos programáticos, mas como espaços de aprendizagem 

(vivências e práticas pedagógicas) que, por sua vez, devem operar na perspectiva de 

integração do conteúdo, com o método e a forma” (GRABOWSKI, 2014, p. 11). 

Coadunando com o pensamento de Grabowski, Freire (1996) converge nesta 

perspectiva por defender que o processo de ensino-aprendizagem não é pautado na 

transferência do conhecimento, mas compreende-se como um movimento que precisa ser 
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constantemente testemunhado e vivido, criando possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção. 

 

Como professor num curso de formação docente não posso esgotar minha 
prática discursando sobre a Teoria da não extensão do conhecimento. Não 
posso apenas falar bonito sobre as razões ontológicas, epistemológicas e 
políticas da Teoria. O meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo 
concreto, prático, da teoria. Sua encarnação. Ao falar da construção do 
conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e 
nela, a construção, estar envolvendo os alunos.  
Fora disso, me emaranho na rede das contradições em que meu 
testemunho, inautêntico, perde eficácia (FREIRE, 1996, p. 25). 

 

Portanto, os supracitados autores apresentam princípios que norteiam a 

compreensão do planejamento como um recurso necessário para uma prática pedagógica 

que integre teoria e prática, na qual ratifique os valores defendidos pelos docentes, 

coerentes com as suas convicções epistemológicas e culturais e que estes sejam vivenciados 

nos processos educacionais. 

Ademais, na visão de Freire (1996), homens e mulheres autênticos estão aptos às 

constantes renovações e sempre disponíveis aos inéditos viáveis de forma a intervir na 

construção de um mundo onde lhes seja permitido viver a dialética da encarnação histórica 

da intersubjetividade, isto é, pautado na construção de novos valores, novos saberes, novas 

estruturas que consistem na própria encarnação renovadora do mundo e na reflexão da 

existência e convivência com os demais. 

Vale salientar que para o desenvolvimento dessas perspectivas anteriormente 

expostas, deve-se considerar o fato de que na formação de docentes, especificamente na 

educação profissional, uma parcela dos profissionais são bacharéis, configurando-se como 

requisito essencial uma formação e qualificação pedagógica inerente ao trabalho educativo 

para que se possa ofertar uma educação com qualidade social e humana, de tal forma que 

os sujeitos da aprendizagem adquiram potencial libertador para transformar a realidade que 

vivenciam. 

Analisando a educação profissional como uma política pública educacional, não se 

pode deixar de mencionar que esta deve ser atrelada ao projeto de sociedade que se 

pretende implementar, ou que esteja em andamento, levando em consideração seu 

momento histórico, sua realidade, como também as diretrizes norteadoras do planejamento 
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que se tentam implementar em todas as sociedades para que haja o desenvolvimento 

econômico. Isso ocorre porque o “desenvolvimento da sociedade é a meta principal, na 

medida em que o mundo da produção dos bens materiais e do seu consumo é o móvel que 

alimenta a existência humana influenciando diretamente as relações sociais” (AZEVEDO, 

2001, p. 80). 

 

 

Ramos (2012) aborda que “os princípios lógicos de planejamento curricular foram 

elaborados precisamente por Tyler (1950), determinando-se os fins educacionais e os 

objetivos de ensino”. A referida autora acrescenta ainda que estes elementos eram dirigidos 

e controlados de acordo com conteúdos e metodologias selecionados que tinham como 

base as funções sociais e profissionais e, em seguida, submetidos à avaliação (RAMOS, 2012, 

p. 111) 

Para a pedagogia tradicional de ensino, o planejamento elaborado em consonância 

com esse modelo, ou seja, baseada no positivismo e no comportamentalismo, busca 

descrever as condições previstas da aprendizagem, na qual o ensino fica pautado na 

realização dessas condições de tal forma que, os alunos têm tratamento totalmente igual, 

em que são condicionados a aprender os mesmos conteúdos, nos mesmos tempos, 

superando os mesmos obstáculos, enfim, todos os discentes são postos diante de um 

mesmo processo avaliativo, desrespeitando a individualidade e as diferenças de cada sujeito. 

De acordo com Moretto (2010), quando o professor se depara com um novo conceito 

de planejamento, um modelo inovador na qual o professor tem a discricionariedade para 

definir a sua relação com seus alunos, em que há o respeito pelas singularidades de cada 

um, pelas atividades propostas e pelo caminho que a aprendizagem percorrerá e como será 

avaliada, pode-se observar que este profissional está diante de algumas das decisões que 

constituem um planejamento pedagógico. 

AS DIFERENTES ABORDAGENS DE PLANEJAMENTO - DAS 
MAIS CONSERVADORAS E FLEXÍVEIS ÀS MAIS DINÂMICAS E 
HUMANIZADORAS 
 



Práticas Educativas Integradoras  
na Educação Profissional e Tecnológica 

 

124 

 

O planejamento pedagógico pode ser considerado como uma atividade ou situação 

complexa, isto é, um roteiro de saída em que é exigido que o professor desenvolva sua 

competência para contribuir na realização com sucesso do que foi planejado.  

Consoante Moretto (2010), vale salientar que dentro deste processo do planejar, 

deve ser levado em consideração as particularidades que cada relação estabelece com os 

itens que compõem a incerteza, a singularidade e o conflito de valores.   

Na visão do supracitado autor, o professor é quem planeja, pois precisa “oportunizar 

condições que favoreçam a melhor aprendizagem do aluno”. Acrescenta ainda que, no ato 

de planejar, o professor tem que considerar alguns elementos tidos como fundamentais, tais 

como:  

1)  O autoconhecimento, pois assim poderá escolher estratégias pedagógicas que serão 

influenciadas pelas suas características psicossociais. 

2)  O conhecimento das características psicossociais e cognitivas dos seus alunos. 

3)  O conhecimento da epistemologia e da metodologia mais adequadas à sua 

disciplina. 

4)  O conhecimento do contexto social que seus alunos vivenciam para favorecer a 

aprendizagem significativa de conteúdos relevantes. 

Seguindo este pensamento, pode-se considerar, através desta proposta, uma 

tentativa de superar os limites impostos para o planejamento tradicional, na qual o 

professor nesta nova abordagem, precisa prever e organizar todas as situações de 

aprendizagem, num relacionamento colaborativo entre aluno e professor. Assim, esta 

proposta de planejamento visa apresentar excelentes condições que proporcionam aos 

alunos a construção dos seus conhecimentos, tendo como ponto de partida os saberes 

socialmente elaborados e mediatizados pelo professor. 

Ademais, Ramos (2012) é enfática ao observar que: 

 

Um outro projeto de sociedade exige recolocar o foco do projeto 
educacional sobre os sujeitos e os conhecimentos que permitem 
compreender e transformar a realidade em que vivem. Neste projeto 
encontra-se também a formação profissional, posto que a compreensão e a 
transformação da realidade implica a capacidade de produção social da 
existência, que inclui a ação técnica, política e cultural (RAMOS, 2012, p. 
113) 
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A referida autora conclui essa linha de pensamento afirmando que é à luz desta 

perspectiva que deve ser discutida a possibilidade e o desafio de se organizar o 

conhecimento dentro de um projeto pedagógico que integre a articulação das categorias 

trabalho, ciência e cultura nos planos da formação geral e profissional. 

Convergindo nesta perspectiva, Pacheco (2008) afirma que o processo de articular 

essas categorias supracitadas em uma ação emancipadora requer uma orientação 

pedagógica não para o conhecimento do tipo enciclopédico, mas, sim, para uma formação 

com ênfase na compreensão complexa tanto em relação ao mundo do trabalho quanto em 

relação à formação integral dos alunos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (2013), o currículo de Educação Profissional e Tecnológica deve 

priorizar o próprio projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Na elaboração desse 

currículo, é imprescindível superar a tradicional e obsoleta preparação para o trabalho e 

possibilitar uma formação humana do sujeito que garanta o aperfeiçoamento da sua leitura 

de mundo e permita que esse cidadão seja consciente dos seus direitos e deveres na 

sociedade. Guiar-se por esse preceito significa acreditar que a produção do conhecimento 

pode ser realizada por meio da compreensão da totalidade, ou seja, a síntese das múltiplas 

relações, por isso considera-se que “a formação humana se expressa com base na integração 

de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos 

sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura” (BRASIL, 2013, 

p. 228). 

Compreende-se, portanto, que o compromisso com a formação humana integral é 

uma ação de responsabilidade de todos os educadores que atuam no ensino médio 

integrado à Educação Profissional e Tecnológica, porque exercer a docência é muito mais do 

que transferir conhecimentos, é formar, é produzir, é construir e descontruir conceitos. 

Dessa forma, o planejamento é uma ferramenta de trabalho pedagógico do professor para 

um fazer docente crítico e reflexivo, ancorado na organização do conhecimento e do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que permita ao educando um 

contínuo processo de autonomia em relação aos objetos do saber. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (2013) ainda afirmam que o ensino na EPT deve buscar desenvolver a integração nos 
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diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia, para que, dessa forma, se cumpra os objetivos da educação nacional, que de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) asseguram os princípios de 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; gestão democrática do ensino, valorização da experiência 

extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, entre 

outros. Essas instruções auxiliam as instituições de ensino  

 

Na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão dos seus projetos 
pedagógicos, bem como na construção de seus novos currículos escolares e 
na elaboração dos correspondentes planos de curso, os quais orientam, por 
sua vez, os planos de trabalho dos docentes (BRASIL, 2013, p. 243). 

 

À vista disso, o planejamento curricular da EPT, segundo as referidas Diretrizes 

(2013), fundamenta-se no compromisso ético da instituição de ensino em oferecer uma 

educação que esteja alinhada com o perfil de saberes e competências profissionais exigidos 

pela natureza do trabalho. Para isso, é necessário levar em consideração os processos de 

atividades produtivas pertinentes aos eixos tecnológicos estruturantes dos itinerários 

formativos dos cursos e programas. Todas essas propostas procuram dar conta das 

necessidades dos sujeitos com a abertura de possibilidades para que os mesmos possam se 

inserir no universo do mundo do trabalho de forma crítica, ativa, criativa e responsável. 

Nessa perspectiva, apresenta-se, a título de exemplo, uma forma de planejamento 

em EPT, o Projeto Político-Pedagógico do IFRN, que é fruto de uma construção coletiva e 

elaborado através de um esforço democrático e participativo. Ainda nessa ótica, a tessitura 

do referido documento reflete a mesma tônica – aberta e dialogal – que rege as práticas 

pedagógicas e administrativas institucionais. 

O documento está pautado em uma dimensão flexível capaz de comportar a 

dinâmica da sociedade e apresenta o planejamento, os pilares e as ações para que a 

Instituição possa desempenhar sua função social. A ancoragem política está definida pela 

visibilização do compromisso com a democratização da educação, entendendo-se essa 

democratização como um direito irrenunciável da sociedade e como um compromisso com a 

formação profissional cidadã, crítica, política e reflexiva. No tocante a uma ancoragem 

pedagógica, o documento apresenta as ações educativas, explicitando os objetivos, as 
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intenções e os meios de ação, isto é, o conjunto de propósitos e de práticas que são 

necessários ao fazer pedagógico. 

Vale acrescentar que, para a elaboração de um processo de planejamento, é 

necessário que a instituição, neste exemplo o IFRN, propicie espaços para o 

desenvolvimento da atividade de planejar, organizar e executar as ações didático-

pedagógicas, de uma forma que possibilite aos sujeitos envolvidos - educadores e educandos 

– a percepção de problemas, a solução destes mediatizados pela interação, pela criticidade e 

experiências reais, proporcionando um sentido ao processo de ensino e aprendizagem. 

Deste modo, o Projeto Político-Pedagógico do IFRN vai além da sistematização de um 

documento, consistindo, em sua essência, como um pensar e como um planejar o fazer, 

permitindo ao longo da trajetória percorrida, avaliar alguns critérios, dentre eles, “a 

depreensão das concepções institucionais (de ser humano, de sociedade, de cultura, de 

ciência, de tecnologia, de trabalho, de educação...)” (IFRN, 2012, p. 13). 

Para melhor explicitar as formas de planejamento discutidas no PPP do IFRN, é 

importante apresentar o que este documento nos traz acerca desta temática em seu tópico 

3.5.1 intitulado “O planejamento pedagógico”, que se subdivide em dois subtópicos, quais 

sejam: “O planejamento coletivo na prática pedagógica” e “O planejamento e seus 

elementos constitutivos”. O referido documento justifica que a atitude didático-pedagógica 

requer um compromisso profissional envolvendo comportamentos que englobam a rotina 

escolar visando uma educação de qualidade, contribuindo na formação do caráter do 

educando para atuação em sua vida pessoal e profissional, conscientes dos princípios da 

ética e da política. 

Diante do exposto, para que o planejamento pedagógico consiga alcançar essas 

expectativas, é essencial fundamentar-se em algumas concepções do ato de planejar. O PPP 

do IFRN apresenta três aspectos no tocante a essas concepções: Primeiramente, que o 

planejamento elaborado de forma racional traz um respaldo para os educadores no tocante 

às tomadas de decisões e na concretização dos objetivos; por conseguinte, defende o ato de 

planejar como uma forma de a instituição de ensino organizar sua atividade acadêmica; e, 

por fim, reitera o entendimento de que o processo de ensino e aprendizagem só faz sentido 

quando expressa as verdadeiras aspirações dos estudantes. (IFRN, 2012, p. 69) 
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Assim, o supracitado documento, ao defender que esse processo de planejamento 

deve ser baseado nas situações concretas da realidade dos sujeitos envolvidos para sugerir 

novas perspectivas de avanços na formação integral dos estudantes, assevera que o 

planejamento coletivo na prática pedagógica: 

 

configura-se em espaços coletivos de valorização das experiências. Busca-
se, entre outras metas que agreguem aprendizado e enriquecimento, 
estabelecer consensos e negociações de incentivos à melhoria dos planos e 
da qualidade das aulas; envolver a equipe na criação e na organização de 
propostas coletivas para os projetos pedagógicos de cursos e a elaboração 
de projetos de extensão; e fomentar a estruturação da pesquisa. 
Abrangem-se, portanto, docentes, discentes, técnicos, gestores e demais 
segmentos comprometidos com as tomadas de decisões institucionais (PPP 
IFRN, 2012, p. 69) 

 

Este documento defende ainda que, são nestes momentos de planejamento com 

participação coletiva que são assegurados os princípios democráticos que visam a tomada de 

decisões conjuntas para a organização das propostas da instituição, assim como as formas 

de se acompanhar e avaliar esses instrumentos de ações da gestão. 

No caso do IFRN, essa forma de planejamento coletivo nos campi é indicada no PPP 

através de orientação para realização desses momentos, os quais ocorrem de três modos. 

São eles: a semana pedagógica, as reuniões pedagógicas e as reuniões de grupos. A semana 

pedagógica é um momento que ocorre no início do semestre letivo, onde é avaliado o 

trabalho realizado no semestre anterior, visando rever as ações e seus resultados, 

observando fragilidades para melhorá-las individual e coletivamente. As reuniões 

pedagógicas são destinadas à reflexão, ao re(planejamento) da prática pedagógica, como 

também à disseminação de saberes e troca de experiências num ambiente colaborativo. 

Nela, também são realizadas discussões quanto às ações e tomadas de decisão da gestão e 

coletivas, legitimando a participação de todos no processo de planejamento. As reuniões de 

grupos são parecidas com as reuniões pedagógicas, porém, nestas, a intenção é de manter o 

diálogo entre áreas afins, onde os docentes planejam seus objetivos comuns, com vistas às 

questões específicas de suas aulas e atividades extras. 

Em relação ao planejamento e seus elementos constitutivos, conforme abordado no 

PPP do IFRN, são apresentados como fundamentais na materialização das ações de planejar: 

a escolha reflexiva dos objetivos; a organização e a seleção dos conteúdos; os 
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procedimentos metodológicos; e a organização dos tempos, dos espaços e dos recursos 

didáticos (IFRN, 2012, p. 71). 

Quanto ao elemento “a escolha reflexiva dos objetivos” o PPP menciona que este 

“ancora-se na necessidade de um entendimento anterior sobre o que se pretende alcançar, 

ou seja, uma antecipação decorrente da escolha adequada dos objetivos”, (IFRN, 2012, p. 

71). Assim, esses objetivos devem ser formulados de forma associada à visão do sujeito 

humano, no contexto de uma sociedade, considerando os conhecimentos e valores sociais 

que a instituição defende. 

Em relação à “organização e a seleção dos conteúdos”, o PPP considera que “no 

âmbito da educação integral, implicam a ultrapassagem dos limites das disciplinas 

conhecidas tradicionalmente”, (IFRN, 2012, p. 72). Aqui, este elemento é assumido como 

responsável pela compreensão de que os conteúdos vistos academicamente sejam de 

acordo com os saberes (re)construídos pelo estudante durante todo seu percurso formativo, 

reforçando o fato da articulação de todo e qualquer conteúdo com outros de natureza 

distinta. 

Conforme o PPP é no elemento “os procedimentos metodológicos” que se concretiza 

a prática pedagógica, onde o “planejamento requer, do educador, *...+: a escolha de 

orientações metodológicas que se embasem em conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, de forma que se favoreça a aprendizagem do educando numa perspectiva 

integral.” (IFRN, 2012, p. 72). Com isso, cabe ao educador no seu papel de mediador durante 

o processo de construção do conhecimento, promover aulas dinâmicas de modo a motivar e 

propiciar a participação do estudante de forma ativa, visando o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes do discente numa aprendizagem significativa. 

Por fim, o PPP (IFRN, 2012, p. 73) traz como último elemento constitutivo do 

planejamento “a organização dos tempos, dos espaços e dos recursos didáticos” como 

sendo essencial para o resultado do processo pedagógico, funcionando com vistas à 

efetivação do trabalho docente. Acrescenta ainda que o tempo disponibilizado para as 

atividades acadêmicas já foi previamente organizado em calendário anual, constando os 

semestres e dias letivos, assim como a quantidade de aulas são organizadas em observância 

ao disposto nas matrizes curriculares com cronogramas que potencializem o trabalho 

pedagógico. Os espaços físicos e os recursos didáticos são utilizados constantemente, de 
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forma a se observá-los para poder inovar a prática educativa em ambientes diversos e 

dinâmicos. 

Logo, a questão do planejamento na esfera escolar não parece que é dada a 

importância que merece ter, pois pode-se pensar que tudo o que há de ser feito já está 

planejado nos livros ou demais materiais didáticos que servem de suporte para os docentes 

ou ainda na própria experiência que estes trazem do decorrer de suas vivências. Na verdade, 

qualquer que seja a atividade a ser desempenhada por qualquer indivíduo, seja pessoal ou 

profissional, requer a composição de um bom planejamento para que seja executado com 

cautela e consequentemente seja atingido o objetivo esperado. 

 

 

Geralmente, quando se pensa em planejamento no contexto educacional imagina-se 

de imediato tratar-se de um documento com estrutura pré-definida: objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos, avaliação, entre outros. Todavia, observa-se que esse modelo de 

planejamento não apresenta a eficiência exigida para atender as necessidades de uma 

sociedade cada vez mais multicultural. 

É preciso superar essa visão reducionista de planejamento, para assumir uma 

concepção de prática pedagógica que coloque o aluno como o sujeito que aprende na 

interação social, construindo e legitimando os seus saberes nessa relação. Para isso, é 

essencial que o professor tenha profunda compreensão da teoria do conhecimento que 

assume, pois essa escolha irá repercutir no planejamento de suas atividades e na sua 

postura na mediação com os indivíduos em formação.  

No contexto da EPT, o planejamento deve ser proposto com o intuito de dialogar 

com o mundo do trabalho de forma que propicie ao educando uma visão e compreensão 

crítica da sua realidade. Neste sentido, o planejamento tem que contemplar uma 

abordagem de ensino alinhada às bases conceituais da EPT e que seja capaz de transformar 

o aluno no personagem principal do seu processo de aprendizagem. 

Portanto, o planejamento das práticas pedagógicas defende a participação criativa 

dos sujeitos, quando se elege o sociointeracionismo como teoria do conhecimento. É a partir 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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deste processo que se tem a aprendizagem através da prática, do pensamento investigativo, 

ou seja, capaz de se constituir como uma possibilidade metodológica viável para a formação 

omnilateral do indivíduo na educação profissional e tecnológica. 

O caminho aqui iniciado poderá influenciar em pesquisas futuras que visem um 
trabalho mais minucioso em relação ao planejamento na EPT, uma vez que ainda é uma 
temática que dispõe de poucas pesquisas na área. Dessa forma, propostas que direcionem 
para ampliação e acompanhamento dos processos de planejamento nas instituições de 
educação, em especial da educação profissional, conforme defende o PPP. Além de 
propostas práticas, o estudo aqui apresentado pode ser ampliado, trazendo dados presentes 
nos PPP e em outros documentos norteadores de outras instituições de ensino, o que pode 
levar a uma pesquisa mais aplicada que contemple diversos elementos e realidades do 
planejamento pedagógico. 
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A educação no Brasil é marcada por uma dualidade existente até o século XIX, onde a 

educação propedêutica atendia aos interesses da elite. Os primeiros registros de Educação 

Profissional no Brasil se dão em 1809 quando D. João VI cria o Colégio das Fábricas. A partir 

disso, nesse mesmo século criaram-se instituições de caráter assistencialista que embora 

venham sofrendo constantes reformas ao longo do tempo ainda se caracterizam pelo 

enfrentamento a dualidade estrutural da sociedade brasileira através da transformação do 

indivíduo e sua inserção no mundo do trabalho.  

Com a criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, por meio da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a Educação Profissional e Tecnológica ganhou 

grande destaque. Bem fundamentada em suas bases teóricas, as discussões entre os 

pesquisadores/educadores em EPT ainda são recentes. Partindo dessa nova realidade 
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educacional buscamos como objetivo geral compreender, dentro das práticas educativas, os 

processos de avaliação para EPT, e sugerir um processo de sistematização desses processos 

que dialoguem com suas bases teóricas. Dessa maneira buscamos caminhos para um 

processo de avaliação que, dentro do processo ensino-aprendizagem, auxiliem no 

crescimento e desenvolvimento integral do aluno, prerrogativa mister dentro da EPT. 

Como problema de pesquisa nos aprouve indagar? Diante deste cenário, como avalia 

a EPT? E como é avaliada? Visando uma educação promissora, que rompa com os 

paradigmas estruturais e a dualidade educacional histórica, entendemos que a avaliação 

para a educação profissional deve estar pautada na relação entre teoria e prática, visando a 

autonomia, transformação e emancipação do indivíduo para o mundo do trabalho. 

A pesquisa possibilitou a compreensão de que, a sistematização das práticas 

educativas no quesito “processos avaliativos”, ainda em alinhamento as prerrogativas das 

bases teóricas da EPT, é de suma importância para o desenvolvimento de uma nova 

realidade no processo ensino-aprendizagem a que se compromete este modelo de 

educação.  

Desse modo, na primeira seção nos atentamos a fazer uma breve caminhada pela 

trajetória da EPT, de maneira a situar o leitor a respeito de sua história, suas conquistas e 

sua essência.   

Na segunda seção, tratamos do objeto de estudo em questão, os processos 

avaliativos em EPT. Vislumbramos caminhos para uma sistematização das práticas 

educativas relativas aos métodos de avaliação que se comprometam com uma formação 

integradora para o mundo do trabalho. 

E se tratando de avaliação, na terceira seção, suscitamos o diálogo entre a EPT e os 

mecanismos de avaliação externa, tendo em vista que a utilização de instrumentos de 

avaliação corretos tornam-se primordiais para o curso da EPT. 

Por fim apresentamos que este artigo teve por finalidade realizar um levantamento 

bibliográfico da avaliação em EPT, avaliamos a necessidade de sistematização dos processos 

avaliativos através de um mapa construtivo avaliativo interno e externamente. 
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 Com o pensamento pautado na indústria no início do século XX a preparação para o 

trabalho influenciou na educação na implementação de ações na área da educação 

profissional e tecnológica sendo oficializadas quando Nilo Peçanha assumiu a Presidência da 

República e que por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou as Escolas 

de Aprendizes Artífices, mantidas pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria com o 

objetivo de ofertar à população o ensino profissional gratuito. 

 Essas escolas eram instituições para a classe trabalhadora para a formação de mão 

de obra especializada com o objetivo de atender ao desenvolvimento industrial do país, 

“mediante ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos menores para que 

pretendessem aprender um ofício, em oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem 

mais convenientes” (CUNHA, 2000, p. 63).  

 Nas décadas de 1930 a 1940 o campo educacional seguiu o ideário populista, com o 

objetivo de estender às massas populares o direito à educação escolar. Com a Reforma 

Francisco Campos no ano de 1931, organizou o ensino comercial, por meio do Decreto nº 

20.158 de 20 de junho de 1931, o ensino secundário, por meio do decreto nº 19.890, de 18 

de abril de 1931 e o ensino superior, por meio do decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 

que além do caráter normatizador, teve também o objetivo de organizar e regular a política 

educacional brasileira nos seus diferentes níveis. Esse decreto assinalou a possibilidade de 

uma política centralizada também para a educação profissional e tecnológica que a partir da 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, teve as Escolas de Aprendizes Artífices 

sob sua jurisdição e estabelecendo um sistema nacional de formação profissional com a 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI) por meio do Decreto 

Lei nº 4.408, de 22 de janeiro de 1942, denominação alterada pelo Decreto Lei nº 4.936, de 7 

e novembro desse mesmo ano,  cujo objetivo era a formação de profissionais para o 

processo de industrialização em expansão. De acordo com Nosella: 

 

UMA BREVE TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 
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[...] com o advento da industrialização, comumente datada dos anos 30 
deste século, organizou-se o ensino profissional com o objetivo de formar a 
mão de obra especializada para a indústria (técnicos). Dessa forma, estava 
instituída a dualidade e com ela a bandeira da escola única. Como não 
lembrar a proposta de escola única de Anísio Teixeira? Seria uma escola 
igual para todas as crianças, a despeito de suas diferentes origens e 
diferentes destinos sociais (NOSELLA, 2002, p. 85). 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foi criado por meio do 

Decreto Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tendo como objetivo a oferta em larga 

escala, da educação profissional destinada a formação de trabalhadores para o comércio. Os 

cursos iniciais tinham como público jovens com idade entre 14 a 18 anos, praticantes do 

comércio e também cursos voltados para o comerciário adulto que quisessem ampliação de 

conhecimentos. 

 Em 1959 as Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias com o 

nome de Escolas Técnicas Federais com autonomia didática e de gestão intensificando-se a 

formação de técnicos devido ao processo de industrialização da época. 

 A Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 tornou compulsório o ensino técnico-

profissional de segundo grau com o foco de formar técnicos sob o regime de urgência. Nessa 

década o Senac passou a ofertar cursos de Aprendizagem (nível de ensino fundamental), 

Qualificação, Aperfeiçoamento e Atualização (níveis de ensino fundamental e médio) e 

Habilitação (nível de ensino médio). 

 A década de 1980 exigiu dos trabalhadores novos conhecimentos e novas exigências 

educacionais para sua formação. A Carta Constitucional de 1988 consubstanciou uma 

consolidação de direitos sociais, dentre os quais a educação e seu papel na sociedade sendo 

uma estratégia importante na busca da superação das novas necessidades. 

  A década de 1990 passou a exigir das escolas de educação profissional e tecnológica 

voltada para a capacidade técnica, comunicativa e participativa com o objetivo de estimular 

a autonomia na tomada de decisões e a capacidade de antever os problemas os problemas e 

solucioná-los. 

 A expansão e a reforma do ano de 1997 implementadas pelo governo federal através 

de políticas públicas tinham como objetivo a reorganização da educação profissional e 

tecnológica tendo como prioridade os trabalhadores que necessitavam encurtar o caminho 

entre a escola e o mercado de trabalho com uma formação de nível básico voltada para o 
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setor de serviços, incentivando assim, a capacidade competitiva do país na economia 

mundial. 

 Nessa reconfiguração da educação profissional e tecnológica o Proep surge através 

do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 tendo como objetivo a implantação da reforma 

da educação profissional e tecnológica, determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação abrangendo financiamento de construção de prédios, aquisição de equipamentos 

de laboratórios e material pedagógico como ações voltadas para o desenvolvimento técnico-

pedagógico e de gestão de escolas. O Proep buscou recursos através do Banco Mundial e de 

acordo com Ramos (2014):  

 
[...] destinava-se à expansão da educação profissional em determinadas 
condições. O aumento do número de instituições, por exemplo, só 
ocorreria pela iniciativa dos estados ou dos municípios, isoladamente ou 
em associação com o setor privado; ou, ainda, por meio de entidades 
privadas sem fins lucrativos, isoladamente ou em associação com o setor 
público (RAMOS, 2014, p. 60). 

 

As características do Proep tiveram uma dualidade estrutural entre educação 

intelectual e a laboral, devido a separação entre o ensino médio e a educação profissional e 

tecnológica. Ao longo da história, essa dualidade configurou-se uma categoria explicativa 

Educação Profissional no Brasil. 

 Através do documento Programa de Governo 2002 foi proposta uma nova 

identidade que superasse o dualismo representado pelas dicotomias ‘geral e específico’, 

‘técnico e político’, ao estabelecer um nexo entre teoria e prática, articulando o pensar e o 

agir.  

Em 23 de julho de 2004, foi promulgado, após longos debates, o Decreto nº 5154, 

que regulamentou o § 2ºdo art. 36 e os arts. 39 a 41da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, com destaque para a possibilidade de articulação entre Educação Profissional e 

Tecnológica técnica de nível médio e o ensino médio nas formas integrada, concomitante e 

subsequente. 

A expansão de 2006, teve como objetivo a implantação de escolas federais de 

formação profissional e tecnológica em estados ainda desprovidos dessas instituições em 

que os cursos estivessem articulados com as potencialidades locais de geração de trabalho 

corroborando com a inclusão social emancipatória tendo como  ponto de vista a crescente 
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reponsabilidade da produção de conhecimentos, gerando saberes e desenvolvendo 

competências com caráter crítico e reflexivo para a contribuição assim para a elevação da 

escolarização. 

A criação dos Institutos Federais de Educação. Ciência e Tecnologia, por meio da Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 colocou em maior destaque a educação profissional 

e tecnológica oferecendo cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos, cursos 

superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado e programas de pós-graduação. 

 A educação profissional e tecnológica necessita de um diálogo entre as políticas 

sociais e econômicas com os enfoques locais e regionais reconhecendo essa modalidade de 

ensino como fator estratégico e de suma importância para o crescimento local e regional. 

 

 

De acordo com os pressupostos teóricos que compõe as bases da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), o trabalho é característica essencial que constitui o homem 

em sua totalidade. Segundo Saviani (2007, p. 154): “O ato de agir sobre a natureza 

transformando-a em função das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de 

trabalho”. Portanto, depreende-se desse processo que o homem aprende a ser homem a 

partir do momento em que se relaciona com a natureza a transformando e sendo 

transformado, constituindo-se assim um processo educativo. Esta é a origem da educação, 

que coincide então, com a origem do próprio homem. De acordo com Saviani (2007): 

 

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e 

educação é uma relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir a 

sua própria existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a 

trabalhar trabalhando (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

 A partir dessas explanações poderemos compreender a fundamental relação entre 

trabalho e educação. Mas é consenso que ao longo da história trabalho e educação não 

CAMINHOS PARA AVALIAÇÃO NA EPT: FORMAÇÃO PARA O 
MUNDO DO TRABALHO 
 



Práticas Educativas Integradoras  
na Educação Profissional e Tecnológica 

 

139 

 

andaram tão próximos assim. Com o desenvolvimento da produção foi criado uma ruptura 

de classes, sendo criadas duas classes sociais fundamentais: a classe dos proprietários e a 

dos não proprietários. Com isso Saviani (2007) afirma: 

 

O advento da propriedade privada tornou possível à classe dos 

proprietários viver sem trabalhar. Claro. Sendo a essência humana definida 

pelo trabalho, continua sendo verdade que sem trabalho o homem não 

pode viver. Mas o controle provado da terra onde os homens vivem 

coletivamente tornou possível aos proprietários viver do trabalho alheio; do 

trabalho dos não-proprietários que passaram a ter a obrigação de, com seu 

trabalho, manterem-se a si mesmos e ao dono da terra, convertido em seu 

senhor (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

 Com a divisão dos homens em classe ocorre também uma divisão na educação. Com 

mais tempo disponível os “proprietários” dispunham de tempo para atividades intelectuais, 

lúdicas e de lazer. Desenvolveu-se, a partir daí um novo tipo de educação, voltada para estes 

que dispunham de tempo livre. Ainda de acordo com Saviani (2007) essa nova forma de 

educação passou a ser identificada como o principal modelo de educação, impetrando-se 

assim a separação entre educação e trabalho e fortalecendo a divisão de classes. 

Pautados nas noções de politecnia e inspirada nas reflexões de Gramsci sobre 

trabalho como princípio educativo da escola unitária, assim a EPT suscita o diálogo entre as 

políticas sociais e econômicas com os enfoques locais e regionais reconhecendo essa 

modalidade de ensino como fator estratégico para o rompimento da dicotomia 

trabalho/educação através de seus pressupostos teóricos, favorecendo a formação 

omnilateral do indivíduo e consequentemente sua ascensão ao mundo do trabalho. De 

acordo com GOMES; SILVA; MOREIRA (2015): 

 

A reordenação sociopolítica e econômica que está ocorrendo no país e as 

demandas tecnológicas repercutem no mercado de trabalho provocando 

uma reorganização na educação profissional. Atualmente os jovens 

precisam ingressar no mundo do trabalho, não só com conhecimentos 

técnicos adquiridos, mas com outras competências como saber trabalhar 

em equipe; ser capaz de tomar iniciativas; e contribuir através da sua 

atividade profissional com as transformações sociais (GOMES; SILVA; 

MOREIRA 2015, p. 02).     
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Destacamos que dentre as práticas educativas em EPT, os processos de avaliação 

compõe uma etapa fundamental nos processos de ensino-aprendizagem visando a formação 

profissional para este novo mercado de trabalho. E como avaliar este aluno? Para GOMES; 

SILVA; MOREIRA (2015): “Para a educação profissionalizante, a avaliação é singular pela 

necessidade de atender aos pressupostos básicos educacionais pautadas na inter e 

transdiciplinaridade relacionando teoria e prática”. Desse modo destacamos que a avaliação 

da aprendizagem se constitui numa prática complexa, mas fundamental na formação desse 

novo profissional. 

A Educação Profissional tem sido objeto de amplas discussões no âmbito acadêmico, 

havendo um desenvolvimento exponencial de pesquisas nesta área. Contudo, a presente 

pesquisa compreendeu que no campo das práticas educativas os processos de avaliação são 

pouco mencionados, havendo poucos registros de discussões sobre o assunto relacionado a 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Sendo esta uma recente realidade da educação 

brasileira, buscou-se compreender quais os caminhos para a sistematização dos processos 

de avaliação que se entrelacem as bases teóricas constituintes da EPT. 

De acordo com Oliveira: 

 

O ato de avaliar é amplo e não se restringe a um único objetivo (…). Não 
consiste em só avaliar o aluno, mas o contexto escolar na sua totalidade, 
permitindo fazer um diagnóstico para sanar dificuldades do processo de 
aprendizagem, no sentido teórico e prático (OLIVEIRA, et al., 2017). 

 

Para Oliveira a avaliação é um instrumento que pode ser utilizado para análise dos 

diversos elos do processo de ensino e aprendizagem: o aluno, o professor e todo o contexto 

escolar. A avaliação pode e deve ser utilizada como um instrumento de aprimoramento do 

cotidiano escolar como um todo.   

 Segundo Chueri (2008): 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma, está delimitada 
por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. 
Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um 
modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, 
consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na 
prática pedagógica (CHUERI, 2008, p. 51). 
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 Entendemos, pois, que só através da reflexão é possível adquirir consciência crítica 

sobre os processos de ensino-aprendizagem e através disso proporcionar o desenvolvimento 

do aluno e de sua emancipação enquanto indivíduo. 

 

Abordagens do processo de ensino e avaliação em Mizukami 

 

 Nesta seção analisamos a obra “Ensino: as abordagens do processo” de Maria da 

Graça Nikoletti Mizukami, que faz parte da coleção Temas Básicos de Educação e Ensino que 

tem como finalidade oferecer subsídios e sugestões para educadores em geral.  

 As principais abordagens discutidas por Mizukami foram desenvolvidas como novos 

paradigmas acerca da concepção de homem e sociedade.  No texto a autora trabalha cinco 

abordagens metodológicas de ensino, a saber: Abordagem tradicional, abordagem 

comportamentalista, abordagem humanista, abordagem cognitivista e abordagem sócio-

cultural. E no âmbito destas abordagens, nos atentaremos aos critérios de avaliação em que 

a EPT pode se apoiar para uma educação inovadora que se comprometa com a emancipação 

do indivíduo. 

 Para nós, estudiosos da educação, em especial das relações entre trabalho e 

educação, a abordagem sócio cultural se mostra muito relevante para concretização de uma 

educação transformadora. De acordo com os pressupostos desta abordagem Paulo Freire 

(1975) se posiciona: “ninguém educa ninguém, ninguém se educa, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo”. Com base no trabalho de Paulo Freire, essa abordagem 

defende um ensino em que o educador e o educando desenvolvam o pensamento reflexivo, 

tornando-se sujeitos da aprendizagem. Desse modo, no contexto da EPT, esta abordagem 

muito se aproxima das bases teóricas e pressupostos filosóficos, tendo em vista que busca 

uma educação libertadora e emancipadora para os sujeitos. De acordo com Mizukami 

(1986): 

 

O homem chegará a ser sujeito através da reflexão sobre seu ambiente 
concreto: quanto mais ele reflete sobre a realidade, sobre sua própria 
situação concreta, mais se torna progressiva e gradualmente consciente, 
comprometido a intervir na realidade para muda-la (MIZUKAMI, 1986, p. 
86). 
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 Nesse âmbito, a escola deve ser o espaço que vai contribuir com a promoção do 

indivíduo que terá autonomia para mudar a sua realidade, se distanciando de uma educação 

reprodutivista que funciona apenas como ajuste deste indivíduo a sociedade existente. 

 Sobre avaliação, Paulo Freire (1982) diz: “a avaliação é uma prática educativa, e não 

um pedaço dela”. Dito isto, na abordagem sócio-cultural o processo de avaliação ocorre por 

meio da auto-avaliação e /ou da avaliação mútua e permanente da prática educativa entre 

professor e alunos. Nesta lógica, utilizando-se de um “auto-reflexão” educandos e 

educadores saberão quais os seus progressos e também onde se encontram suas 

dificuldades. Considerando esse aspecto, todo aquele processo formal de avaliação 

contendo exames, notas, etc. passa a não fazer sentido nesse tipo de abordagem. 

 Percebe-se, portanto, que a metodologia dessa abordagem é ativa, crítica e dialógica: 

o professor busca promover atividades que tenham relação com o cotidiano do estudante e 

que desenvolvam a autonomia e conscientização deste, buscando a transformação da 

realidade dos jovens. 

 No que concerne a abordagem humanista, esta veio romper com paradigmas 

tradicionais cujo enfoque era centrado no processo em detrimento a formação humana no 

sentido da filosofia da práxis. Cuja dimensão filosófica existencialista é acrescida nesse 

processo de formação do homem para atuarem em sociedade. Privilegiar abordagens como 

estas nos processos de formação do homem é primordial para o rompimento da ideia 

homem-objeto, que obedece estritamente aos interesses do capital. 

 Essa abordagem é norteada pela ideia de que o sujeito traz consigo condições de 

conhecimento e aprendizagem que irão se manifestar durante o seu amadurecimento. Nesta 

perspectiva a escola deveria contribuir com o desenvolvimento do aluno e também fornecer 

condições para que a autonomia do educando seja alcançada, discussão importantíssima 

para a materialização da EPT. No estudo da obra de Mizukami fica claro o comprometimento 

da abordagem Humanista para com a promoção do desenvolvimento e autonomia do 

indivíduo (aluno). Nessa abordagem o aluno é tido como sujeito do conhecimento enquanto 

o professor adquire a imagem de facilitador da aprendizagem. Por se destacar como uma 

abordagem libertadora, quebrando paradigmas postos por outros modelos tradicionais, esta 

concepção de ensino muito se assemelha aos pressupostos da EPT.  Ademais, essa 
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abordagem configura-se como uma das mais relevantes para um processo de ensino-

aprendizagem que deseje o desenvolvimento efetivo dos educandos.  

 Se tratando de métodos ou processos avaliativos de acordo com Rogers (1972): 

 

Quando reunimos em um esquema elementos tais como currículo 
preestabelecido, “deveres idênticos” para todos os alunos, preleções como 
quase único modo de instrução, testes padronizados pelos quais são 
avaliados externamente todos os estudantes, e notas dadas pelo professor, 
como modo de medir a aprendizagem, então, quase podemos garantir que 
a aprendizagem dotada de significados será reduzida a expressão mais 
simples (ROGERS, 1972, p. 5). 

 

 Rogers (1972) defende a autoavaliação, e é aí onde as duas abordagens, humanista e 

sócio-cultural, caminham juntas na concepção de um método de avaliação com vistas a 

emancipação do sujeito. O processo de auto-avaliação se mostra eficaz por proporcionar ao 

educando a realização do auto-engrandecimento, maior abertura para exposição e 

compartilhamento de suas experiências e desenvolvimento próprio indivíduo. 

 Rogers (1972), ainda afirma que: “a avaliação de cada um de sua própria 

aprendizagem é um dos melhores meios pelo qual a aprendizagem auto-iniciada se torna 

aprendizagem responsável. 

 Desse modo compreendemos a utilização de tais abordagens do processo de ensino, 

de suas propostas metodológicas e de avaliação como grandes aliadas na concepção de uma 

educação libertadora, emancipadora, pautada nas concepções de politecnia, da escola 

unitária e do ensino integral, objetivando a formação omnilateral do aluno e sua ascensão ao 

mundo do trabalho. 

 

 

 A avaliação externa é um processo que identifica aspectos como fragilidade, 

excelência e qualidade dos cursos tendo como principais particularidades a ser conduzida 

por comissões externas; atuando na interdisciplinaridade das generalidades e das 

especificidades do objeto que está sendo avaliado; articulando com a avaliação interna 

AVALIAÇÃO EXTERNA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 
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institucional sempre pautando na base legal, nas diretrizes nacionais e nos documentos 

institucionais. 

 Os resultados desses processos têm como objetivos principais recomendações para o 

aprimoramento e melhorias dos cursos e programas desenvolvidos, ou seja, a avaliação 

externa tem como objetivo diagnosticar a qualidade do sistema da EPT contribuindo para a 

elaboração de políticas públicas para o redirecionamento da função social. 

 O termo avaliação quando aplicado na área da educação passa a ter um importante 

significado, oferecendo elementos fundamentais para a adequação do redirecionamento de 

políticas públicas, bem como da gestão da implementação dessas políticas, em uma área 

considerada primordial para o desenvolvimento do Brasil. 

  A temática que envolve a avaliação em EPT é recente. No contexto da revisão da 

literatura, esse tipo de avaliação é citado sob diversas denominações como “avaliação em 

larga escala”, “avaliação externa” e “avaliação sistêmica”. Essas avaliações são aplicadas por 

fontes externas às instituições de ensino em datas com agendamento prévio e que são 

aplicadas no âmbito do sistema escolar, objetivando o fornecimento de informações aos 

órgãos do governo com diretrizes em suas políticas públicas na área da educação 

desenvolvendo um conjunto de processos avaliativos, com diversos interesses, formatos e 

propostas de aplicação. 

 Avaliações externas também são caracterizadas através de procedimentos de 

aplicação de testes e instrumentos para medir um diagnóstico da aprendizagem do 

educando para um determinado grau de escolaridade. Esse tipo de avaliação aprecia 

aspectos cognitivos específicos deixando de prestigiar outras dimensões da formação desses 

alunos menos valorizadas socialmente (BARRETO, 2001). 

 Os sistemas de avaliação da educação básica e do ensino superior vem ao longo dos 

anos aprimorando e até mesmo amadurecendo, mas o que acontece é que no âmbito da EPT 

não existe um sistema que possa fazer uma avaliação a nível nacional existindo apenas uma 

avaliação de resultados com pesquisas que levam em consideração apenas os estudos de 

impactos em relação aos cursos na vida de seus alunos e também tendo como foco o 

mercado de trabalho, sendo este de forma mais localizada. Os mecanismos oficiais de 

certificação de competências é uma alternativa de proposta  avaliativa desses resultados de 
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aprendizagem em EPT, mas que ainda não foram discutida, amadurecida e implantada de 

forma a garantir esses resultados. 

 

  

Este artigo teve por finalidade realizar um levantamento bibliográfico da avaliação 

em EPT o que levou a verificar que ainda não existem instrumentos próprios implementados 

para esse tipo de ensino de forma universalizada, muitas vezes se utilizando de instrumentos 

já existentes. A avaliação tem como objetivo verificar se as ações executadas estão sendo 

satisfatórias para determinada instituição de ensino. 

 Utilizar-se de instrumentos de avaliação corretos tornam-se primordial para que 

possa ser dada a tomada de decisão correta. Precisa de sistematicidade, ou seja, com 

perguntas mapeadas direcionada para qual objetivo está sendo trabalhada nessa avaliação 

construindo com isso um mapa construtivo avaliativo interno e externamente. 
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POSFÁCIO 

 
 Da Educação Profissional Para O Mundo 

 
 

O campo epistemológico da Educação Profissional tem sido objeto de muitos e 

diversos estudos, investigações e debates, constituindo-se como um espaço amplo para a 

implementação e desenvolvimento de políticas, projetos e programas que evidenciam a 

importância para a formação inicial e contínua de trabalhadores com qualidade socialmente 

referenciada e, em consequência, aportando melhorias para a educação pública, no caso 

concreto, do Brasil (SILVA; CIASCA, 2021).23 

Os oito capítulos que compõem o e-book “Práticas Educativas Integradoras na 

Educação Profissional e Tecnológica” proporcionam um deambular aprazível, mas ao mesmo 

tempo, instigante e revelador de temáticas que expressam alguns dos mais emergentes 

problemas da sociedade contemporânea, no âmbito da oferta de Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) na perspetiva emancipadora, transformadora e deliberativa. O Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT), 

implementado no contexto do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte), enquadra-se 

na lógica de empoderamento dos decisores locais, próximos dos problema e desafios da 

realidade, no sentido de interligar com pertinência as propostas políticas e académicas com 

as necessidades e interesses societais. 

Instituído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), do Brasil, por meio da Portaria n.º 371, 

de 23 de dezembro de 2016, o PROFEPT tem por finalidade preparar o formador da 

educação profissional para desenvolver atividades de investigação e  ensino, relacionadas 

com a Educação Profissional e Tecnológica, em espaços formais e não formais, capazes de 

promover soluções tecnológicas que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem. O referido Programa, criado pela CAPES em 2016 para o fortalecimento da 

educação profissional, é uma proposta de indução da formação prática nos cursos stricto 

                                                           
23 SILVA, L.; CIASCA, M. História da Educação Profissional no Brasil: do Período Colonial ao Governo 

Michel Temer (1500-2018). Educação Profissional e Tecnológica em Revista, v. 5, n. 1, p. 73-101, 2021. 

Disponível em: https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/677. 
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sensu, por meio da imersão dor formandos nas escolas das redes públicas de educação 

básica, acompanhados por professores investigadores das instituições formadoras de Ensino 

Superior. 

É premissa do PROFEPT que os cursos de formação de trabalhadores da educação 

profissional são eminentemente teóricos. Assim, entendemos que a proposta do PROFEPT é 

possibilitar um conhecimento prático-pedagógico na formação, em sentido específico, dos 

trabalhadores junto das escolas públicas como espaços de aprendizagem, uma vez que os 

Mestrandos podem participar de eventuais dificuldades e possíveis intervenções 

relacionadas com o cotidiano das escolas e, particularmente, das salas de aula. 

Na tentativa de compreender a experiência deste importante Programa de Mestrado 

Profissional que ocorre no IFRN, campus de Mossoró, Mestrandos e Professores vinculados 

ao programa reuniram-se para a produção do e-book que objetiva refletir sobre as 

contribuições do PROFEPT para a formação profissional de trabalhadores da educação 

profissional. O livro reflete sobre aspetos teóricos, nomeadamente, as bases conceituais da 

EPT, como a politecnia, a omnilateralidade e o estabelecimento de uma formação crítica, 

criativa e participativa. Trata-se de um conjunto de conceitos com significados diferenciados, 

mas complementares, pois trabalham para uma formação plena, integral (cognitiva, 

psicomotora, emocional e socializadora) e pautada pela emancipação e deliberação da classe 

trabalhadora. 

Os resultados das discussões teóricas presentes nos capítulos, de forma geral, 

apontam para uma dupla constatação: 1) a proposta institucional do PROFEPT do IFRN 

consiste numa experiência de aproximação dos seus investigadores Mestrandos com o 

paradigma emancipador da formação profissional, no sentido de ampliar a profissionalidade 

integradora, criativa e crítica dos futuros trabalhadores da Educação Profissional; e 2) o 

PROFEPT possibilita a ampliação do profissionalismo de trabalhadores em serviço na 

educação profissional por meio de ações de formação contínua desenvolvidas, tanto no 

IFRN, como nas escolas públicas de Ensino Médio onde as investigações pedagógicas se 

desenvolvem. 

A leitura dos capítulos do e-book atestam as reflexões teóricas como contributos 

para o desenvolvimento de uma adequada postura profissional dos trabalhadores da 

educação profissional, encorajando os leitores para irem além do domínio da técnica e a 
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exercerem, desse modo, com autonomia, práticas reflexivas de intervenção holística 

(integradora, politécnica e omnilateral), que conduzam à melhoria dos processos de ensino e 

de aprendizagem na EPT. 

O texto privilegia a ampliação de espaços e tempos pedagógicos voltados para a 

aquisição de conceitos, procedimentos e atitudes, enaltecendo os princípios e fundamentos 

da educação profissional transformadora e emancipatória; assim como problematiza saberes 

essenciais à opção filosófica e à práxis, na sala de aula, como meio para conduzir a uma 

formação integral dos estudantes, enquanto investimento em capital humano (LOURENÇO, 

2015).24 

Em síntese, a partir dos argumentos dos autores dos capítulos e do meritório plano 

de publicação delineado pelos organizadores, os leitores deste trabalho ficam aptos a 

entender de forma aprofundada sobre a interação entre a teoria e a prática nos contextos 

escolares, entre a formação inicial e contínua nos espaços reflexivos, possibilitando 

oportunidades de investigação para a intervenção, no sentido de que os estudos sobre o 

campo epistémico da EPT deve partir de problemáticas sobre a escola e deve retornar para 

ela, suscitando discussões apoiadas em reflexões sobre a formação profissional holística e 

humanizadora, sobre os estudos de educação e sobre as ciências com eles correlacionados. 

 

Por Dr. Carlos Manuel Ribeiro da Silva 

                                                           
24 LOURENÇO, T. A importância da formação profissional enquanto investimento em capital humano. 

Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2015. Disponível em:  

http://hdl.handle.net/10316/29695. 
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