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Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza 
como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, 

braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza 
externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 

(Karl Marx em O Capital) 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho trata de abordar as concepções em torno das especificidades do saber 
técnico para organizar estratégias didáticas voltadas para a Educação Profissional 
e Tecnológica que possam ser utilizadas por docentes. Partindo dos debates em 
torno da formação de professores da EPT e de correntes que analisam a estrutura 
do saber técnico e seus processos de ensino-aprendizagem, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e documental para caracterizar alguns aspectos relevantes a 
este contexto. Foi realizado levantamento de dados acerca da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e foram analisados artigos e 
documentos que tratam da formação docente. Em seguida, investigou-se parte da 
literatura que trata sobre saberes técnicos e processuais. O estudo apontou para a 
existência de uma especificidade dos saberes técnicos, que por contarem com 
epistemologia própria, necessitam ter sua aprendizagem organizada através de 
metodologias que a levem em conta. Considerou-se nesta dissertação as 
elaborações de Barato (2003a, 2003b, 2015, 2016), Pastré, Mayen e Vergnaud 
(2006), Chevallard (1998), Palangana (2015), dentre outros, para organizar uma 
proposta de ensino de técnicas centrada na atividade. A proposta do trabalho 
apontou para a confecção de um Guia de Estratégias Didáticas para a Educação 
Profissional apresentado como produto educacional fruto da pesquisa realizada. As 
estratégias didáticas presente no guia foram construídas através de propostas de 
ensino de autores já listados além de Sanz (2009), Bünning (2007), Barbosa e 
Moura (2013), Zabalza (2015) e outros. Após a confecção do guia, o mesmo foi 
submetido a avaliação de 20 professores, sendo 16 vinculados à Educação 
Profissional visando captar suas impressões. A avaliação foi realizada de maneira 
anônima através de questionário de opinião. A abordagem utilizada é considerada 
mista e a técnica de coleta de dados foi a triangulação concomitante. Após análise 
das opiniões docentes, foi possível concluir que as estratégias didáticas baseadas 
nas peculiaridades epistemológicas da Educação Profissional encontram aderência 
e despertam o interesse de docentes da EPT e que o guia foi considerado relevante 
para os processos de ensino-aprendizagem nesta modalidade educacional. 
 
Palavras-chave: Guia de estratégias didáticas. Educação Profissional. Saberes 
técnicos. EPT. Produto educacional. 
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ABSTRACT 
 

 
This Master’s thesis deals with the conceptions around the specificities of technical 
knowledge to organize didactic methods focused on Professional and Technological 
Education that can be used by teachers. Starting from the debates around the 
formation of EPT (brazilian equivalent to Vocational Education and Training) 
teachers and currents that analyze the structure of technical knowledge and its 
processes of teaching and learning, a bibliographic and documentary research was 
carried out to characterize some relevant aspects of this context. Data about the 
Federal Network of Vocational, Scientific and Technological Education (Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica in portuguese) was 
collected and articles and documents about teacher training were analyzed. Then, 
part of the literature dealing with technical and procedural knowledge was analyzed. 
The study pointed to the existence of a specificity of the technical knowledge, which 
has an epistemology of its own, and by that, its learning processes have a need to 
be organized through methodologies that take this element into account. In this 
dissertation we considered the elaborations of Barato (2003a, 2003b, 2015, 2016), 
Pastré, Mayen and Vergnaud (2006), Chevallard (1998), Palangana (2015), among 
others, to organize a teaching proposal focused on teaching techniques by the 
means of activity. The proposal of the work pointed to the elaboration of a Guide of 
Didactic Strategies for Vocational Education and Training presented as educational 
product fruit of the accomplished research. The didactic strategies presented in the 
guide were built through teaching proposals from authors already listed among with 
Sanz (2009), Bünning (2007), Barbosa and Moura (2013), Zabalza (2015) and 
others. After the preparation of the guide, it was submitted to the evaluation of 20 
teachers, 16 of them linked to Vocational Education in order to capture their 
impressions. The evaluation was performed anonymously through an opinion 
questionnaire. The approach used is considered mixed and the data collection 
technique was concomitant triangulation. After analyzing the teachers' opinions, it 
was possible to conclude that the didactic strategies based on the epistemological 
peculiarities of Vocational Education find adherence and arouse the interest of EPT 
teachers and that the guide was considered relevant to the teaching-learning 
processes in this educational modality. 
 
Key words: Teaching method’s guide. Vocational Education and Training. 
Technical knowledge. VET. Educational product. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sobre o autor 

 

Pensar os caminhos que trilhei para chegar onde estou é um exercício difícil, 

mas necessário. Embora por vezes, as vias que acompanham essa trilha pareçam 

desconexas, todas elas levam aos caminhos que encontram o indivíduo em 

permanente construção que sou hoje. Um destes caminhos me levou até o 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica ofertado em rede 

nacional onde cursei este através do Instituto Federal de Santa Catarina e gostaria 

de narrar essa trajetória. 

Eu nasci em 1987 e cresci na cidade de Salvador, Bahia; uma península de 

aproximadamente três milhões de habitantes cuja história se confunde com a da 

própria origem deste país e nos lembra disso a todo o momento em suas ruas, 

praças e rostos. Saber disso é importante, pois de todos os meus anos vividos até 

a presente data, apenas três não foram morando nessa cidade com a qual me 

identifico bastante. 

Meus pais sempre fizeram um sacrifício para que eu pudesse ter a melhor 

educação que eles pudessem oferecer, e em 1994 com muito esforço de ambos 

ingressei na primeira série em uma escola americana da minha cidade tendo 

estudado lá até os anos 2000. Durante este período, me marcaram bastante as 

aulas de música que tive com Sean Marquand (membro da Phenomenal Handclap 

Band) e um professor de história chamado Mark Capin.  

O primeiro me apresentou a uma série de instrumentos musicais e 

conversava comigo sobre gêneros musicais que me interessavam e que os demais 

colegas não estavam acostumados a ouvir de maneira mais aprofundada como rock 

e rap, ainda na quarta série. Minha paixão pela música se confunde com minhas 

memórias mais antigas e sempre achei que seria músico. Lembro-me de 

frequentemente ir até a casa de minha madrinha onde um primo mais velho (um 

romancista fenomenal) tocava jazz e blues em sua guitarra quando eu ainda tinha 

cinco anos de idade. Eu o assistia por horas. Sonhava com um teclado aos seis 

anos de idade, mas meu primeiro instrumento veio aos doze, não por acaso, a 

mesma guitarra que era tocada sete anos antes por meu primo. 

O segundo professor, o qual fui aluno durante a sétima série, possuía uma 
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didática diferente dos demais. Durante uma unidade inteira, a sala sentou dividida 

entre patrícios e plebeus quando o assunto foi Império Romano, por exemplo, e todo 

o comportamento em sala de aula implicava em alguma consequência individual ou 

coletiva. Para mim, que já me interessava por política, essa experiência foi 

fascinante e só aumentou o meu interesse pelo tema. Combinado com o meu 

interesse pela música punk, passei a comprar meus primeiros livros sobre 

anarquismo de autores como Proudhon, Bakunin, Kropotkin e outros. Desta 

combinação de interesses, montei a minha primeira banda de punk rock com letras 

que falavam sobre injustiça e desigualdade social. 

A partir da oitava série, iniciei os estudos no Colégio Drummond, onde 

concluí o Ensino Médio. Frequentar esta escola foi muito importante para mim, 

primeiro porque o nível de vida de meus colegas era muito mais parecido com o 

meu, diferente da escola onde estudei anteriormente. O Drummond, como 

chamávamos, era uma escola particular de classe média, frequentada por filhos de 

trabalhadores assalariados, como muitas espalhadas pelo país. Neste lugar, tive 

professores que me ajudaram a pensar a minha cidade, o país e o mundo de 

maneira crítica e foi lá onde defini o primeiro curso de graduação que tentei a partir 

das aulas de História e Geografia.  

Guardo com carinho as lembranças de uma das atividades que 

desenvolvemos nesse período. Durante o segundo ano no Drummond, toda a turma 

se envolveu na elaboração de uma peça de teatro sobre a Semana de Arte Moderna 

de 22 que foi apresentada no início da quarta unidade. Esta experiência foi 

riquíssima. Produzimos do roteiro ao figurino passando pelo cenário e entramos em 

cartaz por dois dias em uma sala de teatro de Salvador. Todas as turmas de 

segundo ano participaram dessa iniciativa ano após ano. 

Já em 2005, no terceiro ano do ensino médio, montei junto com outros 

colegas a minha segunda banda que se chamava Ocarina. Nela eu cantava, 

escrevia letras e compunha alguns arranjos. No entanto, todos nós demos uma 

pausa para que pudéssemos estudar para o vestibular que se aproximava. Ao final 

deste ano, prestei a prova para o curso de Economia da Universidade Federal da 

Bahia sendo aprovado e iniciando os estudos no primeiro semestre de 2006. Neste 

ano, fui conhecendo o curso que pensava ser minha futura carreira ao passo que 

retomávamos as atividades na Ocarina. Enquanto meu interesse pelo curso de 

Economia diminuía, as composições na Ocarina e os convites para shows iam a 
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todo vapor e gravamos a nossa primeira demo com 4 músicas próprias.  

No início de 2008, fui selecionado para uma vaga de estágio na Tesouraria 

da Superintendência de Engenharia de Tráfego de Salvador (antiga SET, atual 

TRANSALVADOR). Aprendi bastante nesta primeira experiência profissional, 

porém a identificação com a área não existia. A essa altura, já começava a me 

decidir pelo abandono do curso de Economia, uma vez que me distanciava deste 

campo semestre a semestre e me sentia cada vez mais atraído pelas Ciências 

Sociais e a Ciência Política em especial. Nesse mesmo ano, entrei em estúdio junto 

com a Ocarina para gravação do nosso primeiro disco chamado "Estado de Sítio", 

que contou com a produção do engenheiro de som soteropolitano Jera Cravo. 

Ao final de 2008, prestei novamente o vestibular da UFBA, desta vez para o 

curso de Ciências Sociais, iniciando o mesmo no primeiro semestre de 2009. Meu 

ânimo com a universidade desta vez era outro e a sensação agora era de estar no 

campo certo. As aulas de Antropologia, Ciência Política e Sociologia me 

encantavam e a vida política, acadêmica e cultural presente no campus me atraíam 

bastante. A Ocarina lançou o disco no começo do ano, no entanto passava por 

alguns desgastes entre os integrantes. No mês de março de 2009, saio do estágio 

na SET para assumir um concurso temporário (com duração máxima de 2 anos) na 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Neste emprego, o meu 

trabalho consistia em monitorar um software que exibia ocorrências para o Corpo 

de Bombeiros onde eu deveria deslocar via rádio as unidades necessárias para 

resolverem o problema. Aprendi a monitorar situações de risco que envolviam desde 

incêndios em grandes estabelecimentos até acidentes de trânsito com vítimas.  

Em meados do mesmo ano, após conflitos de propostas dentro da Ocarina, 

decido sair da banda com bastante pesar. Meu interesse pela política, que sempre 

carreguei desde muito jovem, aumentara ainda mais e a militância se apresentava 

cada vez mais como caminho incontornável. No final do ano passo a fazer parte da 

recém-fundada Assembleia Nacional de Estudantes - LIVRE (ANEL, entidade de 

oposição de esquerda à União Nacional de Estudantes) e disputo junto com outros 

colegas a gestão 2010 do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFBA 

(CACISO). Embora não tenhamos saído vitoriosos na eleição, um grupo muito 

importante se forma dessa movimentação na Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da UFBA e funda o coletivo Levante e Lute. No início de 2010, passei a 

fazer parte da Coordenação Estadual da ANEL e ajudamos a organizar lutas 
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importantes dos estudantes na UFBA, UNEB (Universidade Estadual da Bahia) e 

no IFBA (Instituto Federal da Bahia), bem como impulsionamos a luta contra o 

aumento da passagem e fizemos parte de algumas marchas de protesto à Brasília 

contra cortes na Educação. Ainda neste ano, passo a fazer parte da Executiva 

Nacional da ANEL e da comissão que iria construir o seu primeiro Congresso a ser 

sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no ano seguinte. Mas 

ainda no final de 2010, eu e os demais membros do coletivo Levante e Lute somos 

eleitos para a gestão 2011 do CACISO cabendo a mim e a uma colega a 

coordenação geral para esta gestão. 

Em fevereiro de 2011, o contrato do meu emprego se encerrava sem 

possibilidade de renovação. Nesse período, enquanto conciliava os estudos no 

curso de Ciências Sociais (e começava a direcionar a minha graduação para a 

Licenciatura) e a militância no movimento estudantil, prestei o concurso de Operador 

de Triagem e Transbordo nos Correios e participei da seleção de estágio para a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UNEB. Comecei o estágio 

na ITCP em maio e o trabalho era interessantíssimo. O papel da ITCP-UNEB era o 

de assessorar cooperativas populares de Economia Solidária. Durante meu breve 

percurso (seis meses), pude conviver com pessoas que transformaram 

coletivamente a sua realidade através do trabalho em comunidade. Nesse período 

pude apreciar uma série de soluções criativas por parte dos cooperados que 

transitavam desde a produção de salgadinhos num bairro da periferia de Salvador 

até o cultivo de sisal no semiárido baiano. Embora estivesse envolvido com o 

estágio, fui aprovado nos testes físicos dos Correios e ingressei na empresa no mês 

de outubro, precisando abrir mão do mesmo. No meio do ano de 2011 aconteceu o 

I Congresso Nacional da ANEL, com aproximadamente 2000 pessoas de todo o 

Brasil. Este congresso aprovou as diretrizes da entidade para os próximos 2 anos e 

as principais bandeiras e campanhas a serem pautadas neste período. 

Iniciando o trabalho como Operador de Triagem e Transbordo nos Correios, 

pude verificar que as condições de trabalho não eram ideais e que o mesmo era 

muito desgastante, física e psicologicamente. Por conta disso tomei algumas 

decisões. Embora tivéssemos sido reeleitos para a gestão 2012 do CACISO, 

informei aos demais membros que progressivamente precisaria abandonar a luta 

orgânica no movimento estudantil para me dedicar a outras questões por uma 

limitação de tempo. Quatro meses após o ingresso na Empresa Brasileira de 
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Correios e Telégrafos, me candidatei à Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) do complexo da Pituba, que contava com 1500 funcionários, tendo 

sido eleito como o segundo mais votado. Durante esse período como membro da 

CIPA, pude aprender um pouco sobre Segurança do Trabalho e sobre a realidade 

das diversas áreas de trabalho dos Correios. 

Durante o ano de 2012, cursei poucas disciplinas no curso de Ciências 

Sociais e fui progressivamente passando para outros companheiros as tarefas do 

movimento estudantil das quais me ocupava. Nesse ano, vivi muito pouco a vida na 

universidade. Foi em 2012 também que decidi retornar a música, desta vez 

resgatando minha influência no rap e começando a produzir música instrumental 

deste gênero, as chamadas "batidas". Ainda em meados de 2012, passo a organizar 

um grupo de oposição sindical dentro dos Correios onde elaborávamos panfletos 

sobre o descaso da empresa com as questões dos trabalhadores, bem como 

organizávamos reuniões e seminários para discutir estas questões e pautar a 

melhor forma de mudar esta situação. 

Em 2013, foquei na conclusão da Licenciatura em Ciências Sociais. Cursei 

disciplinas voltadas para a área de Educação e ao final houve um estágio de 3 

meses em sala de aula na área de Sociologia com uma turma do segundo ano do 

Ensino Médio no Colégio Estadual Odorico Tavares. A experiência de entrar na sala 

de aula, desta vez com foco no contexto docente, me trouxe perspectivas diferentes. 

Apesar do curto período, pude aprender sobre outra perspectiva a realidade e os 

desafios que enfrentam os professores, em especial nas escolas públicas. Ao 

concluir o curso, optei por fazer uma pausa da Academia. Acredito que sempre fui 

levado a pensar a universidade como um mundo de realizações e possibilidades, 

mas passei a desenvolver grande respeito e admiração pelos conhecimentos e 

experiências que construí fora da mesma, me pondo em movimento nas mais 

diversas ocasiões. Para isso, decidi que o ano de 2014 seria marcado por uma 

maior dedicação ao movimento sindical e à exploração dos campos artísticos que 

me interessavam. 

A partir desta decisão, comecei a compor músicas próprias de rap, da letra 

ao instrumental, visando lançá-las num disco em algum momento. Ao passo que 

isso acontecia, iniciei estudos por conta própria de captação e edição de conteúdo 

audiovisual. Em paralelo, a oposição sindical que fundei nos Correios já crescia e 

passava a dialogar com outros grupos insatisfeitos com a condução da atual gestão 
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do SINCOTELBA (Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos da Bahia) 

e juntos formamos uma chapa para disputar a direção do sindicato. Em setembro 

deste ano a nossa chapa de oposição saiu vitoriosa de uma eleição que contava 

com 4 outras chapas e me torno o Diretor de Formação Político-Sindical do 

SINCOTELBA para uma gestão de 3 anos. No final de 2014, dirigi, filmei e editei 

dois videoclipes (Diego 157 - Linhas Viris e Maus Elementos - F.E.R.A.) e sou 

convidado para ingressar no grupo de rap Maus Elementos, interrompendo minha 

composição solo para me dedicar ao grupo. 

Os anos 2015 e 2016 foram anos bastante movimentados. O trabalho frente 

ao sindicato exigia viagens e uma postura de maior responsabilidade frente às lutas 

que precisavam ser travadas. Passo também a integrar a Direção Estadual da 

Central Sindical e Popular - CSP-Conlutas e me conectar cada vez mais com as 

lutas de outras categorias profissionais.  Além disso, os Maus Elementos já estavam 

a todo vapor e os shows eram frequentes. Decidimos iniciar a composição do 

primeiro disco do grupo intitulado "Eles Não Vão Perdoar", o qual lançamos em 

dezembro de 2015. Segui produzindo conteúdo audiovisual, como o videoclipe do 

rapper Xarope MC para a música "Minha Dota", entre outros. Foram muitas as 

atividades nestes anos. Participei e me envolvi diretamente com o 2º Congresso da 

CSP-Conlutas em Sumaré-SP e a 2ª Reunião da Rede Internacional Sindical de 

Solidariedade e Lutas. Construi junto com outros militantes do movimento Hip Hop 

o I Encontro do Movimento Quilombo Brasil em São Luís-MA e cantei pela primeira 

vez na Virada Cultural de São Paulo à convite do Sarau Candeeiro. Embora eu 

estivesse satisfeito com o que estava conseguindo realizar, o trabalho nos Correios 

já se tornava bastante cansativo, trazendo algumas complicações físicas o que me 

fez estudar para concursos em outras áreas. Como meus últimos 29 anos haviam 

sido vividos majoritariamente na cidade em que nasci, resolvi que também era o 

momento de, além de mudar de emprego, mudar de cidade. 

Foi a partir destas decisões que prestei o concurso para Técnico 

Administrativo em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e fui 

aprovado. Com isso precisei abrir mão de todas as atividades que realizava em 

Salvador e começar uma vida nova em Florianópolis. Me mudei para a capital 

catarinense no dia 31 de novembro e comecei a trabalhar na Coordenadoria de 

Estágios do Centro de Ciências Agrárias da UFSC no dia seguinte. Com todas as 

mudanças, pensei que era a hora de retomar os estudos através de um curso de 
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pós-graduação e foi quando, pesquisando os programas que me interessavam, me 

deparei com a seleção para a primeira turma do Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica. A identificação foi imediata e resolvi concorrer a uma 

das vagas sendo aprovado. Como não poderia ser diferente, ao chegar na cidade 

tentei me situar musicalmente e junto com outros interessados fundamos a banda 

de punk hardcore All Systems Fall. Recebi também o convite de Jera Cravo (agora 

trabalhando no estúdio Canadense La Hacienda Creative) para compor músicas 

instrumentais para o programa de televisão estadunidense "Texas Metal" (que 

estreou em novembro de 2017) e para a série documental "Dreamcatcher Bios" (que 

estreou em 2018). 

 Desde o início deste mestrado, além da jornada profunda que me fez 

descobrir o mundo da Educação Profissional e seus dilemas, contextos, valores e 

que, no estudo da técnica enquanto conhecimento humano revolucionário me 

permitiu reconhecer o seu poder em vários momentos da minha trajetória de vida, 

estive envolvido também em outros fazeres. Muitas vezes me pareceu muita coisa 

ao mesmo tempo, especialmente por conciliar tudo com uma jornada de 40 horas 

de trabalho na universidade. Mas não consigo me afastar das atividades que me 

realizam. Até o momento, também estive envolvido com o lançamento de três 

músicas com o rapper Galf AC , dois videoclipes, duas músicas com a All Systems 

Fall tendo tocado em algumas cidades do estado, apresentei parte deste trabalho 

para a Banca de Qualificação e lancei meu primeiro disco próprio com oito faixas 

sendo sete instrumentais autorais. Esses eventos permitiram ver minha música ser 

ouvida por milhares de pessoas pela primeira vez o que tem sido muito especial. 

Apesar das 3 décadas vividas, acredito que percorri muitos caminhos até 

aqui, e por vezes estes eram aparentemente distintos entre si. Porém, ao fazer 

exercício de descrevê-los percebo que todos se conectam para formar quem eu sou 

hoje e para que, dentro deste programa de mestrado eu me interessasse por 

processos de aprendizagem centrados no fazer e carregados de significado. Todas 

essas memórias são parte das trilhas desconhecidas que ainda irei percorrer. Sem 

dúvidas, o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica traçou 

uma nova rota que seguirei até o destino que me levar. 

 

1.2 Sobre a Pesquisa 
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Entre os anos de 2003 e 2016, o número de unidades da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica mais que quadruplicou na maior 

expansão em todo o seu tempo de existência, totalizando até o presente momento 

643 unidades no Brasil. O crescimento no número de instituições espalhadas pelo 

país ampliou a oferta de vagas para os cursos existentes e proporcionou a criação 

de novos, bem como efetivou a contratação de mais professores para atender as 

novas turmas que se formarão ao longo dos anos. Diante deste cenário, não seria 

exagero afirmar que a Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPT) 

brasileira viveu um dos seus melhores momentos neste período. 

No ano de 2008 foi aprovada uma lei própria da EPT, além de um parágrafo 

que articula a educação de jovens e adultos com a educação profissional. Esta lei 

reafirmou e acrescentou ao Decreto 5.154 de 2004 (decreto este que substituiu a 

normatização estabelecida pelo decreto 2.208 de 1997 que havia sido acusado de 

ter como pano de fundo a extinção do ensino técnico integrado ao ensino médio). 

Estes textos foram inseridos na Lei N° 9.394 de 1996 passando a integrar as normas 

que definem as diretrizes e bases da educação nacional. A atual regulamentação 

permitiu dar uma maior atenção a esta modalidade educacional e representa um 

passo importante na superação da maneira como a EPT vinha sendo organizada 

no Brasil nos anos anteriores se analisada a trajetória histórica descrita por Cordão 

e Moraes (2017, pg. 29).  

Tratam-se apenas de primeiros passos, pois ainda restam muitas questões 

a serem desenvolvidas no âmbito da EPT no Brasil e as leis podem atuar como 

facilitadoras ou limitadoras da intervenção neste cenário. As disputas para que 

ocorram as mudanças que se almeja tomam corpo na realidade e interage com suas 

diversas dimensões complexas levando em conta aspectos econômicos, 

educacionais e sociopolíticos. Estas são fruto de embates permanentes entre a 

comunidade escolar, sociedade civil, poder público, etc., ou seja, os sujeitos que 

atuam em contextos que refletem nas tomadas de decisões do campo da educação 

profissional (OLIVEIRA, SALES e SILVA, 2017, pg.6). 

Dentre algumas destas questões, encontram-se os dilemas da formação de 

professores para a EPT. Carvalho e Souza (2014) contam que este tema tem sido 

objeto de debates políticos e acadêmicos na atualidade, mas embora haja uma certa 

efervescência em torno do tema, não se estabelecem conclusões concretas sobre 

a formação do docente da educação profissional. Existem autores como Jarbas 
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Novelino Barato (2003a), Pierre Pastré, Patrick Mayen e Gerard Vergnaud (2006), 

Michael Gessler (2017), e outros que defendem que esta modalidade educacional 

conta com objetivos específicos e que a sua realização visa o ensino e 

aprendizagem de saberes que, embora se relacionem de maneira interdisciplinar 

com elementos do currículo da educação propedêutica, detém propriedades 

particulares de aprendizagem e desenvolvimento.  

Apesar desta constatação, a quantidade de estudos sobre Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil sob esta perspectiva ainda não é tão frequente 

(MORAES; ALBUQUERQUE, 2019), especialmente diante da relevância que a EPT 

adquiriu no Brasil. De acordo com dados da Plataforma Nilo Peçanha1, o número 

de discentes concluintes no ano de 2018 na Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica foi superior a 230 mil alunos se levados em consideração todas as 

modalidades de cursos. Ainda que considerados apenas os cursos Técnicos, 

Superiores de Tecnologia, de Qualificação Profissional (FIC) e Mestrado 

Profissional, este número se aproxima de 210 mil estudantes.  

Algumas iniciativas importantes no sentido de produzir conhecimento sobre  

a EPT foram estruturadas no passado recente. O surgimento de cursos de 

especialização voltados para a educação profissional e tecnológica ou dedicados à 

atividade de docência deste campo representam um esforço neste sentido. A 

própria constituição de um Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica ofertado em rede nacional se configura como avanço na construção de 

saberes e fazeres da EPT. Porém, Gruber, Allain e Wollinger (2019, pg. 9), relatam 

um certo espanto ao perceberem uma “falta de referências que proponham bases 

teórico-metodológicas para uma didática (uma só?) que dê conta destas maneiras 

de intervir no mundo e transformá-lo”. Isso nos leva a crer que ainda em 2019, 

parece haver muitas dúvidas sobre quais deveriam ser os pré-requisitos para 

organizar uma didática própria da educação profissional ou mesmo se esta existe. 

Ao verificar estudo realizado pelos mesmos autores, desta vez Allain, 

Wollinger e Gruber (2017), através de pesquisa sobre ementas de cursos voltados 

para a formação de professores da EPT, enfatizam que é escassa a indicação de 

temas e referências bibliográficas voltadas a uma didática que considere a 

                                                      
1 Base estatística voltada para análise de dados e indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica disponível em: www.plataformanilopecanha.org 
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epistemologia dos saberes profissionais. Há, por exemplo, uma preocupação 

legítima por parte de inúmeros autores como Saviani (2003), Frigotto (2007) e outros 

pesquisadores em afirmar que é fundamental estabelecer o que se pretende e onde 

se quer chegar com a educação profissional. No entanto, isto por si só não dá conta 

de uma questão crucial que se coloca enquanto problema que norteia esta 

pesquisa: definido o horizonte da EPT, quais as melhores formas de desenvolver 

e consolidar os saberes técnicos e profissionais que são objetos de realização 

desta modalidade educacional? 

Jarbas Novelino Barato (2016) critica a visão tradicional sobre como o ensino 

de técnicas e saberes profissionais tem se desenvolvido no Brasil. Para Barato, o 

ensino de técnicas tem sido abordado de maneira equivocada através de uma 

estruturação sobre o par teoria-prática. Esta concepção criticada pelo educador 

consistiria em uma estrutura que estabelece a técnica como prática que necessita 

estar balizada por uma teoria consistente que a preceda.   

O autor considera esta abordagem um erro por uma série de motivos. Para 

citar dois dos mais relevantes está o fato de que hierarquizar a “prática” pela teoria 

induz a uma desconsideração desta “prática” enquanto conhecimento, a qual estaria 

abaixo da suposta “Teoria” prévia e fundante. Um segundo motivo (e talvez o mais 

importante) é que, para Barato, as técnicas, os processos ou o saber fazer (que o 

autor também chama de fazer-saber, provocando nosso senso comum, que sempre 

coloca o fazer em segundo plano) são estruturados a partir da relação entre 

conhecimento, informação e desempenho (BARATO, 2003a). Nesta visão, portanto, 

a organização de processos de ensino-aprendizagem de saberes técnicos através 

do par teoria-prática não é apenas insuficiente, ela gera obstáculos para uma 

educação profissional assentada na ideia de trabalho como princípio educativo. 

Neste contexto, Barato (2016, pg. 63) afirma que as atuais tendências de 

reorganização da formação profissional tem supervalorizado o ensino de itens da 

educação básica generalista através de conteúdos voltados à aprendizagem de 

fatos, conceitos e princípios, caminhando na contramão da estrutura epistemológica 

dos saberes da educação profissional. O autor também entende que a educação 

profissional acaba por utilizar metodologias didáticas voltadas para o ensino de uma 

educação propedêutica (2016, pg 62). Porém, vivemos tempos em que, diante das 

transformações filosóficas, científicas e tecnológicas em curso, já se discute 

criticamente as metodologias tradicionais que seguem centradas na oralidade 
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docente e na escrita no próprio campo do ensino de disciplinas da educação básica 

de caráter generalista e da educação de nível superior. Camargo e Daros (2018) 

consideram que essas mesmas metodologias fomentam uma postura passiva dos 

estudantes e estabelecem poucas relações com a vida e as expectativas dos 

discentes, seja no âmbito pessoal ou profissional.  

É fundamental, diante deste cenário, que haja um amplo debate, realização 

de pesquisas, engajamento e tomadas de ações em torno da didática para o ensino 

da EPT. Seguir reproduzindo as metodologias tradicionais da educação 

propedêutica (que já passam por um processo de revisão na contemporaneidade) 

em uma modalidade educacional tão dependente de uma dinâmica ativa dos 

discentes e com características próprias de ensino-aprendizagem pode constituir 

um grande equívoco e se distanciar dos objetivos definidos pela própria Educação 

Profissional. 

A situação se torna mais complexa quando se identifica na EPT um corpo 

docente formado principalmente ou para atender os anseios e especificidades do 

ensino de disciplinas da educação básica e superior ou que não possui formação 

pedagógica (OLIVEIRA, SALES E SILVA, 2017). Se feito um recorte a partir do 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, é possível perceber que a maior parte 

dos cursos ofertados são aqueles voltados para a qualificação profissional. No 

entanto, os docentes que ingressam no instituto são majoritariamente egressos de 

um ensino superior que não os prepara para a realidade e as necessidades da EPT. 

De acordo com um artigo publicado no Boletim iDEIA nº 2, no primeiro 

semestre de 2015 o quadro docente do IFSC era composto de mais de 70% de 

especialistas, mestres e doutores de um total de 1016 professores. Deste total, seis 

possuíam apenas o ensino médio e trinta e um são técnicos. Se, por um lado, 

comemora-se o aumento na titulação acadêmica, geralmente orientada para a 

pesquisa através dos cursos de pós-graduação, preocupa o distanciamento destes 

docentes dos elementos ligados à formação técnica e ao mundo do trabalho, 

fundamentais para a realização da educação profissional (MORAES; MENDONÇA; 

BARROS, 2016).  

Ao se verificar editais de concursos públicos para o ingresso de docentes em 

carreiras da Educação Profissional e da Educação Básica generalista, é possível 

perceber que os critérios de concorrência costumam ser similares. Em geral, a 

exigência da graduação que constitui pré-requisito para o cargo são idênticas para 
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ensinar em um ou outro contexto. Em trabalho publicado por Oliveira e Sales (2016, 

pg. 2-3) no III Congresso Nacional de Educação, as autoras discorrem sobre a 

contratação de docentes da EPT no seguinte trecho: 

 

Para dar conta da oferta de cursos, projetos e programas, os Institutos 
Federais contam com um quadro de docentes para atuação nos dois níveis 
de ensino, com e sem licenciatura, inseridos no quadro de servidores por 
meio de concurso público e/ou contratação temporária, formados em 
diversas áreas do conhecimento. [...] Sobre a formação docente para atuar 
nos cursos técnicos de nível médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Resolução nº 
06/2012, definem no Art. 40 que “A formação inicial para a docência na 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio realiza-se em cursos de 
graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em consonância 
com a legislação e com normas específicas” (BRASIL, 2012). Ainda no 
referido artigo, no parágrafo primeiro, preconiza que os sistemas de ensino 
devem viabilizar a formação para os professores graduados, não 
licenciados, em efetivo exercício na profissão docente ou aprovados em 
concurso público. E determina, no parágrafo segundo, que a formação em 
exercício seja organizada e viabilizada pelos sistemas de ensino, no caso 
da Rede Federal, pelos Institutos Federais. 

 

No entanto, como pode ser visto a seguir, a formação universitária na área 

de educação tem contemplado pouco as necessidades da Educação Profissional e 

como apresentando, os elementos próprios da EPT se distinguem do modelo 

tradicional que é estruturado fundamentalmente em salas de aula com cadeiras e 

mesas voltadas para uma lousa branca e conteúdo teórico. Este trecho de Carvalho 

e Souza (2014) explicita o tamanho do problema: 

 

A constatação de que alguns professores de EPT buscam, 
espontaneamente, suprir suas lacunas de formação e de conhecimento no 
campo dos estudos pedagógicos nas faculdades de educação, nos cursos 
de licenciatura em Pedagogia, mas acabam frustrados em suas 
expectativas é rotina no Brasil. Em geral, os currículos desenvolvidos 
nesses ambientes são restritos ao domínio da formação de professores 
para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. 
Também é fato que essa busca dos professores de EPT se dirige, também, 
aos Programas de Pós-Graduação em Educação que, em alguns casos, 
como é o da Faculdade de Educação da UnB, oferta curso de mestrado 
profissional em Política Pública e Gestão da Educação Profissional e 
Tecnológica, sem, entretanto, ter como finalidade a formação do professor, 
embora, os anseios e expectativas desse segmento educacional por tais 
conhecimentos sejam evidentes e reiterados. O problema concreto é que 
nas faculdades de educação, tanto a formação inicial, nos cursos de 
Pedagogia quanto a formação continuada, no âmbito da pós-graduação, 
não têm respondido adequadamente aos desafios postos à formação 
docente em EPT. (pg. 902-903) 

 

As licenciaturas possuem currículos direcionados para a formação de 
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docentes visando atender as demandas do ensino na Educação Básica 

propedêutica e, há algum tempo, as metodologias centradas no uso excessivo de 

aulas expositivas e na ideia de um professor que detém o conhecimento e o 

transmite aos alunos são questionadas e criticadas. Do outro lado, temos a 

formação de bacharéis em torno de uma alta carga teórica e pouca relação com o 

fazer profissional ao longo dos seus cursos no ensino superior (FREITAS, 1993). 

Dessa forma, entende-se que as universidades muitas vezes conferem diplomas 

aos concluintes após ter proporcionado a possibilidade de domínio dos discursos e 

da teoria do campo profissional em questão, mas dificilmente esta mesma 

universidade organiza o domínio dos saberes técnicos e processuais da profissão 

para a qual habilita em seus currículos. 

Apesar da formação em nível superior possuir este formato, em geral acabam 

sendo os egressos das universidades a constituir o quadro de docentes da EPT na 

Rede Federal. Não costuma ser estranho encontrar docentes que possuam todas 

as titulações acadêmicas, mas que nunca tenham exercido a profissão na qual se 

formaram, em posição de ensinar saberes profissionais. Diante deste panorama, a 

formação de docentes da educação profissional e tecnológica apresenta-se como 

ponto crucial para a diminuição do abismo entre as demandas da educação 

profissional e a sua realidade. A partir da publicação da Lei 11.741 de 2008, que 

institucionaliza, remodela e insere ações da Educação Profissional e Tecnológica 

nas bases e diretrizes da educação nacional, torna-se cada vez mais urgente 

aprofundar os estudos, pesquisas e aplicações metodológicas ligadas aos critérios 

particulares desta modalidade de ensino para que suas características específicas 

sejam devidamente consideradas. 

Diante deste quadro, essa pesquisa tem por objetivo geral: reunir propostas 

de estratégias didáticas alinhadas às especificidades dos saberes técnicos e 

processuais para auxiliar na formação de professores da EPT. Para atingir esta 

meta, definiu-se como objetivos específicos: a) Investigar a natureza dos saberes 

técnicos e profissionais e sua relação com processos de ensino-aprendizagem; b) 

Organizar, contextualizar e adaptar estratégias didáticas ao cenário da Educação 

Profissional; c) Ampliar as possibilidades de utilização de estratégias didáticas para  

docentes da Educação Profissional considerando as peculiaridades 

epistemológicas deste contexto; d) Produzir material didático para orientar a 

utilização de estratégias didáticas por professores da EPT e) Submeter o material 
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didático desenvolvido à avaliação de docentes voluntários a fim de captar suas 

impressões sobre o mesmo. 

Não se pretendeu, com este trabalho, determinar formas únicas de tratar a 

questão da didática para a EPT no Brasil, tampouco definir os critérios para a 

formação do docente formador de profissionais. Buscou-se apontar algumas 

estratégias didáticas para aproximar o ensino profissional e tecnológico dos seus 

objetivos, a partir do estudo de suas características próprias, auxiliando o docente 

no ensino dos saberes profissionais e facilitando o desenvolvimento do discente que 

busca a construção destes saberes. 

  

1.2.1 Um caminho para compreender os saberes técnicos 

 

 A proposta deste trabalho foi, portanto, compreender os aspectos específicos 

que compõem a estrutura dos saberes técnicos e profissionais e suas possíveis 

relações com os processos de ensino-aprendizagem da educação profissional para 

confeccionar um produto educacional que possa ser utilizado por docentes da EPT. 

Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental. Seu intuito foi o de 

reunir uma parte da literatura que trata da epistemologia do saber técnico, bem 

como, identificar autores que apresentam propostas didáticas organizadas em 

congruência com as especificidades deste saber. Em seguida, estas características 

e estratégias didáticas foram descritas para torná-las acessíveis em um único 

produto educacional a ser disponibilizado para professores que possuam interesse 

no tema ou demanda por tal material didático. 

Quanto à sua natureza, a pesquisa é considerada aplicada uma vez que o 

seu desenvolvimento culmina na apresentação e disponibilização de um produto 

educacional no formato de Guia de Estratégias Didáticas para a Educação 

Profissional que visa impactar o fazer docente do educador da EPT, seja através da 

utilização das estratégias didáticas apresentadas no guia, seja pela via da reflexão 

sobre as propriedades dos saberes técnicos ou processuais e suas relações com 

processos de ensino-aprendizagem. A entrega de um produto educacional no 

contexto da EPT constitui, juntamente com outros critérios, pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica de acordo 

com o Regulamento Geral do Programa de Mestrado Profissional em Educação 
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Profissional e Tecnológica em Rede Nacional2. Desta forma, a pesquisa se propõe 

a descrever e organizar uma parte da literatura do tema e produzir um instrumento 

de intervenção em um campo do mundo do trabalho. Partindo da análise de 

características dos saberes profissionais, do estudo sobre os processos de ensino-

aprendizagem nesta modalidade educacional e da organização de estratégias 

didáticas em conformidade com a EPT ou que possam ser relevantes para a 

mesma, tornou-se possível construir o guia. 

Uma vez que o autor deste trabalho (até o ingresso neste programa de 

mestrado) advinha de um contexto externo à EPT formal, considerou-se relevante 

que após a finalização do Guia de Estratégias Didáticas para a Educação 

Profissional, este fosse submetido à avaliação de educadores, preferencialmente 

atuando na EPT, através de uma pesquisa de opinião. O guia foi disponibilizado em 

portal da internet construído para este fim onde os docentes puderam baixar o 

produto educacional e acessar um link para avaliação. A abordagem adotada 

compreendeu o método misto realizando uma triangulação concomitante. De 

acordo com Santos et al (2017), na triangulação concomitante “dados quantitativos 

e qualitativos são coletados concomitantemente e depois comparados com o 

objetivo de determinar convergências, diferenças e combinações”. Com o propósito 

de captar a subjetividade dos avaliadores e também entender o básico da trajetória 

docente dos voluntários, optou-se por coletar dados como “titulação” e “ocupação” 

a partir de opções fornecidas. Através da utilização de perguntas a serem 

respondidas com referência na escala Likert3, de campos de resposta em aberto ou 

opções de múltipla escolha, os participantes puderam manifestar as suas 

impressões referentes ao produto educacional fruto deste trabalho. Em seguida, as 

opiniões emitidas foram relacionadas com os dados para perceber possíveis 

tendências, divergências, etc. Optou-se por garantir o anonimato dos docentes que 

se dispuseram a avaliar o guia de estratégias para evitar possíveis 

constrangimentos no momento de responder à pesquisa. Aqueles que o fizeram se 

empenharam de maneira voluntária no processo. 

A construção deste trabalho apresentou algumas demandas. Se fez 

necessário, por exemplo, um aprofundamento nos elementos que constituem a 

                                                      
2  Disponível em: http://profept.ifes.edu.br/regulamentoprofept/16413-regulamento13julho 
3 Escala utilizada em geral para medir o nível de concordância ou não concordância com uma determinada 

afirmação. 
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identidade da Educação Profissional e sua regulamentação no Brasil. Foi feita a 

opção de construir esta dissertação em torno do recorte de uma das realidades da 

EPT no Brasil. Escolheu-se portanto analisar prioritariamente o contexto da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica tendo em vista a relevância, a 

estrutura e a capilaridade da Rede país afora bem como a possibilidade de obtenção 

de dados e acesso a pesquisas que tratam do assunto. Esta caracterização foi 

iniciada a partir da visão própria da Rede Federal e do Ministério da Educação 

(MEC) sobre seus aspectos para em seguida perceber a interpretação de autores 

ligados às especificidades da EPT.  

 

1.2.2 Alguns dados acerca da Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

De acordo com informação disposta no site do MEC4, a Educação 

Profissional e Tecnológica tem a “finalidade precípua de preparar ‘para o exercício 

de profissões’, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo 

do trabalho e na vida em sociedade.” A Lei 11.892 de 2008, dentre outras 

providências, institui a Rede Federal da EPT no Brasil e cria os Institutos Federais 

que atuam nesta. De acordo com seu Artigo 2º:  

 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 
as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

No Artigo 6o, a lei define como objetivo e características dos Institutos Federais: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

                                                      
4 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=65251:educacao-profissional-e-tecnologica-ept 
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desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 

 Analisando estas definições, é possível identificar, além de outras questões, 

uma evidente orientação no sentido de promover a formação profissional como 

processo educativo visando integrar seus egressos ao mundo do trabalho e ao 

convívio em sociedade, gerando desenvolvimento social, econômico e cultural. Para 

isso, a EPT se valerá do ensino-aprendizagem de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos e da otimização da infra-estrutura física e dos recursos de gestão 

disponíveis, assim como do quadro de profissionais das instituições que a 

compõem. 

Para se ter uma dimensão da estrutura da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, foram levantados dados que a representam 

no que tange a quantidade de cursos e suas modalidades bem como o tamanho do 

seu corpo discente e de servidores, sejam docentes ou técnicos. Distribuído entre 

643 unidades espalhadas pelo Brasil, estão 11.264 cursos ofertados pela Rede e 

distribuídos em Institutos Federais (91,86% das unidades), CEFETs (3,62%), 

Escola Técnica vinculada (2,62%) e o Colégio Pedro II (1,90%) de acordo com 

dados de 2018 da Plataforma Nilo Peçanha. Segundo a mesma fonte de dados, 

houve 1.031.798 matrículas no ano em questão sendo 807.929 em cursos Técnicos, 

de Qualificação Profissional e Tecnológicos. Do total de cursos, 9.518 destes estão 

vinculados a uma das três modalidades mencionadas sendo 2.655 cursos FIC e 685 

Cursos Superiores de Tecnologia. A quantidade de cursos técnicos supera em 50% 

o total de cursos com o número de 6.178 (54,67%). 

O corpo discente em 2018 era composto por 333.440 jovens com idade entre 

15 e 19 anos e 242.166 jovens com idade entre 20 e 24 anos. A quantidade de 

alunos acima de 25 anos era de 443.623 e os demais estudantes possuíam 14 anos 

de idade ou menos. Quanto ao número de técnicos-administrativos, a Rede conta 

com 34.863 profissionais atuando tendo 15.963 ingressado através da carreira de 

Nível Médio e 11.504 através da carreira de Nível Superior. 

 

1.2.3 Sobre o público-alvo deste trabalho 

 

Embora o interesse deste trabalho seja reunir uma parte do conhecimento 

referente à epistemologia do saber técnico para confeccionar um produto 
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educacional que organize estratégias didáticas alinhadas a esta noção, ele visa 

atender um público alvo específico. Estes são os professores e professoras da 

educação profissional, notadamente os docentes da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal) onde este programa de 

mestrado está situado. Se fez necessário traçar minimamente, um perfil deste 

profissional da educação para melhor entender este público. 

Para isso, seguiu-se utilizando a Plataforma Nilo Peçanha. De acordo com a 

plataforma, no ano de 2018 haviam 43.932 docentes sendo 39.444 professores 

efetivos e destes, 37.296 em regime de Dedicação Exclusiva.  Os professores 

substitutos ou temporários totalizavam 4.488. Do total de professores, mais da 

metade possuem mestrado como titulação e aproximadamente ¼ dos docentes são 

doutores. Além destes, 9 possuem como titulação máxima o Ensino Médio, 12 o 

título de Técnico e 23 não informaram conforme a seguinte tabela: 

 

Tabela 1: Dados de Titulação Docente da Rede Federal.  

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2018.  
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Através destes dados, é possível identificar que 33.463 docentes da Rede 

Federal possuem pós-graduação em nível de strictu sensu. Isto significa dizer que 

mais de 75% destes professores possuem um nível de formação acadêmica 

considerado alto. É possível inferir destes números que, sendo a origem desta 

formação a universidade, uma parte significativa destes docentes podem ter se 

formado sob uma tradição que atribui ao conteúdo “teórico” um peso maior, segundo 

pressupostos epistemológicos baseados no par teoria e prática, onde a segunda é 

praticamente residual e desconectada da primeira. Sobre pesquisa realizada com 

alunas de um curso de Pedagogia, Helena Costa Lopes de Freitas (1993, pg.135) 

escreve o seguinte: 

 

As diferentes concepções sobre o papel da prática de ensino e dos 
estágios, como um momento privilegiado para um contato mais sistemático 
na sala de aula, nos oferecem um ponto comum: a expectativa de aprender 
na prática, de aprender com a prática “após tanta teoria”. O conceito de 
produção de conhecimento que demonstram é o de que a teoria, agora 
dominada, pode ser “aplicada” à prática. 
As alunas colocam ênfase na prática como o “saber fazer” no momento 
dos estágios, e apenas algumas se julgam preparadas - apenas 
teoricamente. Esta visão dissociativa da relação teoria/prática manifesta 
pelas alunas, é resultado da separação dos alunos do mundo do trabalho. 
Nosso currículo, como pudemos analisar no capítulo anterior, não propicia 
uma real integração entre os dois pólos indissolúveis do processo de 
conhecimento - teoria e prática -, articulando-os em uma unidade 
indissociável. 

 

Na pg. 136, a autora complementa este episódio da seguinte forma: 

 

A ausência de articulação de teoria-prática não é, no entanto, um problema 
exclusivo de nosso curso, nem mesmo privilégio dos cursos de formação 
de professores. A estrutura propedêutica de organização curricular, 
presente na universidade e também nas escolas de 1º e 2º graus, é 
resultado da forma dominante, produzida historicamente, de conceber a 
produção do conhecimento, exclusivamente como transmissão e 
assimilação do que é dado, acabado, cristalizado, ou seja, o próprio 
conhecimento. A dicotomia teoria-prática é uma das contradições 
inerentes ao capitalismo que divide os dois elementos constitutivos do 
processo de conhecimento ao separar o trabalho manual de trabalho 
intelectual, concepção de execução, pensar de fazer. Com esta 
contradição, manifesta em nosso currículo, nada mais resta aos alunos 
senão receber, como se depositários fosse, o saber e o conteúdo, 
reproduzindo-o também de maneira acrítica na sua prática pedagógica e 
social. 

  

Se levadas em consideração as propostas e objetivos da EPT, é possível 

concluir que a estrutura de formação universitária e escolar dificilmente será 

considerada adequada para a formação profissional. No entanto, os dados da 
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Plataforma Nilo Peçanha apontam que este provavelmente foi o caminho trilhado 

por milhares de docentes da EPT. Isto porque, se tomado o exemplo do IFSC a 

partir de estudo publicado por Moraes, Mendonça e Barros (2016), o maior ingresso 

de docentes com formação inicial técnica foi no período das Escolas Técnicas 

Federais (ETF). Os autores identificaram que nos últimos 40 anos houve uma queda 

na tendência de professores efetivos da instituição que haviam cursado ensino 

técnico e que seguiram atuando na área de formação técnica como docentes 

quando do ingresso no que chamamos hoje de Rede Federal. O gráfico abaixo nos 

dá uma ideia da situação: 

 

Gráfico 1: Números percentuais de docentes do IFSC que cursaram ensino 

técnico representados por institucionalidade de ingresso. 

 

Fonte: Boletim iDEIA Nº 2 (MORAES, MENDONÇA E BARROS, 2016). 

  

 A partir deste contexto e da análise dos números é de se considerar que 

possa haver uma demanda docente com relação ao desenvolvimento de uma maior 

afinidade com os fazeres-saberes e com os próprios objetivos da Educação 

Profissional. Diante disso, investigar as estruturas do saber técnico e formas de 

promover uma maior relação dos professores com este saber conflui para a busca 

de uma prática pedagógica que considere a técnica como conhecimento e esteja 

alinhada à EPT. 
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1.2.4 Construindo a Dissertação 

  

 Para tentar responder a pergunta que orienta os caminhos desta pesquisa, 

percebeu-se a necessidade de recorrer a autores com vasta experiência na didática 

para a educação profissional. A organização se deu em três partes, tendo a primeira 

o objetivo de entender quais as melhores formas de desenvolver e consolidar 

os saberes técnicos e profissionais que são objetos de realização da EPT. 

Além disso, nesta etapa se realizou uma pesquisa para verificar algumas das 

iniciativas nacionais de formação de professores da educação profissional ao longo 

de sua trajetória no Brasil. 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica acerca de obras e textos que tratam 

sobre didática, processos de ensino-aprendizagem na educação profissional e 

estrutura dos saberes técnicos. Diante do material encontrado, optou-se por 

construir o estudo com as considerações de Barato (2003a, 2003b, 2015, 2016), 

Camargo e Daros (2018), Chevallard (1998), Palangana (2015), Pastré, Mayen e 

Vergnaud (2006), dentre outros. Para pensar historicamente a organização da 

Educação Profissional no Brasil e da formação de docentes desta modalidade, 

recorreu-se prioritariamente a Cordão e Moraes (2017) e Machado (2008). 

O segundo momento, que se inicia a partir do terceiro capítulo, buscou reunir 

estratégias didáticas organizadas a partir da epistemologia dos saberes técnicos 

assim como estratégias que podem ser adaptadas de acordo com estas 

características epistemológicas. Foi construído, com o material reunido, um produto 

educacional intitulado Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional. 

Para esta seção, além de autores trabalhados no capítulo anterior e que pensam a 

didática para a Educação Profissional, trabalhou-se com as abordagens de Barbosa 

e Moura (2013), Bender (2014), Bünning (2007), Sanz (2009), Zabalza (2015) e 

outros. Quando pertinente, pesquisou-se a legislação específica, portarias e 

decretos normativos sobre estratégias e assuntos abordados. 

No momento final deste trabalho, analisa-se as informações obtidas através 

dos questionários de avaliação da pesquisa de opinião sobre o guia de estratégias 

didáticas. São percebidas as impressões dos avaliadores voluntários com relação 

à relevância, pertinência, organização e estruturação do produto educacional 

desenvolvido. Em seguida, são apresentadas as conclusões e referências 

bibliográficas desta dissertação. 
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2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SABERES TÉCNICOS, DIDÁTICA E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EPT 

 

2.1 Um breve apanhado histórico da visão dominante dos processos 

educativos 

 

Quando se fala genericamente em ensino, escola, professor, aluno ou 

educação é comum que surja no imaginário a ideia de uma sala de aula. Esta sala 

costuma possuir carteiras alinhadas tomadas por crianças ou jovens. Estes, por sua 

vez, aparecem sentados com seus lápis ou canetas fazendo anotações em 

cadernos enquanto um professor ou professora registra anotações sobre a sua 

disciplina numa lousa. Uma rápida busca de imagens na internet utilizando tais 

palavras-chave exibirá fotos que se relacionam exatamente com essa descrição. 

Esta associação não ocorre de modo aleatório. 

Se na Antiguidade Clássica a educação era um privilégio de poucos (em geral 

daqueles oriundos das elites religiosas ou econômicas), não podemos dizer o 

mesmo sobre a Contemporaneidade. As revoluções burguesas e os ideais 

iluministas causaram profundas rupturas nas formas como as sociedades ocidentais 

se organizaram nos períodos históricos anteriores. Visões de mundo sobre 

liberdade e sobre a consolidação de direitos que deveriam ser iguais a todos 

ganharam bastante força. Dentre essas novas formas de pensar o futuro, estava a 

ideia de que o acesso a escola deveria ser garantido a todos (BITTAR, 2009). 

A universalização da educação exigiu novas formas de pensar processos de 

ensino e de aprendizagem. Estas novas formas foram influenciadas pelos 

fenômenos sociais, políticos, econômicos e culturais daquele período. De acordo 

com Tomaz Tadeu da Silva (2010), formas organizativas utilizadas inicialmente para 

pensar uma empresa no contexto pós-revolução industrial fizeram parte do desenho 

do modelo escolar estadunidense, tendo este influenciado inclusive, o modelo 

brasileiro. Em artigo sobre a história da educação, o psicólogo Peter Gray (2008) 

explica que o modelo escolar predominante que conhecemos hoje, que integra o 

sistema educacional pós revolução industrial, foi construído em torno de uma 

expectativa de doutrinação, embora a noção de educação enquanto doutrinação 

seja anterior a este período. A educação universal pública e compulsória foi 

defendida pelo cristianismo, por exemplo, como caminho para a leitura das 
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escrituras bíblicas e portanto, da salvação cristã. 

Seguindo a análise de Gray, à medida em que a indústria aumentou o seu 

processo de automação e passou a utilizar menos trabalho infantil, os industriários 

acreditavam que através do sistema educacional poderiam formar trabalhadores 

melhores de acordo com seus interesses. As qualidades educacionais destes 

trabalhadores não estariam numa melhor capacidade de realizar técnicas e 

desenvolver saberes profissionais, mas sim na obediência, na capacidade de seguir 

instruções, bem como ler e escrever minimamente. Além disso, em consonância 

com as ideias de formação e centralização de nações, o patriotismo e a exaltação 

aos elementos nacionais passaram também a constituir objeto de ensino de escolas 

(GRAY, 2008). 

O psicólogo discorre sobre a história da educação e os aspectos 

doutrinadores da sua implementação nos últimos séculos para mostrar que o projeto 

educacional que predomina costuma ser estabelecido de acordo com interesses 

específicos de cada momento histórico em oposição a critérios lógicos e científicos. 

Gray defende, por exemplo, que o ato de brincar realizado por crianças representa 

a forma mais natural de aprender. No entanto, as crianças são tolhidas de brincarem 

quanto mais avançam de série, possuindo momentos específicos para isso. A 

proposta da escola como representação do “local de trabalho” de crianças e jovens, 

onde estas por vezes têm seus impulsos, curiosidades e interesses “podados” para 

se voltarem aos objetivos propedêuticos ocasionalmente estabelece uma dicotomia 

entre estes interesses e a realização dos “trabalhos” escolares. 

É interessante que, neste processo de dicotomização, o trabalho não esteja 

representado enquanto capacidade transformadora do aluno, e sim como ideia de 

tarefa obrigatória árdua e indesejada. Analisando o artigo de Gray, é possível 

considerar que as crianças e os jovens são educados progressivamente para 

desenvolverem conhecimentos que foram sistematizados de maneira positivista e 

que muitas vezes não se conecta com seus interesses, em detrimento de terem os 

seus estímulos naturais e de sociabilidade vinculados à construção de novos 

saberes. 

Esta noção negativa de trabalho possui uma série de desdobramentos 

nefastos no ensino escolar. Primeiro, ela afasta dos processos de aprendizagem a 

dimensão ontológica do trabalho (o fazer e o seu desdobramento em técnicas) 

enquanto princípio educativo. As escolas não ensinam a partir da intervenção dos 
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alunos diante da realidade. Não se parte do fazer (que podemos aludir ao ato de 

brincar das crianças) ou da interação prática com os diversos campos de 

conhecimento para formar saberes. Ao contrário, se estipula que uma pessoa detém 

o conhecimento (professor), e esta o transmitirá aos demais, que deverão escutar, 

anotar e vez ou outra questionar.  

Em segundo lugar, ela simboliza o trabalho como sendo algo indesejável, 

que deve ser feito para que se obtenha a avaliação mínima necessária para atender 

as expectativas daquela etapa da vida, como as atividades produtivas que não se 

deseja fazer mas tornam-se necessárias para receber um salário. Os deveres de 

casa, exercícios e trabalhos escolares representam atividades obrigatórias, que 

devem ser feitas ainda que sem desejo ou conexão com o que se pretende fazer da 

vida, para que após feito, seja possível realizar as atividades que se gosta. É 

possível que o leitor se identifique com os exemplos que seguem: terminar um dever 

de matemática para que se possa ler aquele romance que tanto se deseja, 

memorizar todas as fases da mitose antes de ir para o jardim cuidar das plantas, 

decorar quais foram os países denominados por Aliados antes de assistir aquele 

novo filme sobre Segunda Guerra Mundial e escrever uma redação antes de uma 

partida de xadrez na internet. Estes exemplos são uma provocação para que se 

pense em quantas vezes se deixou de aprender algo que lhe interessava para 

construir conhecimentos que outros julgaram lhe ser necessários.  

Não se trata aqui de afirmar que se deve aprender apenas baseado em 

interesse. Estes podem mudar conforme a vida caminha. Tampouco pretende-se 

descartar a história mais recente da didática e desconsiderar os métodos 

tradicionais de ensino por completo. Todos os anos, milhões de pessoas se formam 

a partir destes métodos e conseguem realizar suas atividades com relativo sucesso. 

A pergunta que fica é: esta é a forma mais adequada? É a forma que proporciona 

melhor aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes? Alguns dos principais 

pensadores da educação nos últimos cem anos parecem discordar. 

 

2.2 Alguns aspectos da didática tradicional e da construção de saberes 

 

O termo “didática” tem sua origem na Grécia Antiga a partir da 

expressão techné didaktiké e poderia ser traduzido como técnica de ensinar 

(PEDROSO, 2017). Em sua utilização comum é possível perceber que a palavra 
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“técnica” foi subtraída. Por vezes, isso pode dificultar o entendimento do que a 

didática realmente representa: o conjunto de técnicas, metodologias e práticas 

voltadas para os mais variados processos de ensino-aprendizagem. 

Isso significa dizer que não existe apenas uma forma de ensinar ou aprender 

algo e que as utilizações de diferentes técnicas didáticas possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e saberes diversos em níveis 

distintos. Desta forma, uma prática docente pode ao mesmo tempo ser 

extremamente relevante para apresentar e envolver o discente num determinado 

campo do conhecimento e cumprir um efeito contrário ou ser pouco eficaz quando 

se tratar de um outro campo. 

Iohannis Amos Comenius (2001), bispo, escritor, cientista e educador do 

século XVII, é considerado o pai da didática moderna. Em sua obra “Didática 

Magna”, também conhecida como “Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a 

Todos”, o autor define didática como a arte de ensinar. Comenius descreve em seu 

trabalho, métodos que julga universais para ensinar cada um destes campos: 

ciências em geral, moral, artes, línguas e por fim um método para suscitar piedade 

e devoção. Além disso, o bispo separa as instituições escolares em quatro graus 

(onde a distinção entre elas a princípio estaria na forma de ensinar, e não nas 

matérias) fazendo referência à organização da aprendizagem desenvolvida por 

artesãos, separando, no entanto, o aprofundamento da aprendizagem de um ofício 

da sua proposta de escola, conforme o seguinte trecho: 

 

Os artesãos começam por fixar aos seus aprendizes um certo tempo (dois 
anos, três anos, etc., até sete anos, conforme a sua arte é mais sutil ou 
mais complexa), e, dentro desse espaço de tempo, o curso das lições deve 
estar terminado; e cada um, depois de instruído em tudo o que diz respeito 
àquela arte, de aprendiz torna-se oficial da sua arte, e depois mestre. 
Convém, portanto, fazer o mesmo nas nossas escolas, e estabelecer para 
as artes, para as ciências e para as línguas, um determinado espaço de 
tempo, de modo que, dentro desse período, os alunos terminem todo o 
curso geral dos estudos e saiam dessas oficinas de humanidade homens 
verdadeiramente instruídos, verdadeiramente morigerados e 
verdadeiramente piedosos. (COMENIUS, 2001, pg.139-140)   

 

Os quatro graus estabelecidos por Comenius, correspondem ao que o autor 

classifica como infância (em torno dos seis anos) onde se frequentaria a Escola 

Materna, a etapa da puerícia (a partir dos doze anos) voltada para a Escola de 

Língua Nacional, a adolescência (dezoito anos em diante) onde se estudaria na 

Escola Latina e por fim a fase da juventude (por volta dos vinte e quatro ou vinte e 
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cinco anos) onde se estudaria na Academia. O ensino das ditas artes mecânicas, 

são sugeridas apenas nos dois primeiros graus. Ainda assim, Comenius relata 

existirem uma série de opiniões contrárias à aprendizagem de tais saberes no 

período de puerícia, ao menos por parte de todos, como a de Johann Alsted que, 

contemporâneo de Comenius, teria sugerido que só deveriam frequentar a Escola 

de Língua Nacional aqueles que iriam se dedicar às artes mecânicas. Esta 

separação artificial demonstra um processo de seleção elitista ao qual o bispo 

responde: 

 

Não devem, portanto, separar-se tão cedo uns dos outros, nem deve 
oferecer-se a alguns ocasião de se julgarem mais que outros e de os 
desprezarem; 3. querer determinar, à volta dos seis anos, qual a vocação 
de cada um, se para os estudos ou para os trabalhos e artes manuais, 
parece um verdadeiro ato de precipitação, pois, naquela idade, não se 
manifestam ainda bem nem as forças do engenho nem as inclinações da 
alma; e umas e outras desenvolvem-se muito melhor depois; precisamente 
como se não pode ver quais as ervas que se devem arrancar e quais as 
que se devem conservar num jardim, enquanto são novinhas, mas pode 
ver-se quando estão já crescidas. E não se abra a escola de latim apenas 
aos filhos dos ricos, ou dos nobres, ou apenas daqueles que exercem as 
magistraturas, porque não são somente os filhos destes que nascem para 
subir aos altos graus nas magistraturas, mas também os outros, que, por 
isso, não devem ser postos de parte como gente sem esperança. 
(COMENIUS, 2001, pg. 146) 

 

As artes mecânicas, de acordo com a pesquisa de Gandillac (1995), eram 

consideradas como “a ciência dos que trabalham com seus corpos” e estariam 

divididas em pelo menos sete artes sendo estas: a caça; a medicina; a teátrica; o 

lanificium (referente a preparação de fibras têxteis de origem vegetal ou animal); a 

armatura referente à arquitetura, metalurgia e suas técnicas; a navigatio que 

concerne todas as modalidades de comércio e a agricultura compreendida desde o 

cultivo de legumes, frutas, árvores e jardins até o pastoreio. Não por coincidência, 

temos aqui alguns campos de saberes que se relacionam diretamentamente com 

áreas de formação da educação profissional. 

Ainda analisando o trabalho de Gandillac, é possível entender em partes o 

papel relegado à técnica no período medieval. O autor explica que, para alguns 

pensadores da época, embora as artes mecânicas não estivessem estritamente 

destinadas ao que se considerava uma classe inferior na sociedade, o fruto do 

trabalho (sua produção material) não era celebrado ou exaltado no mesmo patamar 

que os saberes das artes liberais (GANDILLAC, 1995, pg. 23-24). Embora tenha 

produzido sua obra cerca de 300 a 400 anos depois do período relatado por 
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Gandillac, é possível supor os possíveis contextos que influenciaram Comenius a, 

embora valorizar em certa medida a aprendizagem das artes mecânicas e acreditar 

numa escola onde “a formação é universal e se ensina tudo a todos”, não ter 

sugerido o seu ensino a partir dos níveis de escolaridade considerados mais altos 

ou ter sequer se dedicado a uma seção de metodologia didática para as artes 

mecânicas. É possível, inclusive, que Comenius não o tenha feito por acreditar que 

na metodologia de Mestres artesãos já residiria uma didática consequente. Em seu 

capítulo sobre “Métodos para ensinar as artes” são feitas referências a todo 

momento ao ensino de saberes técnicos, sendo esta a estrutura utilizada pelo 

próprio autor para pensar a metodologia para as artes como é possível perceber no 

item cinco do referido capítulo: 

 

5. Aprenda-se a fazer fazendo. Os mecânicos não detêm os aprendizes 
das suas artes com especulações teóricas, mas põem-nos imediatamente 
a trabalhar, para que aprendam a fabricar fabricando, a esculpir 
esculpindo, a pintar pintando, a dançar dançando, etc. Portanto, também 
nas escolas, deve aprender-se a escrever escrevendo, a falar falando, a 
cantar cantando, a raciocinar raciocinando, etc., para que as escolas não 
sejam senão oficinas onde se trabalha fervidamente. Assim, finalmente, 
pelos bons resultados da prática, todos experimentarão a verdade do 
provérbio: fazendo aprendemos a fazer (Fabricando fabricamur). 
(COMENIUS, 2001).  

 

Em algum momento da história, estas palavras de Comenius parecem ter 

sido convenientemente deixadas de lado pelo modelo escolar tradicional no 

processo de universalização da educação na modernidade. Segundo Mizukami 

(1986, apud LEÃO, 1999, pg. 190-191) a escola tradicional se articula através da 

“transmissão” de conhecimentos por parte da instituição escolar onde o indivíduo 

que a frequenta buscando a aprendizagem deve “adquirir’ estes conhecimentos que 

lhes são “ofertados” numa situação de passividade. A este modelo educacional, 

Paulo Freire (2017) tece críticas dando-lhe a alcunha pejorativa de concepção 

“bancária” da educação. De acordo com Freire, no modelo “bancário” de educação 

o saber é doado por seres supostamente sábios a outros que se assume que nada 

sabem num caráter opressor e alienador. Desta análise, Freire utiliza a metáfora da 

educação como um ato de depósitos de conhecimentos por parte do educador como 

se os alunos fossem “vasilhas” vazias que devem ser preenchidas. Nesta 

concepção de educação “a única margem de ação que se oferece aos educandos 

é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”. (FREIRE, 2017, pg. 80-
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81). 

Professores como Celéstin Freinet (e o próprio Freire) acreditavam na 

necessidade de desenvolver a autonomia dos alunos. Freinet trabalhou para 

promover a ação e utilização da técnica, por parte de discentes e docentes, 

enquanto princípio pedagógico fundamental para a libertação de homens e 

mulheres (LEGRAND, 2010, pg. 28). Freinet defendia o trabalho como princípio 

pedagógico onde a atividade concreta, proveniente de motivação interna ao aluno, 

proporcionava vivência e promovia uma aprendizagem conectada com a realidade 

em oposição a uma abstração de caráter pouco significativo. Em texto de Freinet, 

entre vários selecionados por Legrand em obra sobre o mesmo, há ao menos um 

que vale ser replicado na íntegra neste trabalho. Neste, Freinet tece comentários 

sobre o provérbio “É forjando que nos tornamos ferreiros”: 

 

Este velho provérbio dos artífices dizia bem, ainda recentemente, da 
necessidade primordial de o aprendiz mergulhar a fundo na profissão, a 
criança e o adolescente se entranharem na vida, para se formarem pela 
experiência e pela prática soberanas, nos fatos, gestos e comportamentos 
que orientarão e fixarão seu destino. Só a escola se insurgiu, em todos os 
tempos, contra esses sábios conselhos. Diz-nos: “É bem certo que, 
forjando, tornamo-nos ferreiros, mas o caminho é longo, lento e empírico. 
Peguem os livros e expliquem, demonstrem com lógica, falem, gastem 
saliva. Farão economia da experiência e irão mais depressa e mais longe 
na prática segura da profissão”. Trata-se do ponto vital da pedagogia, na 
perigosa bifurcação em que esta se afasta da vida e se transforma em 
escolástica. É nessa bifurcação que devemos, também nós, escolher um 
caminho e nos orientar. Está longe de nós o pensamento de que os livros, 
o raciocínio lógico e a palavra esclarecida sejam supérfluos ou inúteis. São 
condição do progresso, mas deverão entrar em ação apenas quando a 
experiência houver lançado seus alicerces e enterrado suas raízes na vida 
individual e social. O nosso papel e a nossa função, nesse grau primário 
que condiciona as construções posteriores, serão justamente agir, 
verificar, comparar, experimentar, ajustar. Experimentar e ajustar não só 
materiais brutos ou peças mais ou menos trabalhados, mas elementos de 
criação e de vida. Essa filosofia não é só nossa. É de todas as pessoas 
sensatas cujo testemunho poderíamos invocar. Talvez só a técnica 
bifurque, justificada a posteriori por todos os que, direta ou indiretamente, 
tiram vantagem disso. (LEGRAND, 2010, pg. 62) 

 

À didática tradicional, Freinet tecia severas críticas. Em texto intitulado “A 

pedagogia de casaca”, o autor sugere aos docentes que desejam incutir nos alunos 

uma postura de passividade que se vistam a caráter, fazendo uma referência 

pejorativa a como eram percebidos por parte da classe trabalhadora no começo do 

século XX os trajes considerados mais imponentes. Além disto, este professor 

francês percebendo distintos conceitos e perspectivas entre uma didática 
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organizada para a explanação do docente e memorização do discente, e outra 

voltada para atividade e o trabalho do aluno estimulado a adotar uma perspectiva 

crítica sobre suas ações, dedicou uma vida a defender a segunda opção. Freinet 

nos dá todas as pistas de que considera que saber abstratamente das “coisas do 

mundo” é bastante diferente de conseguir manipulá-las e compreendê-las em 

movimento. 

 

2.2.1 Características dos saberes técnicos 

 

 Alguns educadores têm se debruçado sobre a questão de que o ensino e 

aprendizagem de técnicas e saberes do trabalho possuem características próprias. 

Em sua tese de doutorado, Jarbas Novelino Barato (2003a) defende que os saberes 

inerentes ao “fazer” possuem uma dimensão epistêmica de caráter próprio cuja 

base é a ação em si e não um “pensar” prévio. Barato explica que a essência do 

conhecimento técnico (chamado por ele de fazer-saber) não está assentada num 

conhecimento teórico que necessariamente antecede a realização de uma 

determinada técnica. Sua descrição do fazer-saber é a de uma articulação entre 

desempenho, conhecimento e informação. Três elementos que, apesar de 

interdependentes, são autônomos. Na figura abaixo é possível perceber como 

barato articula o saber técnico: 

 

Figura 1: Estrutura do Saber Técnico. 

 

Fonte: Barato, 2003a, pg. 124. 

  

Em sua tese, Barato (2003a) destrincha cada uma das três dimensões que 
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caracterizam o saber técnico. Quanto ao desempenho, o autor o descreve a partir 

de duas definições sendo a primeira: a execução do conjunto de operações que tem 

por objetivo obter um determinado resultado. A segunda definição é a do resultado 

da interação entre o sujeito e contexto no qual um conhecimento técnico é realizado 

visando atingir uma certa meta. A primeira definição tem por intuito demonstrar a 

atividade em seu aspecto objetivo, independente de quem a executa. No entanto, 

de acordo com o autor, é fundamental levar em conta que, apesar desta dimensão 

objetiva do desempenho, existe uma subjetividade determinada através da história 

e das sociedades quanto às formas de se executar certos processos. Deste aspecto 

decorre a segunda definição, onde a presença do sujeito que executa a ação é 

considerada. Portanto, a prescrição da tarefa a ser executada e o seu objetivo, 

quando realizadas, são mediadas pelo fazer de um sujeito que em alguma medida 

imprime no seu fazer uma subjetividade. 

 Ao tratar do conhecimento, Barato atribui a este um caráter mais específico 

do que o comumente utilizado. Aqui o autor trabalha novamente com duas 

definições. Uma caracterizada como “representação interna utilizada para guiar a 

execução. Deve estar armazenada na memória de longo prazo”. A outra 

compreende a “resultante mental do processo de assimilação das informações 

sobre a técnica (incluindo feedback dos desempenhos)” (BARATO, 2003a, pg. 122). 

Para definir o que seria esta representação interna, o educador recorre a Larsen 

(1988, pg. 3 apud BARATO, 2003a) para quem esta é “algo pessoal, pré-conceitual 

e não linguístico em sua origem”. Quanto à memória de longo prazo, o autor 

comenta que representa uma dimensão cognitiva que diz respeito a um 

processamento de informações profundo, tácito e de caráter um pouco mais remoto 

do que na memória de curto prazo. Esta última, por sua vez, seria a interpretação 

de informações mais explícitas, superficiais e imediatas. Seguindo sua explicação, 

dados processados pela segunda nem sempre chegariam até a primeira, sendo o 

conhecimento em seu sentido mais restrito a conversão de dados em estruturas 

representativas que venham a ser armazenadas na memória de longo prazo. 

 Em resumo, a memória de curto prazo das pessoas é a forma com estas se 

relacionam com as informações num primeiro contato. No entanto, esta memória se 

articula com a de longo prazo e com os conhecimentos previamente estabelecidos, 

o que permite a estruturação de novos conhecimentos organizados sob esta 

relação. A outra definição de conhecimento utilizada por Barato em seu modelo visa 
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demonstrar o fluxo de interação contínua do conhecimento com o desempenho e a 

informação. 

Por fim, a informação dentro da proposta de Barato é delimitada por uma 

noção na qual esta constitui produto representativo resultante do conhecimento. 

Sua existência no esquema do autor é, grosso modo, em forma de mediação entre 

o conhecimento do professor e o do aluno. Sua representação pode se dar através 

de recursos como linguagem, instrumentos, ferramentas e outras produções 

humanas, materiais ou não. 

Desse modo, Barato considera que o par teoria-prática não cabe para 

organizar os processos de ensino e aprendizagem de técnicas. Sua proposta, 

portanto, é de uma reorientação das metodologias didáticas para o ensino de 

técnicas que partam dos elementos que constituem a natureza do fazer-saber. Em 

“Trabajo, conocimiento y formación profesional” (2016, pg. 62), o autor afirma que 

as formas de sequenciar o fazer (suas técnicas e processos envolvidos) objetivando 

a confecção de um produto ou obtenção de um resultado específico necessita de 

formas próprias de aprendizagem em que não devem predominar a aprendizagem 

de conceitos, princípios e fatos. Apesar da resistência que encontrou por parte de 

outros educadores na defesa de sua posição, o pesquisador conseguiu, num 

embate de ideias que durou praticamente toda a década de 90, publicar no ano 

2000 um texto intitulado “Indicadores para uma pedagogia da educação 

profissional”. 

Barato (2008) em sua defesa da obra e seus aspectos formativos desmistifica 

a relação dualista entre teoria e prática e apresenta as diferenças entre o saber que 

e o saber como a partir das categorias trabalhadas por Gilbert Ryle como knowing 

that e knowing how. Segundo Ryle (2009), é comum (e equivocado) atribuir a 

existência de inteligência em uma determinada atividade apenas se o ator envolvido 

na realização da mesma tiver passado por um processo de construção de 

conhecimentos relacionados aos critérios, regras e leis gerais ou prescrições desta 

atividade. 

É o mesmo que dizer que para que uma determinada performance possa ser 

considerada inteligente, é necessário adquirir inicialmente teoria, para depois 

realizar a prática. O autor mostra que, o saber como e o saber que, embora possuam 

pontos de contato, são estruturados e adquiridos de maneira independente e que a 

ação do saber como inteligente não é a combinação de um pensamento prévio 
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seguido de prática, mas sim uma ação única que poderíamos caracterizar como 

“pensar ao fazer”. 

Como exemplo, poderíamos analisar o trabalho de um marceneiro. A 

utilização de madeira como matéria-prima para a confecção de artefatos é uma das 

mais antigas dentre as conhecidas na história da humanidade. Diversas técnicas 

foram desenvolvidas para entalhar a madeira a partir de culturas diferentes. Estilos 

e desenhos distintos, bem como a utilização de troncos específicos refletem a 

identidade de diferentes povos através dos tempos nas realizações de suas próprias 

obras. No Egito Antigo, por volta de 2000 a.C. já haviam mesas, cadeiras e camas 

com formatos geométricos bastante elaborados, ainda que a geometria só fosse 

surgir como ciência matemática na Grécia por volta do século VI a.C. e que 

Arquimedes só tenha desenvolvido suas técnicas de cálculo geométrico cerca de 

três séculos depois. 

No entanto, ainda que fossem contemporâneos, pouca relação existiria entre 

o ofício cotidiano do carpinteiro e o estudo formal da geometria, especialmente num 

período onde o acesso à escola não era universal. Na Mesopotâmia, por exemplo, 

à escola era destinada aos filhos das elites e aos profissionais do aparato político 

vigente (THOMASON, 2005, p. 25). Ao analisarmos a origem da palavra escola, do 

grego scholé, identificamos que a mesma tem origem em noções como ócio, lazer, 

tempo livre. Ócio e tempo livre não parecem ser algo que um artesão da madeira 

dispõe, e de fato não era. A atividade produtiva na Grécia da Antiguidade era 

destinada às classes mais próximas da base da pirâmide social grega (DE MASI, 

2000). O ócio era destinado aos que estavam no topo da hierarquia, aos que 

governavam e que, para desfrutar da scholé, não realizavam atividade produtiva e 

usufruíam das obras dos demais. 

Uma vez que o saber como não era adquirido na escola, como estes eram 

ensinados, consolidados e aperfeiçoados através dos tempos? O antropólogo 

Claude Lévi-Strauss (1980) desmonta o argumento leviano daqueles que atribuem 

as primeiras invenções de nossa espécie ao acaso ou ainda, aos que acreditam que 

os conhecimentos ensinados na atual etapa da sociedade garantem o domínio de 

técnicas utilizadas em tempos passados através do seu texto Raça e História: 

 

Esta visão ingênua resulta de uma total ignorância da complexidade e da 
diversidade das operações implicadas nas técnicas mais elementares. 
Para fabricar um utensílio de pedra lascada eficaz, não basta bater na 
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pedra até que estale; apercebemo-nos disso no dia em que 
experimentamos reproduzir os principais tipos de utensílios pré-históricos. 
Então - e observando também a mesma técnica nos indígenas que ainda 
a possuem - descobrimos a complicação dos processos indispensáveis e 
que vão, algumas vezes ao fabrico preliminar de verdadeiros "aparelhos 
de corte": martelos de contrapeso para controlar o impacto e a sua direção; 
dispositivos amortecedores para evitar que a vibração faça rachar a lasca. 
É preciso também um vasto conjunto de noções sobre a origem local, os 
processos de extração, a resistência e a estrutura dos materiais utilizados, 
uma preparação muscular apropriada, o conhecimento dos "movimentos a 
imprimir às mãos", etc. (LÉVI-STRAUSS, 1980, p. 75) 

 

Os saberes tecnológicos, científicos e profissionais foram adquiridos e 

desenvolvidos, portanto, ao longo de processos técnicos de aprendizagem durante 

a maior parte da história humana. Da atividade produtiva e da reflexão que dela 

decorre, foi possível à humanidade construir de pirâmides a embarcações. Da 

separação artificial entre a reflexão e a atividade produtiva é que se desenvolve a 

noção de que, para alguns cabe o mundo das ideias e para outros o trabalho a partir 

de critérios de pertencimento de classe. O problema é que com a escolarização 

impulsionada pela sociedade industrial (DE MASI, 2000), se generalizou a lógica de 

educação da classe dominante, mas não se equiparou a educação que os 

trabalhadores recebiam e desenvolviam através da aprendizagem de sua profissão 

ao mesmo nível de importância. 

O estudo sobre as corporações de ofício, conhecidas também como guildas, 

que existiram na Europa pré-industrial, nos mostra que além destas representarem 

espaços de aprendizagem do trabalho, eram consequentemente em virtude da sua 

atividade, locais de inovação e desenvolvimento tecnológico mesmo em um 

contexto de regulação de padrões estabelecidos para a manufatura de objetos 

(EPSTEIN, 1998, p. 693-694). De Masi cita, inclusive, uma certa rejeição ao 

desenvolvimento tecnológico na Grécia Antiga apesar de sua produção e comenta 

em virtude disso, a discrepância que se deu entre o seu potencial tecnológico e o 

que de fato ocorreu, em oposição à uma literatura, política, arte e filosofia 

extremamente elaboradas para os padrões que surgiriam posteriormente na própria 

civilização ocidental. O mesmo atribui isso à relação da produção material como 

sendo a atividade de homens e mulheres escravizados, que produziam para que os 

demais pudessem se ocupar de tais questões. Um trecho da obra “A Política” de 

Aristóteles evidencia este cenário. No Capítulo II do Livro Quinto com o título de 

“Diferenças entre as artes liberais e as artes mecânicas”, Aristóteles (2007, pg. 52) 

escreve:  
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Aliás, não é difícil perceber que entre as coisas úteis, é preciso que se 
esteja ao par principalmente daquelas que são de incontestável 
necessidade, e é igualmente óbvio que nem todas devem ser ensinada, 
pois há muitas de um uso liberal e outras que não convêm a homens livres. 
Deve, então, ministrar aos jovens, os conhecimentos úteis que não lhes 
imponham um gênero de vida sórdida e mecânica. 

 

Mais de dois mil anos depois, uma parte da humanidade ainda tem 

dificuldades para se desvencilhar por completo dos critérios gregos de educação. 

Não parece que tenhamos produzido até o presente momento um sistema 

educacional com um repertório de didáticas que representem a síntese do acúmulo 

cultural, político, filosófico, artístico, tecnológico, profissional e científico que 

conseguimos documentar como potencial humano. Num mundo desigual, com 

cerca de 3 bilhões e meio de pessoas batalhando diariamente para atender suas 

necessidades mais elementares de acordo com dados de 2018 da Organização das 

Nações Unidas, impera a lógica de que alguns devem passar a vida trabalhando no 

que lhes for oferecido visando suprir suas necessidades materiais mais básicas, 

através de uma remuneração que não valoriza suas técnicas e saberes, para 

sustentar a vida de privilégios de uma minoria que pode escolher as atividades que 

deseja desenvolver mediante seus interesses e afinidades. Numa sociedade que 

separa o conhecimento desta forma, prevalece uma didática voltada para o saber 

que em detrimento da construção do saber como. Portanto, analisando 

historicamente como os saberes foram politicamente, socialmente e 

economicamente divididos, em detrimento de um critério científico, vocacional e 

igualitário, é possível entender porque didáticas voltadas para à construção de 

saberes através da atividade produtiva ainda seguem menosprezadas e vistas com 

preconceito. 

 

2.2.2 Contribuições da psicologia do desenvolvimento e didática profissional 

francesa 

 

A Didática Profissional enquanto corrente surge na França da convergência 

do campo de práticas do ensino profissional e formação de adultos com a ergonomia 

cognitiva, a didática e a psicologia do desenvolvimento. Para subsidiar teórico e 

metodologicamente a Didática Profissional, Pierre Pastré, Patrick Mayen e Gérard 
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Vergnaud (2006) recorreram principalmente a Jean Piaget e Lev Vigotski. Ambos 

desenvolveram estudos que são fundamentais para pensar processos de ensino-

aprendizagem que tem como base a ação e a consideração dos saberes adquiridos 

anteriormente. 

Segundo Palangana (2015), Piaget considerava que as questões 

relacionadas à aprendizagem e ao conhecimento estavam intimamente conectadas. 

A primeira representava a realização de algo, o “saber como fazer”. O conhecimento 

seria a compreensão dos fenômenos e eventos e suas possibilidades bem como a 

capacidade de significá-los. 

Da problemática estabelecida entre conhecimento e aprendizagem, Piaget 

utiliza um conceito fundamental para o seu pensamento: o esquema. Os esquemas 

representam o modo como um sujeito, a partir da sua interação com o mundo, 

organiza na própria mente a maneira como a realidade se apresenta. Acerca deste 

tema, Palangana (2015, p. 80) escreve: 

 

Do ponto de vista piagetiano, o processo de conhecimento implica a 
disponibilidade de esquemas operativos, uma vez que só pode ser 
efetuado por meio da ação. Não obstante, vale observar que esses 
esquemas operativos podem ser tanto condições de aprendizagem como 
produto delas. Por um lado, todo novo esquema é um produto de 
aprendizagem, na medida em que resulta da diferenciação e pressupõe 
uma acomodação que depende da experiência. Por outro lado, para que a 
aprendizagem ocorra, o sujeito deve dispor de alguns esquemas prévios 
que possam ser diferenciados no decorrer de novas assimilações. 

 

O esquema, para a didática profissional francesa, seria a forma como um 

indivíduo organiza a atividade a ser realizada diante de determinadas situações. 

Estes esquemas representam um conjunto de normas de ação, levantamento de 

informações e tentativa de controle da situação visando alcançar um ou mais 

objetivos. No entanto, os esquemas se dão em meio a invariantes operatórios 

(elementos que designam as características próprias da situação à qual o esquema 

está sendo submetido), o que permite a inferência do sujeito permitindo-o antecipar 

ou adaptar seus esquemas a cada situação. 

De Vigotski, é fundamental para a didática profissional a ideia de zona de 

desenvolvimento proximal. Para entender este conceito, é necessário introduzir 

outros dois: o conceito de nível de desenvolvimento real e o de nível de 

desenvolvimento potencial. Pensando a aprendizagem e o desenvolvimento de 

crianças, Vigotski define o primeiro como a caracterização do conjunto de funções 
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que uma criança consegue apresentar num determinado ciclo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento potencial, representa as situações que a criança consegue 

solucionar com a ajuda de outras pessoas (PALANGANA, 2015, p. 135). 

A zona de desenvolvimento proximal seria justamente a distância entre os 

dois níveis. Esta "zona" é definida pelo conjunto de funções necessárias a serem 

construídas partindo do nível de desenvolvimento real atual, para se chegar aos 

seguintes. No entanto, a zona de desenvolvimento proximal não constitui um 

conjunto fixo e sequencial de etapas para se atingir o nível potencial. Ela representa, 

na verdade, o desenvolvimento mental real de cada criança e aquele que se 

pretende desenvolver. Para Vigotski, o desenvolvimento potencial é extremamente 

influenciado pela qualidade do ambiente social em que se habita. 

As ideias de Piaget e Vigostki utilizadas pelos teóricos da didática profissional 

francesa se articulam diretamente com dois outros conceitos da mesma: a atividade 

produtiva e a atividade construtiva. A atividade produtiva pode ser definida como a 

transformação da realidade material, simbólica ou social por parte do sujeito. É a 

ação em execução até o momento do seu encerramento, seja atingido o objetivo 

final ou não. De acordo com Pastré, Mayen e Vergnaud (2006), compreende-se por 

atividade construtiva o movimento de transformação pelo qual o sujeito passa em 

virtude da ação efetuada. Disso, é possível perceber que, embora se apresentem 

em cada caso com desigualdade, atividade construtiva e atividade produtiva são 

inseparáveis, estão conectadas.  

Em toda atividade produtiva é possível extrair aprendizado, em maior ou 

menor grau, e toda atividade produtiva contém atividade construtiva, ainda que em 

determinadas profissões a segunda se torne cada vez mais residual. Porém, a 

atividade construtiva pode se estender para além da atividade produtiva, sob a 

forma de reflexão posterior à ação. É nesta análise que o sujeito consegue 

reorganizar os processos envolvidos na produção tendo em vista o seu 

aperfeiçoamento (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2006, pg. 155-156). 

Na atividade produtiva, o ser humano envolvido na ação aprende pelo 

simples fato de agir, de forma não intencional. Assim sendo, a atividade construtiva 

que depreende desta ação também ocorre de maneira incidental. Porém, nas 

instituições escolares, onde o aprendizado e as reflexões sobre os saberes 

ensinados constituem o seu objetivo e razão de existência, a atividade construtiva 

possui caráter intencional, deixando de ser uma consequência do pensar sobre a 
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ação e passa a ter ações subordinadas à transformação do sujeito que as executa. 

A didática profissional opta por analisar as atividades construtivas que 

surgem das atividades produtivas através da primeira forma descrita, a não 

intencional. Parte-se do agir para analisar o aprendizado buscando sua 

compreensão a partir do poder de ação do sujeito. Esta forma de aprendizado (que 

foi a primeira de nossa espécie), adquire saber a partir da realização da atividade, 

da aplicação das capacidades de um sujeito diante de uma situação. 

 

2.2.3 Transposição Didática: tecnologia da construção do saber 

 

Como apresentado anteriormente, os processos de ensino-aprendizagem 

podem ocorrer de variadas formas. Entre o saber que alguém ou alguma 

comunidade possui ou desenvolve, a designação desse saber enquanto 

conhecimento que se pretende ensinar e o exercício pedagógico que permite que 

tal saber seja construído por outros, deve haver de acordo com o matemático Yves 

Chevallard (1998), a Transposição Didática. 

De acordo com Chevallard, um determinado saber e os seus conteúdos, 

quando constituído enquanto saber a ser ensinado, deve sofrer uma série de 

transformações e deformações que o adapte a fim de torná-lo um saber que possa 

ser de fato ensinado. Para melhor entender essa teoria, o autor dividiu estes 

saberes em três tipos: o saber sábio, o saber a ensinar e o saber ensinado. 

Para Chevallard, os elementos do saber sábio, de uma comunidade científica 

específica por exemplo, são necessariamente diferentes dos elementos que 

compõem o saber ensinado. Pensemos por um momento num experiente cirurgião 

ortopedista que já tenha operado centenas de pacientes em diferentes contextos ao 

longo de sua vida. Ao se deparar com uma situação corriqueira; um jovem que 

andando de bicicleta se acidentou e fraturou o braço, é bem possível que, ao olhar 

a lesão e fazer algumas perguntas ou solicitar alguns movimentos, este médico já 

saiba o que deve ser feito. Ainda assim solicitará um exame de raio X, e se constatar 

que o braço realmente encontra-se fraturado, aplicará as técnicas adequadas para 

que o enfermo possa se recuperar e receitará os devidos medicamentos para a 

melhora do paciente. Este é um conhecimento que foi internalizado pelo tal cirurgião 

através da prática, da pesquisa, da experiência e do estudo que nos momentos em 

que a sua realização é necessária, poucos desafios ou até mesmo nenhum podem 
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surgir durante o procedimento. 

Agora imaginemos a seguinte situação. Este mesmo cirurgião é também 

professor e ensina turmas numa faculdade de medicina. Seria suficiente, para a 

aprendizagem deste saber, que o médico na qualidade de docente apenas repetisse 

os mesmos procedimentos que realiza no exercício da sua profissão na frente de 

seus alunos? Terão esses alunos aprendido as técnicas envolvidas e seriam eles 

capazes de reproduzi-las ao se depararem com uma pessoa com o braço fraturado? 

Certamente que não. A construção dos saberes profissionais por parte do corpo 

discente só pode se dar após uma série de combinações de elementos, que os 

permita diferenciar os diversos tipos de lesões desde os aspectos visuais que o 

caracterizam, entender como e porque cada movimento deve ser solicitado e 

realizado pelo paciente para auxiliar no diagnóstico, ler as radiografias da maneira 

correta, realizar simulações e emulações dos procedimentos manuais que devem 

ser adotados e compreender a composição, o efeito e a relação entre os 

medicamentos a serem indicados, mas principalmente, após desempenharem a 

atividade ao ponto de construírem os conhecimentos que os permita atuar diante 

desta situação profissional. 

No contexto descrito, o saber referente às formas de garantir a recuperação 

de um braço que foi fraturado em um acidente, saber esse cujo professor e 

experiente ortopedista desenvolveu e consolidou, precisa passar por diversos 

processos para se tornar um saber a ensinar, e outros para transformar-se em saber 

ensinado. Ao pensar os processos de ensino-aprendizagem essenciais à 

construção deste saber, o docente necessita identificar quais são os conhecimentos 

relevantes para diagnosticar e tratar o caso em questão e como cada um destes 

conhecimentos serão trabalhados em ambulatórios, laboratórios ou sala de aula.  

Ao designá-lo enquanto saber a ensinar, faz-se necessário refletir sob qual 

deve ser o melhor método para ensinar e para aprender cada elemento que constitui 

o saber que se pretende construir. No entanto, a transposição didática não se realiza 

no abstrato. Embora se faça necessário mentalizar e prever determinados aspectos 

didáticos, é no fazer docente que a transposição didática toma corpo e pode ser 

observada, analisada, avaliada e reavaliada a partir dos seus efeitos na 

aprendizagem. 

A partir da abordagem deste trabalho, é interessante considerar a proposta 

de Chevallard sob a ótica de um fazer-saber sábio, fazer-saber a ensinar e fazer-
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saber ensinado. No âmbito da Educação Profissional, analisar a atividade e os 

fazeres-saberes profissionais que serão ensinados é fundamental para organizar 

sua implementação didática. Mas como o processo de aprendizagem ocorre em 

situação, perceber a relação dos alunos com as metodologias empregadas na 

construção destes fazeres-saberes e a manifestação posterior do fazer-saber 

ensinado constituiria uma forma de autoavaliação do docente revisando suas 

técnicas de ensino quando postas em movimento. 

Portanto, para ser docente, ensinar, aprender, ser ensinado e fazer com que 

aprendam, não basta apenas possuir o fazer-saber sábio relativo a um campo 

profissional. Este deve ser um pré-requisito para exercer a docência mas não 

garante que os discentes irão construir estes fazeres-saberes ao longo dos 

processos de ensino-aprendizagem, ou ao menos da melhor maneira possível. Sem 

que haja o distanciamento desse professor do seu fazer-saber sábio, para 

destrinchá-lo e reordená-lo no sentido de o configurar como fazer-saber a ensinar, 

os objetivos pedagógicos dificilmente serão atingidos. A Transposição Didática 

precisa ser realizada pois esta é a ponte que liga o fazer-saber sábio ao saber 

ensinado. 

 

2.2.4 E como abordar o ensino na Educação Profissional? 

 

As obras pesquisadas até aqui, sugerem não só para a educação profissional 

e o ensino de saberes técnicos, mas para os processos de ensino-aprendizagem 

de uma série de saberes, a realização de uma didática em que o discente esteja em 

posição de aprendizagem de atividades. Nesta perspectiva, o fazer é concebido 

como produtor de conhecimento e potencial promotor de consciência crítica à 

medida que o discente interage com a realidade e a re-significa com sua 

subjetividade encontrando no docente, um mediador para a construção de novos 

conhecimentos. Esta visão representa uma ruptura com as metodologias 

tradicionais de ensino. 

De Comenius à Freire, a ideia do “aprender fazendo” está presente em 

abordagens educacionais muito embora esta forma de aprender seja muito anterior 

à uma noção sistematizada de educação, conforme aponta a pesquisa. Se na 

educação básica propedêutica já se sugere um maior protagonismo do aluno e 

atividades centradas no fazer do discente, não pode ser diferente em instituições 
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educacionais cuja especialidade é a oferta de educação profissional e tecnológica, 

seja qual for a modalidade. Diante, inclusive, das considerações acerca dos saberes 

técnicos por parte de pesquisadores como Barato, Pastré, Mayen, Vergnaud e 

outros, se faz necessário ir além e pensar formas didáticas próprias de uma 

educação profissional. 

Em obra de Gruber; Allain e Wollinger (2019, pg. 125-126), os autores 

escrevem que a didática geral orientada para o ensino de ciências visa em sua 

grande maioria o ensino de um conhecimento científico estruturado em uma base 

teórica e explicativa marcada pela produção textual ou pela retórica. No entanto, 

segundos os mesmos, uma didática voltada para a educação profissional tem como 

objetivo a ação modificadora e seu exercício social. A partir desta orientação, para 

efeitos da organização de estratégias didáticas alinhadas aos objetivos da EPT, 

parece coerente partir de critérios que reúnam o trabalho como princípio educativo, 

o fazer discente como centro das atividades, a interação entre alunos e professores 

como propulsora da construção de saberes e a intervenção na realidade como fim. 

Contudo, antes de dar passos no sentido de organizar estratégias didáticas para a 

educação profissional, é importante percorrer brevemente os caminhos que a EPT, 

e principalmente a formação docente para esta modalidade, trilharam no Brasil. 

  

2.3 Uma breve trajetória da educação profissional no Brasil e da formação dos 

seus docentes 

 

O desenrolar da Educação Profissional brasileira possui altos e baixos 

permeados por aspectos conflitantes e por vezes contraditórios até passar a ser 

encarada como uma modalidade educacional que potencializa a construção de 

indivíduos plurais e enquanto educação estratégica para o desenvolvimento do 

país. Ainda nesta década, em que a Educação Profissional viveu o seu melhor 

momento no Brasil, existem muitas questões que ainda estão por se resolver. 

Historicamente, o ensino da educação profissional em terras brasileiras 

possuía um evidente recorte de classe. Aos filhos das elites nacionais era destinado 

o ensino voltado a formar os futuros bacharéis. De acordo com Cordão e Moraes 

(2017), quando príncipe regente, D. João VI ao chegar ao Brasil em 1808 cria dentre 

outras instituições o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia e posteriormente o Colégio 

Médico-Cirúrgico do Rio de Janeiro e a Escola Superior de Matemática, Ciências, 
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Física e Engenharia. Segundo o autor, a intenção era que uma parte dessas escolas 

fosse estabelecida enquanto instituições de ensino técnico de nível superior. 

Todavia, a pressão das elites brasileiras para realizar cursos que permitissem a 

obtenção do título de doutor bem como a ocupação de cargos públicos na Corte 

portuguesa deram lugar aos cursos de bacharelado. 

Pouco mais de cem anos depois, em setembro de 1909, Nilo Peçanha no 

papel de presidente (por conta do falecimento de Afonso Pena dois meses antes) 

promulga o Decreto nº 7.566 instituindo pelo país escolas de Aprendizes e Artífices, 

num total de dezenove instituições. Foram estas escolas que, posteriormente, 

deram origem aos CEFETs e mais tarde, após noventa e nove anos do decreto de 

Nilo Peçanha, a maior parte destes centros foi transformada em Institutos Federais 

de Educação Ciência e Tecnologia. 

Lucília Machado (2008), em artigo sobre a formação de docentes na EPT, 

faz um rico apanhado da história das políticas e iniciativas que se deram em torno 

desse tema. Machado nos conta que a partir da criação das escolas de Aprendizes 

e Artífices, criou-se em 1917 a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás 

visando formar docentes para o ensino da educação profissional, em especial a 

formação para trabalhos manuais realizados nas escolas primárias. Embora a 

Escola Wenceslau Brás tenha existido por 20 anos, apenas 381 professores dentre 

as quais 309 mulheres, foram habilitadas pela instituição. 

Após esta iniciativa, ao final da década de 40, ocorreu pela primeira vez o 

Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Industrial com duração de 15 

meses. Mas foi no início da década de 60, no artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 4.024/61 que se bifurcou a formação de professores para o ensino 

médio e para o ensino técnico. Os primeiros obteriam sua formação nas faculdades 

de letras, ciências e filosofia e os docentes de disciplinas voltadas especificamente 

para o ensino técnico realizariam cursos especiais voltados para esta modalidade 

educacional. Entretanto, a regulamentação do artigo 59 desta lei só ocorreu ao final 

da mesma década. Ainda nos anos 60, em 1965 mais precisamente, uma Portaria 

Ministerial do MEC definiu uma quantidade mínima de dias letivos e de carga horária 

para um curso de didática do ensino agrícola e fundou-se a Utramig (Universidade 

do Trabalho de Minas Gerais) que ambicionava dentre outros objetivos, a formação 

de professores e instrutores das disciplinas destinadas exclusivamente ao ensino 

técnico industrial. 
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Nos anos seguintes, a reforma universitária estabeleceu como critério que a 

formação de todos os professores do segundo grau, fossem estes de disciplinas 

gerais ou técnicas, deveriam se dar no nível superior. Um ano após esta exigência, 

por conta de um déficit de docentes do ensino técnico diplomados em nível superior, 

foi permitido ao MEC a criação em caráter de emergência de cursos voltados para 

a resolução desta situação. Estes cursos foram realizados através da criação do 

Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional - 

CENAFOR. O primeiro deles era destinado à complementação pedagógica 

daqueles professores que possuíam habilitação em nível superior (sendo este 

denominado de Esquema I) e o segundo curso tinha como proposta habilitar para o 

ensino aqueles profissionais que possuíam um diploma técnico (Esquema II). O 

Esquema II era composto pelo conteúdo do Esquema I e de disciplinas específicas 

do ensino técnico (MACHADO, 2008). 

Com a obrigatoriedade da formação profissional no 2º grau na década de 70 

durante a Ditadura Militar, surgiram planos para pensar a formação de professores 

das disciplinas voltadas para o ensino técnico. No entanto, o modelo de 

implementação desta modalidade de formação se deu de maneira burocrática, sem 

a contrapartida e o preparo necessário para a nova realidade (CORDÃO; MORAES, 

2017) Diante da urgência gerada pela nova demanda que se criou, instituiu-se em 

1977 a licenciatura plena para o ensino de tais disciplinas que acabou não se 

generalizando. Com a criação dos Cefets, os ânimos em torno da possibilidade de 

uma formação docente voltada para o ensino técnico aumentaram. Contudo, o 

formato disposto a partir dos Esquemas I e II se sobrepunham às licenciaturas.  

No ano de 1982, a obrigatoriedade do ensino profissional no ensino médio é 

eliminada agravando a situação. Em 86, os organismos que haviam sido criados 

para a formação de docentes para o ensino profissional como o CENAFOR são 

extintos. Diante de tantas rupturas e descontinuidades, dificilmente foi possível 

instituir ao longo deste período uma formação de professores criteriosa voltada para 

os educadores da educação profissional levando em consideração suas 

necessidades e especificidades. 

Junto com a LDB nº 9.394/96, vieram disposições sobre a formação docente, 

incluída nesta a docência de disciplinas voltadas ao ensino técnico. Dentre outras 

coisas, um de seus artigos flexibilizava os critérios para o exercício do ensino da 

educação profissional permitindo que instrutores e monitores pudessem realizá-la, 
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desde que possuíssem experiência profissional e, concomitantemente ao exercício 

da docência, se capacitassem para o magistério.  

 

2.4 Por uma didática para a educação profissional no Brasil 

 

Como observado, as questões específicas ligadas ao ensino-aprendizagem 

em didática profissional nem sempre obtiveram a atenção que necessitam no Brasil. 

Embora ao longo dos anos tenha havido uma preocupação por parte de sucessivos 

governos em instituir escolas de profissionalização, motivados especialmente pela 

necessidade de gerar “mão-de-obra” qualificada para atender o crescente processo 

de industrialização do país (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 67), uma didática própria 

desta modalidade educacional não costumava ser objeto de consideração. É 

importante frisar que não existe apenas um tipo de curso na Educação Profissional. 

Sendo assim, cada um destes cursos terá objetivos, conteúdos, duração e até 

mesmo públicos distintos para a formação em um mesmo campo profissional, 

fazendo com que determinadas estratégias didáticas sejam mais bem utilizadas em 

um ou outro programa de formação profissional. 

Os cursos de qualificação profissional (Formação Inicial e Continuada, ou 

simplesmente FIC) possuem como característica a formação de trabalhadores 

(jovens e adultos) para entrada ou retorno ao mundo do trabalho. Por vezes, 

também são procurados como forma do trabalhador atualizar ou adquirir técnicas 

ou apenas aumentar o seu nível de escolaridade. Já os cursos técnicos 

subsequentes são voltados para aqueles que já concluíram o Ensino Médio e visam 

o ingresso em um campo profissional num curto espaço de tempo. Os cursos 

integrados e concomitantes são destinados aos estudantes que pretendem realizar 

o currículo do ensino médio ao passo que aprendem uma profissão.  

Como visto anteriormente, existe na Educação Básica em geral a 

predominância de um modelo educativo que visa uma formação mais generalista 

(apesar da existência de modelos alternativos), ligado a vários campos das ciências 

através de disciplinas diversas e orientado para o acesso ao Ensino Superior. Na 

Educação Profissional o objetivo é fazer com que o aluno adquira técnicas e 

fazeres-saberes identificados com uma determinada profissão, com uma 

comunidade de práticas, com os grupos sociais afetados por estas práticas, 

podendo, ao longo de sua formação e ao concluir, realizar o que foi aprendido no 
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mundo do trabalho. 

Para tanto, recomenda-se, apoiado nos autores, educadores e 

pesquisadores apresentados nesta dissertação, que a educação voltada para a 

aprendizagem profissional não deve dispor da mesma forma, conteúdo e recursos 

que o ensino tradicional de disciplinas propedêuticas no Ensino Fundamental e 

Médio. Embora a leitura, as anotações e as explanações possuam importância e 

não estejam excluídas, é no fazer que se consolida o saber profissional. Com isso, 

não se defende uma visão “empirista” (outra categoria dualizada), onde a execução 

de determinados movimentos com certas finalidades promovem uma “aquisição” de 

fazeres-saberes pretendidos somente. Se aprende fazendo, e na reflexão sobre a 

ação o saber é desenvolvido e consolidado (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2006). 
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3 CONSTRUINDO UM GUIA DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 Diante da análise das especificidades epistemológicas dos saberes técnicos, 

dos objetivos próprios que competem à Educação Profissional e de uma 

organização da didática tradicional de orientação propedêutica que predominou no 

ensino escolar e universitário (e também afetou formas de organização do ensino 

profissional), a construção de um material didático que se proponha a contemplar 

estas questões parece ser uma demanda importante. Essa, no entanto, não é uma 

tarefa fácil. Especialmente quando a ideia de que a Educação Profissional necessita 

de uma didática específica não é hegemônica no país. 

 Então, por onde começar? Autores como Comenius (2010), Barato (2016) e 

Pastré (2011) não deixam dúvidas. Para aprender a fazer algo, é necessário se por 

a fazê-lo. Contudo, nas ideias dos dois últimos em especial, é possível perceber 

uma posição fundamental que encontra Freinet e Paulo Freire: é necessário que 

haja protagonismo e autonomia do discente no processo. Esta questão central 

indica uma outra postura na relação entre docentes e alunos e entre os próprios 

discentes com relação às metodologias tradicionais. O professor de monólogos e 

“detentor” de um conhecimento a ser “transmitido” dá lugar ao docente construtor, 

orientador, mediador, ouvinte, propositivo e dialógico.  

Portanto, iniciar a construção de um guia de estratégias didáticas voltado 

para as especificidades da formação para o trabalho, que adote uma perspectiva 

epistemológica própria desta modalidade educacional e que apresente um exercício 

docente mediador exigiu partir do trabalho de educadores que propõem 

metodologias e posturas neste sentido. As ideias de Jarbas Novelino Barato (2008) 

sobre a realização de obras como processo de aprendizagem de saberes 

profissionais e os escritos de Pastré, Mayen e Vergnaud (2006) relativos à utilização 

de simulação para o mesmo fim pareceram ser o caminho correto para começar a 

trilhar esta jornada. 

Em seguida, se considerou importante verificar autores que estivessem 

comprometidos e interessados em didáticas centradas na ação discente e, 

preferencialmente, as relacionasse com a Educação Profissional ainda que não 

estivessem explicitamente balizados pelas concepções de Barato (2003a) sobre a 

estrutura do saber técnico ou mesmo pelas relações entre atividade produtiva e 
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atividade construtiva articuladas de modo coerente pelos autores da didática 

profissional francesa. Neste sentido, Luiz Alberto Sanz (2009) e Frank Bünning 

(2007) apresentaram interpretações interessantes (com foco na formação para o 

trabalho) de estratégias comumente conhecidas no ensino propedêutico. 

Outrossim, o trabalho de Barbosa e Moura (2013) se mostrou de grande estima à 

construção de um produto educacional com este perfil. Além desses autores e 

outros, a obra de Miguel Zabalza (2015) sobre estágios nos mostra como o exercício 

profissional orientado e supervisionado pode ser um caminho poderoso para a 

formação em diversos aspectos. 

Pareceu oportuno considerar a movimentação de educadores que criticam 

as metodologias tradicionais para o próprio ensino de disciplinas propedêuticas. 

Esta trajetória de perceber o discente como ser autônomo, capaz e plural por vezes 

soa como um reconhecimento do potencial que possuem os próprios princípios 

pedagógicos da EPT. Analisar algumas ideias que fundamentam a noção de 

metodologias ativas pareceu relevante. Fausto Camargo e Thuinie Daros (2018) 

recentemente lançaram um livro em que apresentam metodologias ativas para 

pensar uma sala de aula inovadora. Os autores as definem na primeira página do 

prefácio de seu livro como “formas de desenvolver o processo de aprender, 

utilizando experiências reais ou simuladas, visando resolver os desafios da prática 

social e profissional em diferentes contextos” (CAMARGO; DAROS, 2018) e 

escrevem sobre as bases conceituais que estruturam sua obra a partir de 

educadores que desempenharam um grande papel na proposta de uma pedagogia 

que possibilitasse um maior desenvolvimento das potencialidades humanas. Acerca 

deste tema, explicando John Dewey e William Kilpatrick, Camargo e Daros 

escrevem: 

   

De acordo com o ideário de Dewey (1976), o pensamento não pode ocorrer 
isolado da ação, cabendo ao professor apresentar os conteúdos na forma 
de questões ou problemas, e não dar de antemão respostas ou soluções 
prontas. A ideia é criar condições para que o aluno possa raciocinar e 
elaborar os conceitos que, posteriormente, irá confrontar com o 
conhecimento sistematizado. [...] Segundo a obra de Kilpatrick (1975), o 
aprendizado precisa partir de problemas reais, do cotidiano de estudantes. 
Para o autor, todas as atividades curriculares podem realizar-se por meio 
de projetos, sem a necessidade de uma organização diferenciada 
(CAMARGO e DAROS, 2018, p. 8-9) 

 

Seguindo o diálogo com pensadores que influenciaram seu trabalho, 
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Camargo e Daros destacam o conceito de aprendizagem significativa desenvolvido 

por David Ausubel. Os autores explicam que Ausubel julgava serem necessários 

dois requisitos para que houvesse aprendizado: o estudante deveria se engajar no 

processo e o conteúdo da escola deveria se relacionar com a vida e expectativas 

deste estudante. A impressão que fica é que, as bases para pensarmos a inovação 

na didática que tanto se discute atualmente (MASETTO, 2011, pg. 3), tendem a 

representar a organização das práticas que nos tornam humanos: a realização 

consciente de atividade buscando intervir na realidade para satisfazer nossas 

necessidades e anseios (VIEIRA PINTO, 2005). 

 

3.1 Uma introdução para o Guia Didático 

 

Nas últimas décadas tem havido debates críticos acerca de metodologias de 

ensino que ainda seguem centradas na oralidade docente, num papel da escola de 

transmitir conteúdos supostamente "universais" e "científicos" e no aluno como 

recebedor e memorizador de tais conteúdos. Para alguns, essas mesmas 

metodologias fomentam uma postura passiva dos estudantes e estabelecem 

poucas relações com a vida e as expectativas dos discentes, seja no âmbito pessoal 

ou profissional (CAMARGO e DAROS, 2018).  

Quando falamos em educação profissional, a questão metodológica é ainda 

mais profunda. No Brasil, estudiosos como Jarbas Novelino Barato (2016) 

trabalham pelo reconhecimento da técnica enquanto saber com epistemologia 

própria e que requer formatos particulares de aprendizagem em ruptura com a 

dicotomia estabelecida pelo par teoria-prática. Pierre Pastré, Patrick Mayen e 

Gérard Vergnaud (pesquisadores franceses autores de La didactique 

professionnelle, 2006) nos explicam que o trabalho é formador. Que a atividade em 

situação possibilita não só a conceituação, mas que o “fazer” é em si feito de e 

criador de: conceitos, conhecimentos e reflexões próprias sobre o mundo. Em The 

Mind at Work (2014), o educador estadunidense Mike Rose discorre através de uma 

série de exemplos sobre a variedade de processos cognitivos que estão presentes 

na realização de tarefas popularmente consideradas simples em razão de 

preconceito com relação à técnica.  

Estas perspectivas nos mostram que tomar o trabalho, os saberes 

profissionais e a realização de processos enquanto princípio educativo é central 
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para a educação profissional. E, como relatado por Barato (2016), há pouco material 

produzido para tratar o ensino de processos. Este contexto, portanto, subsidiou a 

construção de um Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional. Com 

o objetivo de auxiliar docentes que atuam na EPT e pretendendo apresentar aos 

profissionais da educação uma abordagem que considere as demandas próprias do 

ensino de técnicas, foram listadas estratégias que podem ser utilizadas pelo 

professor para introduzir o discente na realidade profissional para a qual se está 

formando.  

A partir de uma pesquisa documental e bibliográfica sobre o tema, foram 

construídos textos sobre as características de estratégias didáticas e sua utilização 

partindo da sugestão da organização do ensino de técnicas feita por educadores 

que pesquisam o tema e autores preocupados com o ensino de saberes do trabalho. 

As metodologias reunidas foram estruturadas sobre os princípios epistemológicos 

de saberes técnicos, adaptações para a utilização visando processos de ensino-

aprendizagem na educação profissional que se mostraram recorrentes na pesquisa 

em torno do tema. O material reunido pretende ampliar as possibilidades didáticas 

dos docentes da EPT na montagem de planos de ensino, bem como nas atividades 

reais, seja em “sala de aula” ou em oficinas, tornando suas aulas cada vez mais 

alinhadas com os objetivos da formação profissional. 

Este trabalho não se volta a resolver os dilemas do ensino em educação 

profissional. Tampouco acredita-se que as estratégias apresentadas aqui dão conta 

das necessidades da EPT. Longe disso, as possibilidades são inúmeras e variam 

caso a caso. Porém, o esforço para pensar o ensino de saberes profissionais a partir 

de suas características mais elementares traz à tona certas propriedades 

particulares aos seus processos de aprendizagem que são fundamentais para a 

abordagem apresentada aqui. Pretende-se, no material que segue, valorizar os 

saberes técnicos colocando-os no centro do processo educativo.  

A partir das considerações de Barato (2003) e outros autores, foram descritas 

10 estratégias capazes de articular atividades formativas, fazeres-saberes do 

mundo do trabalho, cultura técnica, valores e desempenho que podem auxiliar no 

desenvolvimento e consolidação de tais fazeres-saberes para a formação de jovens 

e adultos que são o público da educação profissional. A escolha de tais estratégias 

partiu da análise de trabalhos voltados para metodologias de ensino em educação 

profissional combinada com as características dos processos de ensino-
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aprendizagem desta modalidade educacional apontadas pelos educadores 

utilizados neste trabalho. Dessa forma, foram selecionadas as seguintes estratégias 

didáticas para a composição do guia didático: 

 

1. Aprendizagem Mediada por Obras 

2. Simulação 

3. Imersão 

4. Aprendizagem Baseada em Projetos 

5. Aprendizagem Baseada em Problemas 

6. Experimento 

7. Sala de Aula Invertida 

8. Estágio 

9. Dramatização 

10.  Estudo de Caso 

 

Será possível perceber que muitas estratégias podem ser combinadas, 

destrinchadas em mais de uma ou mesmo modificadas a depender do objetivo 

educacional desejado. Com referência no formato utilizado por Anastasiou e Alves 

(2012) para apresentar estratégias didáticas para a universidade no capítulo 

Estratégias de Ensinagem e levando em consideração os elementos do ensino de 

técnicas e as descrições relevantes feitas por autores na apresentação de 

estratégias voltadas para a educação profissional, optou-se por descrever cada 

estratégia através da seguinte estrutura:  

 

a) Descrição: constitui um breve texto que conceitua a estratégia didática.  

b) Por que utilizar?: se trata de seção construída para listar possíveis motivos 

para considerar a utilização da metodologia em questão. 

c) Atividades: campo do guia didático onde constam alguns exemplos de 

utilização da metodologia. 

d) Procedimentos gerais: é a seção que recomenda uma sequência de 

etapas a serem adotadas na realização da atividade.  

e) Mediação docente: tópico voltado para a sugestão de postura e relação 

docente no processo de ensino-aprendizagem mediado pela estratégia didática.   
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Por fim, se sugere alguns instrumentos de avaliação partindo da análise de 

um guia de avaliações para a educação profissional desenvolvido na Austrália, país 

com inúmeras pesquisas sobre avaliação para Vocational Education and Training5, 

elaborado pelo Department of Training and Workforce Development (2013) do 

governo do estado da Austrália Ocidental. Além do guia australiano, também foram 

sugeridos instrumentos de avaliação a partir da sua ocorrência na bibliografia 

consultada e utilizada na montagem das estratégias. Os instrumentos avaliativos 

podem ser escolhidos pelos docentes mediante a contextualização da situação 

específica em que utilizará a estratégia. Esperamos que este guia possa trazer 

novas perspectivas aos professores, servidores, pesquisadores e estudantes da 

EPT para tornarem os processos de ensino-aprendizagem cada vez mais 

interessantes, significativos, realizadores e coerentes com a estrutura dos saberes 

exigidos no mundo do trabalho. 

 

3.1.1 Aprendizagem Mediada por Obras 

 

Para pensar a realização de obras como uma estratégia didática para a 

educação profissional, é interessante partir dos estudos de Jarbas Novelino Barato 

(2008) acerca da mesma. Em sua proposta metodológica, Barato sugere a 

estruturação de programas que partam da constituição de obras e que este 

processo seja o princípio organizador para formar profissionais.  

Isso significa dizer que, ao invés de elaborar currículos partindo do 

levantamento de “conteúdos teóricos” supostamente relevantes para uma 

determinada atividade profissional, se utilizaria como critério de organização das 

atividades desenvolvidas na formação a realização das obras valorizadas na 

comunidade profissional daquele contexto. Embora seja uma perspectiva teórica 

interessante em si, que propõe uma mudança profunda na forma de pensar 

programas de formação profissional para além de um falso dilema “aprender o 

processo versus aprender o resultado” (já que a obra deixa de ser “mero resultado” 

e passa a ser percebida como fio condutor do processo de aprendizagem em seus 

múltiplos aspectos), vamos nos debruçar mais neste trabalho sobre os aspectos 

                                                      
5 Equivalente norte-americana e australiana à Educação Profissional e Tecnológica. 
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pedagógicos na utilização da obra enquanto estratégia didática para o ensino e a 

aprendizagem em EPT. 

Barato (2008) elenca uma série de elementos em que a realização de obras 

proporciona a formação de inúmeros fazeres-saberes até a sua concretização, e 

pensar nesta modalidade didática com toda a carga histórica, inovadora e 

tecnológica que ela carrega pode ser um ponto de partida interessante para pensar 

a didática por fora do seu modelo tradicional. Dentre estes elementos está o de que, 

na obra, o conhecimento avança e se consolida na medida em que a atividade 

ocorre, prescindindo de conhecimento prévio. As relações estabelecidas entre o 

sujeito e o objeto de trabalho possibilitam a construção social de fazeres-saberes 

que constituem pré-requisito para a finalização da obra em questão. Além disso, as 

obras são dotadas de valores estéticos e de ética que são estabelecidos a partir da 

relação entre sujeito e a obra que este executa. A obra permite inclusive a 

expressão da intencionalidade do discente. Utilizando um determinado conjunto de 

técnicas, um aprendiz de marcenaria pode construir camas ou estantes, cadeiras 

ou mancebos se utilizando de traços antigos ou mais finos, estilos modernos ou 

rústicos, entre outras características que podem ser impressas pela vontade do 

aprendiz, mas também segundo um processo de negociação entre este aprendiz e 

a comunidade de práticas profissionais onde exerce sua atividade e entre os quais 

se tensionam incorporações e significações acerca de competências, valores, 

atribuições, etc. (LAVE, 2015; WENGER et al., 2014). 

Na obra enquanto modalidade didática seria possível promover a formação 

de grupos de trabalho com distintos níveis de domínio dos procedimentos 

necessários à sua execução. Tais grupos proporcionam o intercâmbio de ideias e 

técnicas relacionadas à execução da obra e promoveriam a análise e avaliação dos 

processos operacionais envolvidos na produção. A obra, portanto, modifica 

radicalmente não só a didática utilizada no ensino, mas também a perspectiva do 

ambiente de aprendizagem, que precisa estar adaptado para atender às 

necessidades de execução das operações que a constroem, das identidades, dos 

valores das comunidades de práticas em que estas operações ocorrem, que, por 

sua vez, interagem com outras comunidades, etc. 

Além de planejar a obra ou orientar o planejamento realizado pelos alunos, o 

professor atua como “mestre” (no sentido retomado por BARATO, 2008) podendo 

oferecer explicações ou demonstrar técnicas quando for necessário. O docente 
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também pode sugerir fontes de pesquisa e acompanhar a realização geral dos 

trabalhos, avaliando-os parcialmente e opinando à medida que a obra é realizada. 

Coloca, assim, os aprendizes em situação de aprendizagem, antes de “transmitir” 

conhecimentos, possibilitando muitas vezes um aprendiz aprender com o outro, não 

apenas com o mestre. Visando a celebração da obra, o professor pode orientar ou 

organizar exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, divulgação do 

resultado final dos trabalhos ou implementação das obras quando vinculadas a 

atividades de extensão.  

 

3.1.2 Simulação 

 

Em artigo sobre o uso de simulações em programas vocacionais, as autoras 

Rush, Acton, Tolley, Marks-Maran e Burke (2010) definem simulação a partir do 

conceito utilizado pela Universidade de Kingston/St. George’s Universidade de 

Londres. A simulação pode então ser compreendida como sendo a criação de 

ambientes seguros de apoio à prática, que “espelhem” ou imitem situações 

utilizando-se de uma adaptação fictícia. Realizar processos de aprendizagem em 

ambientes de simulação torna possível o desenvolvimento de habilidades manuais 

e cognitivas que serão exigidas do discente no exercício da sua atividade 

profissional futura sem que as situações que demandem o uso de tais habilidades 

precisem de fato acontecer. Pilotos de avião não desejam nem pretendem vivenciar 

momentos em que precisem realizar pousos forçados. Ainda assim, devem estar 

preparados para adotar os procedimentos necessários caso tenham que pousar 

precocemente. Através da realização de simulações durante os treinamentos 

destes pilotos, é possível prepará-los para enfrentar estas situações sem que os 

mesmos estejam submetidos aos riscos de vida e de perda material que esta ação 

proporciona.  

Utilizar-se da simulação enquanto ferramenta didática proporciona o 

aprendizado de uma determinada atividade. No entanto, o objetivo da simulação 

não é fazer com que o aprendiz domine a simulação em si, mas sim, estabelecer a 

ponte entre o domínio do saber aprendido e as situações reais em que este saber 

será empregado (PASTRÉ, MAYEN E VERGNAUD, 2006). A simulação, por mais 

que se aproxime da realidade, não dará conta da variedade de acontecimentos que 

possam ocorrer no exercício desta. Portanto, é importante que os ambientes de 
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simulação sejam construídos de maneira a garantir a aprendizagem das 

habilidades, procedimentos, recursos comunicativos e de relações interpessoais 

necessários à prática profissional em questão, mas mais importante, é possibilitar 

ao aluno resolver os problemas que podem ser colocados diante das situações 

concretas. Por vezes, alguns destes problemas praticados de maneira virtual nunca 

surgirão em anos de vida profissional e outros podem ser extremamente 

recorrentes. Porém, é fundamental que o aprendiz consiga construir os meios para 

superar as possíveis adversidades com os recursos que se encontram à disposição.  

Para isso, é fundamental que o corpo pedagógico e profissional realize uma 

criteriosa análise das tarefas e atividades empregadas no exercício do trabalho do 

campo de atuação em questão visando simular problemas que sejam realmente 

encontrados no mundo do trabalho. Os problemas a serem resolvidos, podem ir 

aumentando em grau de complexidade a medida em que os discentes consolidem 

habilidades, procedimentos, conhecimentos e capacidade resolutiva de 

adversidades mais corriqueiras. Como as simulações constituem esquemas 

construídos para atingir determinados objetivos pedagógicos, variáveis podem ser 

inseridas ou retiradas da simulação de forma a adaptar o evento às condições de 

aprendizagem dos alunos naquele determinado momento, estabelecendo o ritmo 

adequado a cada situação.  

Nesta modalidade didática, o professor atua dispondo o problema a ser 

simulado de acordo com o que ele acredita ser o nível de desenvolvimento real 

daqueles discentes, ajustando-o para que as habilidades que se encontram num 

campo potencial possam ser desenvolvidas. A atividade docente na simulação 

consiste então em levar os alunos do registro pragmático rumo ao epistêmico 

(PASTRÉ, MAYEN E VERGNAUD, 2006), partindo dos conhecimentos que os 

alunos possuem para empurrá-los à construção de saberes. Para isso, no entanto, 

embora seja fundamental construir simulações de acordo com os objetivos 

educacionais propostos, com os níveis de desenvolvimento real dados e as 

condições desejadas, mais importante do que guiar os alunos na realização da 

atividade é conduzi-los na análise da mesma após sua realização. É neste momento 

em que a atividade construtiva pode ir além da atividade produtiva na forma de 

reflexão sobre a ação. Ao final da realização de uma simulação, o objetivo pode ser 

atingido total ou parcialmente. O objetivo pode também não ser atingido, e aí 

encerra-se a atividade produtiva. A análise da atividade permitirá ao aprendiz 
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entender os erros e acertos que levaram ao resultado final, permitindo-lhe 

compreender e aprimorar os conceitos e práticas envolvidos no fazer. O docente, 

como especialista na atividade desenvolvida, será o responsável por guiar o aluno 

na compreensão e no aprimoramento dos saberes necessários à realização da 

atividade de maneira a executá-la levando em conta os pressupostos necessários 

quando for exigido em situação real. 

 

3.1.3 Imersão 

 

O processo de imersão pode ser descrito a partir do ato de imergir-se, 

internar-se, ou introduzir-se (ALLAIN; WOLLINGER, 2017) em um determinado 

contexto. Uma modalidade de imersão educacional popularmente conhecida por 

esse nome é a imersão para aprendizagem de idiomas. No entanto, é possível 

caracterizá-la enquanto prática educativa como: o processo de vivência em 

ambiente externo ao escolar visando a aprendizagem através da experimentação 

de situações profissionais, culturais, linguísticas, sociais, políticas, dentre outras. Ao 

participar por um determinado tempo de atividades vinculadas ao mundo do trabalho 

e seus desdobramentos tecnológicos e sociais, o aluno poderá desenvolver 

experiência em um cenário mais próximo do que encontrará após o término do curso 

em que estiver envolvido. 

São diversas as possibilidades de imersão que podem variar desde 

atividades pontuais como a visita técnica até situações de duração mais longa como 

residências e estágios (tratado neste trabalho como uma estratégia à parte). 

Atividades deste tipo possibilitam uma vivência da cultura técnica e profissional e 

das relações sociais que dela decorrem. Possibilitam também a aprendizagem de 

fazeres-saberes de um determinado campo de trabalho por meio da experiência 

adquirida no processo. Convém descrever algumas formas de imersão para melhor 

entender sua relação com a aprendizagem profissional. Se optou por discutir as 

modalidades de visita técnica, residência, alternância e imersão para aprendizagem 

de idiomas. 

A visita técnica constitui um recurso de aprendizagem fundamental para os 

discentes, em especial aos matriculados em cursos de educação profissional. Este 

recurso didático é comumente tratado na educação básica tradicional como 

complemento aos processos de ensino e aprendizagem realizados na aula 
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expositiva. Por vezes, defendem a realização de visitas técnicas como ponte entre 

saberes teóricos e práticos. No entanto, para uma didática própria da educação 

profissional, é necessário abordar a visita técnica a partir de outra perspectiva.  

Para pensarmos a visita técnica enquanto modalidade didática faz-se 

necessário partir dos documentos que regulamentam a mesma no âmbito dos 

institutos federais. De acordo com o regulamento de visitas técnicas de algumas 

instituições da Rede Federal, a visita técnica pode ser definida como uma atividade 

didática e pedagógica, realizada em ambiente externo à instituição de ensino, 

supervisionada e orientada por um ou mais docentes tendo como finalidade 

contribuir para a formação integral dos alunos matriculados na referida instituição. 

Consideram-se visitas técnicas aquelas que são realizadas às instituições e 

aos locais públicos ou privados, à propriedades rurais, à empresas e aos institutos, 

sejam estes de serviços, de pesquisa ou de produção. Algumas instituições de 

ensino como o Instituto Federal Catarinense – IFC (BRASIL, 2017c) e o Instituto 

Federal do Mato Grosso do Sul - IFMS (BRASIL, 2016) consideram também a 

participação como visitante em seminários, exposições, feiras, congressos e 

eventos do tipo. O IFMS ainda define como possibilidade a visita à atividades 

culturais e desportivas. 

Os regulamentos determinam que estas atividades externas estejam 

vinculadas aos conteúdos a serem trabalhados em aula e, portanto, possuam 

relação com os planos de ensino ou com o Projeto Pedagógico dos cursos. A partir 

da definição desses critérios, é possível perceber que as possibilidades de visitas a 

serem realizadas com fins pedagógicos são inúmeras e cada ambiente a ser 

visitado pode apresentar maior ou menor relevância para cada curso ou fazer-saber 

que se pretende desenvolver. 

No entanto, ao analisar o conteúdo disposto nestes regulamentos no que 

tange os objetivos das visitas técnicas, é perceptível a distância existente entre o 

que se espera desta atividade e as características de uma didática para a educação 

profissional. Entre os objetivos que mais surgem nos textos dos institutos federais 

está o de integrar a teoria e a prática dos conhecimentos desenvolvidos na 

instituição de ensino. O campus de Erechim do Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul – IFRS, no primeiro artigo de seu regulamento, deposita na visita técnica a 

visualização prática dos conteúdos teóricos abordados em seus cursos (BRASIL, 

2017a). 



  

71 
 

Esta visão segue reafirmando uma educação profissional que não lida com 

seus aspectos didáticos específicos e reproduz os critérios pedagógicos da 

educação básica propedêutica. A formação profissional é vista como aquisição de 

teoria, e a visita técnica como uma atividade de visualização da “prática”, onde o 

fazer não está colocado. 

Se pensarmos a estrutura do fazer-saber de acordo com a proposta de 

Barato (como articulação entre informação, conhecimento e desempenho) a visita 

técnica pode representar muito mais uma fuga do ambiente escolar (onde se 

materializam as transposições didáticas de situações de trabalho) para perceber as 

relações sociais, as técnicas, os saberes e os meios de produção envolvidos na 

realização da atividade que é objeto de formação do curso. Através dos vários 

sentidos a turma visitante tem a possibilidade de experimentar de maneira mais 

qualificada uma fração do cotidiano do contexto visitado permitindo traçar os 

paralelos entre as situações didáticas vivenciadas na escola e a dinâmica daquele 

ambiente do mundo do trabalho tal como ele é. 

Por tratar-se de um exercício dos sentidos, onde há imersão num local onde 

a realidade da atividade proposta acontece, o sentido pode ser invertido. Neste 

caso, o docente pode tranquilamente utilizar a visita técnica como ponto de partida 

de suas aulas, para estabelecer posteriormente as pontes necessárias para a 

construção dos saberes a serem ensinados no ambiente escolar, utilizando as 

anotações dos próprios discentes e a memória desta vivência. Barret (1965, pg. 19) 

comenta em artigo que visitas e viagens de campo realizadas no início de uma 

unidade ou semestre podem abrir vastos campos para possíveis investigações além 

de despertar curiosidade. Partir do concreto, portanto, pode auxiliar na construção 

e consolidação de saberes do trabalho mas também promover interesse pela 

exploração de diferentes atividades e ampliar os horizontes dentro de um mesmo 

campo profissional. 

O processo de imersão proposto pela residência possui características bem 

distintas da visita técnica. Estruturada como um programa de especialização 

inicialmente voltado para cursos da área de saúde, a residência é caracterizada por 

ser uma pós-graduação baseada na imersão no local de trabalho voltada à 

qualificação profissional do recém-graduado em torno de um campo mais específico 

da sua profissão. Botti e Rego (2010), em artigo intitulado “Processo ensino-

aprendizagem na residência médica” descrevem-na da seguinte forma: 
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A residência representa mais que uma busca de aperfeiçoamento da 
competência profissional adquirida na escola. Ao ingressar nessa pós-
graduação, procura-se treinamento em alguma especialidade; aquisição 
progressiva de responsabilidade pelos atos profissionais; desenvolvimento 
da capacidade de iniciativa, julgamento e avaliação; internalização de 
preceitos e normas éticas; e o desenvolvimento de espírito crítico. Todas 
essas funções fazem com que a residência médica represente um marco 
profundo no perfil profissional do futuro médico (Botti e Rego, 2010). 

 

 Recentemente, tem se utilizado um programa de Residência Pedagógica 

para alunos de cursos de licenciatura que de acordo com a portaria Nº 38 da CAPES 

(2018), está voltado a “Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de 

licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da 

prática e que conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre 

teoria e prática profissional docente,” e “deve assegurar aos seus egressos, 

habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de qualidade nas 

escolas de educação básica”. A residência pedagógica ocorre integrada ao curso 

de graduação para alunos que estiverem cursando a partir do 5º semestre. 

Evidentemente, a implementação de uma residência deste tipo pressupõe uma 

grande mudança no currículo de um curso. No entanto, é importante mencionar esta 

modalidade de imersão para instigar iniciativas do tipo pensando a transformação 

de currículos na formação de profissionais. 

O Sistema Dual, também chamado de sistema de alternância, consiste num 

processo de aprendizagem profissional que ocorre numa empresa ou instituição 

paralelamente ao ambiente escolar. No modelo alemão (o mais conhecido dentre 

os sistemas duais), por semana, o aprendiz costuma frequentar o local de trabalho 

durante três dias e a escola nos outros dois. Os alunos passam a ser membros da 

instituição em que trabalham enquanto durar o período de aprendizagem (3 anos 

em geral). Neste sistema, a transição da escola para o mundo do trabalho costuma 

se dar de maneira suave. Este modelo é encarado de maneira comum, não 

causando espanto no país o fato da educação profissional ter como base estrutural 

a realidade do trabalho ao invés da estrutura acadêmica (GESSLER e HOWE, 

2015). 

Pastré, Mayen e Vergnaud caracterizam a alternância como uma forma de 

aprendizagem por si só. De maneira inversa à simulação, os autores afirmam que 

o controle didático na alternância não ocorre na estrutura da situação didática mas 

a partir da vivência e dos desdobramentos decorridos da própria situação de 
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trabalho. Em princípio, é de interesse do aprendiz, do tutor e do empregador que o 

primeiro domine a situação específica na qual está inserido o quanto antes. Porém, 

na formação por alternância, é da situação específica que se referenciam os 

aspectos mais gerais daquela profissão, entendendo esta situação específica não 

como caso geral, mas uma dentre as diversas possibilidades visando não limitar 

aquele meio profissional à experiência individual. 

Diante da variedade de tipos de imersão, o papel do professor pode variar 

bastante em distintos momentos. O docente que coordena uma visita técnica, por 

exemplo, pode atuar como um guia orientando os alunos para estarem atentos à 

determinados elementos e solicitando antes ou depois, a reflexão para posterior 

socialização de determinadas características que se deseja elucidar na visita. Por 

ter uma visão global de seu plano de ensino, o docente precisa estar vigilante para 

a identificação de processos e saberes que foram ou serão trabalhados nas demais 

aulas, no intuito de proporcionar através da atividade a sensação mais próxima 

possível da realidade visitada. Para outras modalidades de imersão, o professor 

pode se orientar por uma postura mais próxima da do papel de orientador de estágio 

que será tratado mais adiante. 

 

3.1.4 Aprendizagem Baseada em Projetos 

 

Projetos podem ser descritos como empreendimentos com um prazo 

determinado, objetivos delimitados e que surgem em geral a partir de uma 

necessidade, oportunidade, questão, problema ou interesse capaz de gerar muita 

motivação e envolvimento de aprendizes e professores (BARBOSA E MOURA, 

2013). No contexto educacional, os projetos podem ser desenvolvidos através das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

De acordo com Pecore (2015), no começo do século XVIII já era comum que 

as provas finais no campo da arquitetura e engenharia consistissem na solução de 

problemas reais através da apresentação de projetos. Apesar da origem anterior, o 

marco da utilização de projetos como metodologia didática é a publicação em 1918 

por William Kilpatrick de seu texto intitulado “O Método Projeto: o uso do ato 

significativo no processo educativo” (tradução nossa). Kilpatrick, influenciado por 

escritos de John Dewey (do qual foi pupilo e sucessor) e pela psicologia da 

aprendizagem de Edward Thorndike, defendia que os projetos deveriam ser usado 
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em educação. Tais projetos, no entanto, não deveriam ser impostos de maneira 

coercitiva. Para o pedagogo norte-americano, os projetos devem ser realizados de 

forma a motivar os estudantes a partir de seus interesses e de um contexto 

significativo possibilitando ao aluno um salto no desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos. Se articulados dessa forma, o autor considera que a atividade pode 

inclusive influenciar a maneira como o estudante encara a escola. Neste caso, 

projetos significativos e de interesse dos alunos os motivariam a encarar as 

atividades escolares com confiança e alegria ao passo que a escola seria vista como 

lugar agradável. 

De forma geral, é possível dizer que projetos têm como objetivos: promover 

soluções para problemas profissionais e sociais reais; desenvolver materiais, 

equipamentos, produtos ou obras para uso profissional ou comunitário, bem como 

para fins de aprendizagem; produzir intervenções em ambientes do mundo do 

trabalho; possibilitar a aprendizagem de fazeres-saberes, entre outros. São 

inúmeras as variações de projetos. Diante de um leque tão extenso de alternativas, 

a realização de projetos pode ter distintos níveis de complexidade, grau de 

intervenção, dimensionamento, etc., a depender do objetivo definido. Os elementos 

listados devem ser levados em conta com as devidas adequações de acordo com 

o que se pretende em cada processo de ensino-aprendizagem.  

O projeto pode ser definido a partir de uma negociação entre docentes e 

discentes, levando em consideração os objetivos educacionais da atividade, 

limitações temporais e materiais, etc. É desejável que o projeto em desenvolvimento 

se relacione com situações reais referentes ao contexto profissional e sua relação 

com o mundo do trabalho desde o seu objeto central. É importante que a finalidade 

dos projetos possua utilidade (podendo ser uma necessidade identificada numa 

comunidade de práticas, uma demanda socialmente instituída, uma intervenção em 

espaços públicos, etc.) e permita aos alunos uma conexão entre os projetos 

propostos e o seu sentido real. 

A partir da elaboração de Sanz (2009) sobre o estudo por projetos, podemos 

considerar que esta estratégia permite desenvolver espírito de equipe e 

autodisciplina e possibilita a construção de fazeres-saberes da equipe envolvida no 

projeto. Em geral, projetos costumam exigir interdisciplinaridade para serem 

desenvolvidos e podem envolver diversos fazeres-saberes ao longo do processo. O 

exercício do diálogo e os cenários que possibilitam novas formas de organização e 
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cooperação auxiliam no desenvolvimento de habilidades interpessoais e de 

relacionamento profissional. Além disso, os projetos fornecem novos contextos e 

diferentes sentidos aos fazeres-saberes profissionais por conta da incorporação de 

situações reais e da visualização do fruto do trabalho realizado (BARBOSA e 

MOURA, 2013). Esta atividade tem grande potencial para motivar estudantes e até 

mesmo docentes, além de estimular a criatividade dos envolvidos.  

Durante as diversas etapas do projeto, o docente pode atuar como um 

articulador, organizador, consultor e orientador da atividade. Também cabe ao 

professor indicar fontes de pesquisa, estabelecer momentos para tirar dúvidas e 

agendar horários de reserva de oficinas e laboratórios para atividades extraclasse. 

É importante que o professor mantenha os alunos motivados em torno do projeto, 

em especial os de maior duração que podem possuir etapas cansativas ou 

frustrantes (BARBOSA e MOURA, 2013). 

 

3.1.5 Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

A aprendizagem baseada em problemas na Educação Profissional é o 

processo de mobilização dos alunos em torno da resolução de problemas fictícios 

ou não de um determinado campo do mundo do trabalho. “Esse método de ensino 

fundamenta-se no uso contextualizado de uma situação problema para o 

aprendizado autodirigido.” (BARBOSA e MOURA, 2013). 

No livro “Procedimentos Metodológicos: fazendo caminhos” (obra que faz 

parte da série Didática para a educação profissional do Senac), Luiz Alberto Sanz 

faz considerações interessantes sobre as resoluções de problemas. O autor explica 

a busca por soluções de problemas como um processo sem fim do qual a 

humanidade necessita como estratégia de sobrevivência e que, ao passo que os 

resolve, impulsiona seu próprio desenvolvimento. Sem fim pois encontrar soluções 

significa se deparar com novos problemas. E a resolução de problemas se desdobra 

em construção de competências. Portanto, é também um processo propulsor das 

capacidades humanas. Para Sanz, esta atividade permite ao envolvido desenvolver 

suas próprias técnicas, métodos e processos assim como autonomia e raciocínio 

lógico diante dos desafios com o qual se depara.  

Sanz chama atenção para a importância da compreensão do problema no 

intuito de estruturar as bases para encontrar sua solução ao invés de simplesmente 
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contorná-lo. Sobre essa aproximação da questão para decifrá-la, o educador e 

cineasta escreve o seguinte: 

 

Para compreender é preciso refletir. Examinar o problema quantas vezes 
for necessário; lendo (se escrito), ou olhando, cheirando, tocando, ouvindo, 
degustando. Já vimos como os sentidos são importantes, como excitam e 
motivam o raciocínio. É hora de utilizá-los, associando sensação e razão, 
para identificar dados, condições e estabelecer as incógnitas: O que falta 
e/ou sobra neste molho? Pode ser gosto, pode ser cor, pode ser harmonia 
com o prato que complementa, pode ser densidade… E neste vestido? 
Leiaute? Penteado? Página da internet? (SANZ, 2009, pg. 91) 

 

Apoiado nas observações de Barbosa e Moura sobre a ABProb, podemos 

considerar que a sua utilização enquanto metodologia centraliza no discente o 

processo de aprendizagem tornando-o agente ativo da busca pela solução da 

questão confrontada. As variadas etapas da resolução de problemas permitem ao 

aluno construir distintas habilidades e demais conhecimentos ao longo do processo. 

Quando os problemas são elaborados a partir dos interesses dos estudantes ou 

conseguem ser percebidos enquanto situações relevantes para a profissão a qual 

o aluno dedica sua formação, a aprendizagem torna-se significativa. Isto é 

fundamental pois, além da necessidade de motivação, a resolução dependerá 

fortemente da disciplina do aprendiz para que se concretize. É importante frisar 

também que problemas que envolvam grupos cujas soluções devam ser buscadas 

de maneira coletiva possibilitam trabalhar aspectos de sociabilidade, 

comunicabilidade, organização e cooperação. 

Como as possibilidades de problemas a serem resolvidos são inúmeras; uma 

vez que refletem situações reais, fictícias ou até mesmo projeções e expectativas, 

a lista de situações é muito ampla. Tome como exemplo uma pane em um motor. 

Dependendo dos fazeres-saberes que se deseja construir, a abordagem pode variar 

bastante. Pode-se abordar o problema do ponto de vista da devida reparação 

mecânica para que o motor volte a funcionar. Porém, se o aluno está se formando 

para ser operador ou piloto do equipamento que apresentou tal defeito, pode ser 

que se busque desenvolver as manobras e atitudes necessárias diante do defeito 

apresentado. É possível inclusive que a finalidade seja consolidar fazeres-saberes 

sobre como proceder caso a pane apresente um risco que necessite ser debelado. 

Talvez o objetivo seja até mesmo trabalhar todas essas questões. É interessante 

notar que as estratégias apresentadas neste trabalho possuem vários pontos de 

contato. Resoluções de problemas podem envolver simulações, obras podem ser 
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realizadas através de projetos ou situações de imersão, experimentos podem 

dialogar com a sala de aula invertida e estudos de caso podem se utilizar de 

dramatização, só para citar algumas possibilidades. Na resolução do problema 

sobre qual a melhor estratégia para construir determinado fazer-saber, a resposta 

dificilmente será encontrada em uma estratégia isolada. E talvez, a combinação de 

estratégias que funcione melhor para um aluno não seja a mesma para outro. Estes 

são elementos que merecem a atenção do professor. 

Na ABProb, é importante que, dentro da devida delimitação, a escolha do 

problema a ser resolvido seja feita pelo discente. A aprendizagem envolvida na 

resolução do problema exigirá motivação, interesse e disciplina por parte do aluno 

por tratar-se de uma metodologia altamente centrada no mesmo. Cabe ao docente 

atuar como mediador das discussões, manter equipes de alunos focadas e 

motivadas com as tarefas a serem realizadas e estimular a curiosidade e o espírito 

investigativo na busca da solução. Destrinchar o problema para identificar, 

relacionar e organizar suas partes. Construir os questionamentos que permitirão o 

aprofundamento do problema através de investigação e pesquisa. 

Ao longo do processo de busca da resolução de um problema, o docente 

deve ser um motivador dos alunos e mantê-los focados. Compete também ao 

docente mediar as discussões e estimular a utilização de variadas abordagens para 

melhor entender e solucionar o problema. 

 

3.1.6 Experimento 

 

 As atividades experimentais costumam ser realizadas quando se deseja 

observar, descobrir, criar, testar, verificar propositadamente uma suposição ou 

provar algo (SANZ, 2009) e de acordo com Wollinger (2018), tendem a ser feitos 

em laboratórios ou ambientes que possuam os pré-requisitos estabelecidos para 

sua realização. Em Educação Profissional, no entanto, destaca-se que a partir desta 

definição, experimentos podem estar a serviço da aprendizagem ou 

aperfeiçoamento de técnicas, da participação do aprendiz na criação ou 

melhoramento de produções bem como da percepção e vivência de fenômenos de 

uma atividade profissional. Para Wollinger, o experimento é definido enquanto 

atividade que proporciona experiência. Estes experimentos podem ser utilizados 

para possibilitar ao discente a construção de técnicas vinculadas à profissão para a 
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qual está se formando. 

 Segundo Wollinger, “O experimento é a oportunidade privilegiada para 

adquirir habilidade técnica, construindo assim a maturidade necessária à 

autonomia”. Atividades experimentais em geral tendem a despertar a curiosidade 

de quem as realiza, instigar a criatividade e promover a iniciativa de intervenção em 

modelos já consolidados. Experimentar também possibilita trabalhar diferentes 

abordagens e produzir resultados originais e inovadores. De acordo com Barato 

(2015), os experimentos permitem aos discentes desenvolverem o apreço pelos 

objetos dos saberes do trabalho. 

Dentre algumas possíveis modalidades de experimentos, Paulo Roberto 

Wollinger lista: testes ou ensaios a partir de amostras; produção de modelos ou 

utilização de instrumentos que possibilitem o entendimento de funcionamento de 

maquinário, de equipamentos ou de fenômenos da natureza; desenvolvimento de 

plantas, projetos, croquis, etc.; realização de experimentos laboratoriais a partir de 

temas tratados em sala de aula; entre outros. Partindo destes exemplos e das 

características de experimentos descritas até aqui, é possível sugerir a 

experimentação de técnicas, táticas e abordagens de um determinado contexto 

profissional, artístico, científico, desportivo, etc. visando a construção de fazeres-

saberes. Pode ser estimulante para o aluno promover experimentos com diferentes 

ingredientes, matérias-primas, instrumentos, softwares e outros recursos para 

confeccionar uma determinada obra, implementar um projeto ou participar de uma 

simulação. 

Analisando as descrições de procedimentos feitas por Bünning (2007) e 

Wollinger (2018), é perceptível a importância dada a uma condução de experimento 

que favoreça o protagonismo e uma postura ativa do aluno, dupla ou grupo, onde o 

docente intervenha o mínimo possível na realização dos processos. A preparação 

para o experimento deve contar com um planejamento do experimento por parte do 

professor verificando previamente as condições dos materiais que serão utilizados 

e ambientando os alunos ao local onde o experimento será desenvolvido, 

especialmente se for a primeira vez sob estas condições. Familiarizá-los com os 

equipamentos, técnicas, materiais, equipamentos de proteção individual (EPI), etc., 

necessários à atividade é fundamental para o bom andamento da mesma. Para 

evitar alguns riscos, costuma-se orientar sobre as medidas de segurança que 

devem ser tomadas quando os alunos forem experimentar. Recomenda-se a 
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observação de sistemas técnicos, do funcionamento de equipamentos ou aparelhos 

e das obras e fenômenos envolvidos, como reações químicas, resistência de 

materiais, etc. para que os estudantes tenham um primeiro contato com a situação 

com a qual experimentarão.  

Preparando a atividade desta forma, o professor poderá atuar como 

orientador e monitor da atividade. Neste papel, competirá ao docente verificar o 

profissionalismo na operação e utilização de instrumentos e ferramentas, 

acompanhar a execução das etapas do experimento, questionar os discentes sobre 

as impressões que estes estão tendo do andamento da atividade e dialogar sobre 

as dúvidas que eventualmente surgirem (WOLLINGER, 2018). É fundamental que 

os alunos consigam concluir o experimento minimamente e aqueles que 

apresentarem alguma dificuldade podem e devem ser auxiliadas no processo. Os 

erros devem ser encarados com tranquilidade, afinal os equívocos e desafios 

encontrados podem ser motores da aprendizagem. 

 

3.1.7 Sala de Aula Invertida 

 

A Sala de Aula invertida trata de “inverter” a lógica da aula como “monólogo” 

do professor e de promover a aprendizagem do aluno por meio da atividade. Assim, 

o estudante se torna protagonista do processo. Nesta metodologia, ao invés de a 

aula ser o momento expositivo, com eventuais “práticas” ilustrativas ou realizadas 

ao final de curso culminando num suposto “desdobramento prático da teoria”, os 

momentos “presenciais” ficam voltados para atividades e oficinas enquanto os 

materiais de apoio (textos, vídeos, sites, etc.) são disponibilizados em ambientes 

virtuais ou pesquisados pelos orientandos. Costumam ser chamados de “híbrido” os 

modelos que recorrem ao uso de ambientes virtuais, recursos de tecnologias da 

informação e comunicação, ferramentas colaborativas ou de autoria online. 

A utilização da sala de aula invertida permite a promoção da visão 

transdisciplinar, empreendedora e investigativa do discente (CAMARGO e DAROS, 

p. 15). Outro aspecto relevante da sua utilização é a geração de ideias e soluções 

em vez de memorização. Nesta concepção de organização da aula, o professor 

pode desenvolver uma outra postura, como mediador ou facilitador, por exemplo. 

(CAMARGO e DAROS, p. 15). Além destas características, a sala de aula invertida 

fornece um contexto e diferentes sentidos aos fazeres-saberes profissionais por 
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incorporar situações reais e permitir a visualização do fruto do trabalho realizado 

(BARBOSA E MOURA, 2013) tendo grande potencial motivador de estudantes e 

docentes, além de poder estimular a criatividade. 

As técnicas de “inversão” podem dizer respeito tanto à organização de 

“conteúdos” a serem disponibilizados e consultados pelos aprendizes, quanto às 

estratégias de trabalho “presenciais”. Quanto às técnicas de disponibilização de 

conteúdo, é possível destacar a criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

como o moodle6 para disponibilizar materiais didáticos (livros didáticos, textos, 

vídeos, indicações de sites, fontes de pesquisa, entre outros) e ferramentas de 

interação on-line e colaboração (fóruns, bate-papos, entre outros) e de postagem 

de tarefas em meio escrito, visual ou sonoro. A orientação para pesquisa pode ser 

realizada com o auxílio de roteiros, de indicações de fontes de pesquisa, uso de 

laboratório de informática, celulares e outros dispositivos. 

Sobre as técnicas “presenciais”, há muitas possibilidades. Autores como 

Camargo e Daros apresentam 43 metodologias ativas que podem ser utilizadas e 

outros autores (Petty, 2002; Crouch e Mazur, 2001) levantam possibilidades como: 

avaliação pelos pares de erros deliberados, análise e explicação de modelos, piloto 

e navegador, métodos de movimento completo, etc. Destaca-se, entretanto, as 

estratégias apresentadas através deste trabalho, articuladas em consonância com 

a Educação Profissional que não só promovem uma aprendizagem ativa, mas que 

favorecem a aprendizagem ativa de atividades. A abordagem de sala de aula 

invertida combina com estratégias já discutidas neste trabalho.  

As pesquisas e estudos dos aprendizes poderão anteceder as atividades 

quando for relevante, mas podem ocorrer durante as atividades à medida que os 

conhecimentos complementares forem requeridos ou necessitados e inclusive 

posteriormente quando através da realização de retroanálise. As atividades em 

oficinas, laboratórios, de imersão e simulação podem intercalar-se com sessões de 

discussão, de planejamento e socialização.  

O docente que opta pela utilização da técnica de sala de aula invertida pode 

construir materiais didáticos os mais dialógicos possíveis, uma vez que estes 

poderão ser acessados sem a presença física ou imediata do professor. Algumas 

das ações docentes consistem na orientação da pesquisa, na indicação de 

                                                      
6 Software livre de disponível em ambiente virtual para servir de apoio à aprendizagem. 
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metodologias, fontes, supervisão das atividades presenciais, e também é possível 

que o professor atue como mediador das atividades on-line nas ferramentas 

utilizadas. O professor também deve acompanhar sob estas formas as atividades 

“presenciais” centradas na atividade. Esta abordagem privilegia a presença do 

acompanhamento docente nas situações de trabalho e desenvolve a autonomia do 

aluno quanto ao princípio da pesquisa. 

 

3.1.8 Estágio 

 

O estágio supervisionado é uma ferramenta poderosa para a formação 

profissional. A possibilidade de utilização no formato em que discutiremos aqui, no 

entanto, depende muito mais da sua inserção no projeto político-pedagógico do 

curso do que de uma intencionalidade do docente. No entanto, dadas as suas 

características, não poderia deixar de ser descrito no guia.  

Torna-se importante demonstrar a potencialidade do estágio como 

instrumento de formação na educação profissional até para que a inserção desta 

atividade nos currículos possa ser disputada por docentes e pela comunidade 

escolar como um todo quando da elaboração dos projetos político-pedagógicos. O 

estágio representa uma vivência temporária no ambiente do mundo do trabalho ao 

qual o aluno pretende se inserir e permite ao estudante obter uma experiência prévia 

à sua diplomação. Em essência, esta atividade representa um processo de 

aprendizagem em situação de trabalho. 

Para entender as dimensões pedagógicas do estágio, é importante antes de 

mais nada, conceituá-lo e em seguida, por ser uma atividade regida por lei no Brasil, 

analisar os critérios que o regulamentam para que possamos precisar quais são os 

seus objetivos e como estes se relacionam com a formação de estudantes da 

educação profissional. Ao descrever o estágio em livro que trata desta estratégia, 

Zabalza (2015) chama atenção para a dificuldade de uma descrição mais sólida por 

conta da diversidade de modelos que variam de acordo com a profissão, o período 

histórico, o país e contexto em que este ocorre. No entanto, o autor estabelece 

características observáveis em todos: se trata de uma situação de aprendizagem 

fundamentada no trabalho que visa complementar ou alternar estudos escolares 

com uma formação em local de trabalho. No Brasil, a lei 11.788 de 2008, também 

conhecida como “Lei de Estágio”, foi decretada visando vincular a realização dos 
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estágios a critérios estritamente educacionais e de preparação para o mundo do 

trabalho e evitar que contratos de trabalho construídos de maneira precarizada 

fossem estabelecidos sob o signo de estágio. Portanto, no artigo 1º, (Lei nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008) o estágio é definido como:  

 

[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008) 

 

Logo neste primeiro artigo, é possível identificar a relação da atividade 

educativa com o trabalho produtivo e com o aprendizado que se desenvolve em 

ambiente de trabalho. Se analisada a redação mais recente do artigo 39 da lei de 

diretrizes e bases da educação nacional (nº 9.394/96), que discorre sobre a 

educação profissional e tecnológica, pode-se de imediato perceber o porquê de o 

estágio constituir objeto de interesse educativo, em especial na EPT. Levando em 

consideração as premissas de Barato (2003a) e Pastré, Mayen e Vergnaud (2006) 

de que o aprendizado dos saberes técnicos e profissionais tendem a ser construídos 

de maneira mais consistente e coerente partindo do fazer (atividade produtiva), é 

possível esperar que a realização da atividade de estágio possa constituir um meio 

altamente qualificado para o desenvolvimento destes saberes. Sob a supervisão de 

um profissional da área no local de trabalho e a orientação docente (pré-requisitos 

de acordo com a lei), tanto o saber como quanto o saber que encontram terreno 

fértil para serem construídos por alunos da educação profissional. 

À frente da Coordenadoria de Estágios do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Santa Catarina há quase três anos como Técnico 

Administrativo em Educação, o pesquisador deste trabalho pôde desenvolver certa 

experiência sobre o tema. Desde dezembro de 2016, foi possível ao autor desta 

dissertação auxiliar na realização de centenas de estágios de alunos dos cursos de 

Agronomia, Engenharia de Aquicultura e Zootecnia, por vezes recebendo feedbacks 

sobre condições de estágio, dialogando acerca das percepções de aprendizagem 

dos alunos e ajudando-os a organizar esta etapa do curso pensando possíveis 

concedentes, áreas de interesse e organização das propostas de atividade, dentre 

outros. É importante frisar que, além do trabalho diário com alunos, a relação com 
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professores, coordenadores de estágio, orientadores, supervisores e concedentes 

assim como com o próprio Departamento de Integração Profissional e Acadêmica 

da universidade igualmente possibilitaram a construção de saberes deste campo. 

Algumas considerações que seguem também terão como base esta experiência. 

Ainda de acordo com a lei brasileira, o estágio supervisionado está dividido 

em duas modalidades: obrigatório e não obrigatório. O estágio não obrigatório é 

tipificado como um estágio opcional, partindo do interesse do aluno, cuja a carga 

horária realizada é acrescentada à carga horária obrigatória dos cursos mediante o 

limite máximo de aproveitamento como atividade complementar estabelecida por 

cada um destes cursos. É exigido do estagiário um relatório das atividades a cada 

seis meses, sendo que um aluno pode estagiar numa mesma concedente até o 

período máximo de dois anos. Nestes estágios, a concedente é obrigada a pagar 

uma bolsa para o estudante, fornecer transporte ou ajuda de custo para a 

locomoção do estagiário e cobrir o aluno com um seguro contra acidentes pessoais.  

Desta forma, a oferta de vagas de estágio não obrigatório depende da 

intenção de cada concedente em disponibilizar uma parte dos seus recursos para 

contar com estudantes em nível de aprendizagem do trabalho. Esta medida é 

imprescindível para evitar que, sob um termo de compromisso de estágio, se 

contrate trabalhadores visando burlar as exigências da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. Além disso, permite auxiliar financeiramente o aluno que não pode 

abrir mão de uma remuneração para realizar seus estudos. 

O estágio obrigatório, por outro lado, consiste em atividade prevista no 

projeto político-pedagógico do curso com uma carga horária mínima a ser realizada 

para que o estudante obtenha o seu diploma. Como os cursos, neste caso, não 

podem depender exclusivamente da disponibilidade de vagas e recursos de 

concedentes que preveem a contratação de estagiários, o estágio obrigatório 

prescinde do pagamento de bolsa e de transporte, sendo estes facultativos.  

Quando um curso adota o estágio obrigatório em seu currículo, de certa 

forma se está considerando que para o aluno ter o seu processo de formação 

declarado suficiente, será necessário ter vivenciado um período num ambiente 

profissional que se relacione com os saberes do curso no qual está matriculado. Ter 

o estágio reconhecido como parte obrigatória num currículo é um passo importante 

para consolidar a ideia de que a realização da atividade profissional no processo de 

formação dos alunos é fundamental para cursos que habilitam profissionais. No 
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entanto, podem haver armadilhas que deturpem o papel do estágio na formação e 

estas precisam ser evitadas. 

Não é de se surpreender que, dada a forma como teoria e prática costumam 

ser tratadas na educação brasileira, o estágio curricular seja designado as vezes 

como atividade prática subordinada à teoria “adquirida” ao longo de um curso 

conforme visto em Freitas (1993). Desta forma de pensar, decorrem ao menos dois 

grandes erros. O primeiro erro é considerar que para realizar um estágio o discente 

deve antes passar por um a formação teórica que o capacite a exercer a atividade 

prática em questão. O segundo erro surge justamente do primeiro: acreditar que o 

fazer por si só não é dotado de elementos que permitem construir conhecimentos e 

promover a reflexão e, portanto, deveria estar subordinado às teorias “assimiladas” 

previamente. Esta concepção de estágio é incompatível com uma educação 

profissional que considera a atividade produtiva como geradora de atividade 

construtiva e isola a atividade construtiva que poderia ser desenvolvida de maneira 

mais aprofundada através do trabalho docente e de supervisão. 

Durante o período de estágio, o estudante estará imerso em algum cenário 

da realidade concreta do trabalho para o qual este está se formando. Neste 

momento, o aluno tem a oportunidade de realizar e aprender técnicas, se relacionar 

com outros trabalhadores (possivelmente com distintos níveis de experiência), se 

familiarizar com a linguagem utilizada naquele campo profissional e realizar 

atividades não apenas em seu contexto educativo, mas em sua finalidade na 

sociedade (ZABALZA, 2015). As tomadas de decisão e execução das técnicas 

passam a ter seus reflexos no mundo do trabalho. O local de estágio torna-se para 

o estudante um duplo espaço, de aprendizagem intencional e de exercício 

profissional. 

O local de estágio possibilita a vivência das relações entre os trabalhadores, 

o desenvolvimento prático de técnicas e das explicações por trás delas permitindo 

que os aprendizes se prepararem melhor para lidar com a resolução de problemas, 

aplicar os saberes desenvolvidos no ambiente educacional, adquirir experiência no 

mundo do trabalho e trazer questões do ambiente profissional para serem 

analisadas e experimentadas na instituição de ensino, para citar alguns dos 

desdobramentos mais significativos. Se a ideia de que um estágio organizado 

apenas no fim do curso como ponto de convergência das teorias aprendidas der 

lugar a currículos que organizem múltiplas situações de estágio ao longo do curso, 
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de forma estruturada com os fazeres-saberes desenvolvidos no ambiente escolar e 

com acompanhamento docente frequente, é possível que a utilização de estágios 

como estratégia didática adquira um caráter central na formação profissional.  

Quando a orientação e supervisão do estágio são realizadas não como uma 

formalidade para atender a exigência da lei, e sim como atividade didática, todos 

estes efeitos podem ser potencializados. O docente orientador do aluno, torna-se a 

referência para desenvolver as conexões entre os saberes adquiridos nos 

ambientes formais de educação e aqueles desenvolvidos ou aperfeiçoados no 

cotidiano da imersão do discente. Tomando como referência um relatório publicado 

por uma comissão canadense que se reuniu por pelo menos 4 anos, Zabalza propõe 

alguns quesitos desejáveis ao professor que orienta o estagiário. Uma delas seria 

ter uma capacidade para se adaptar aos diferentes contextos de práticas que 

surgirão para cada estagiário que este docente orientar. Também sugere-se a 

articulação de sessões de trabalho no ambiente escolar que possibilitem ao aluno 

reconstruir coletivamente fazeres-saberes desenvolvidos no local de estágio. É 

papel do orientador, perceber o atual estágio da zona de desenvolvimento proximal 

do aluno que fora impulsionado pelo estágio para poder envolvê-lo em situações 

mais desafiadoras rumo à consolidação de fazeres-saberes mais complexos. Como 

não cabe ao docente a presença constante no local de estágio, o acompanhamento 

através de conversas, reuniões e relatórios torna-se fundamental para verificar o 

aproveitamento do aluno diante da experiência. 

 

3.1.9 Dramatização 

 

O uso da dramatização consiste na representação de personagens fictícios 

pelos participantes da atividade e estes personagens orientam a ação, postura e 

visão de mundo de cada um dos envolvidos na interpretação, simulação, discussão 

ou resolução de um determinado problema (BÜNNING, 2007). Para Sanz, os alunos 

devem, como atores imbuídos do livre exercício da criatividade, “interpretar 

situações verossímeis, inspiradas na realidade. E devem fazê-lo buscando 

transmitir uma sensação de verdade aos espectadores”. 

 Aprender através desta estratégia pode ser muito interessante e estimulante. 

De acordo com Sheila Diab Maluf (1998), a utilização de atividades de dramatização 

no ensino técnico visa o estímulo à criatividade, a motivação de alunos e docentes 
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e a aproximação entre arte e técnica. Trata-se de uma metodologia que pode 

envolver os participantes na atuação de diversos papéis referentes a um 

determinado campo do mundo do trabalho. Isso faz com que o aluno não tenha 

apenas a perspectiva do profissional que pretende ser, mas possa ir além e se 

colocar na pele dos outros sujeitos envolvidos (clientes, pacientes, acompanhantes, 

espectadores, assistentes, etc.). Complementarmente, a dramatização pode auxiliar 

no desenvolvimento de habilidades comunicativas e atitudinais do profissional em 

formação e pode iniciar o aluno na forma de lidar com adversidades ou situações 

que possam ser encontradas no mundo do trabalho. 

Ao caracterizar a dramatização, Frank Bünning indica a adoção de alguns 

pressupostos e passos. Para Bünning, a atividade deve ser organizada, planejada 

e desenvolvida em grupo. Após a delimitação, o entendimento e a estruturação do 

problema, o grupo escolhe o papel que será designado para cada participante 

envolvido na atividade. É fundamental que o grupo desenvolva um plano que 

orientará de maneira geral a dramatização. A dinâmica da atividade proporcionará 

o surgimento do conjunto de ações necessárias para resolver ou não o problema. 

De acordo com Sanz, na dramatização o fundamental é a interação entre os atores. 

Os demais elementos que compõem o processo podem ser improvisados. Ao fim 

do ciclo, recomenda-se a repetição com troca de papéis. Isto permitirá que todos 

vivenciem a situação tratada na dramatização a partir de diferentes perspectivas. 

Diante da literatura analisada sobre dramatização, pode-se considerar o 

professor como o responsável pela preparação do contexto e aspectos básicos 

necessários à realização da atividade. Dependendo do objetivo a ser alcançado o 

docente pode permitir que os estudantes tenham maior liberdade para elaborar 

aspectos da dramatização ou pode ser que precise definir quais são os possíveis 

cenários, algumas características fundamentais de cada personagem e as vezes 

intervir com novos elementos que possam mudar os rumos da atividade. Se o 

docente identificar que alguns papéis que estão sendo assumidos podem ser muito 

difíceis de serem caracterizados por um ou outro aluno, cabem sugestões e ajustes 

para que a atividade possa se desenrolar da forma esperada. O professor pode ser 

um consultor antes e durante a atividade e um mediador da análise coletiva da 

atividade. 

 

3.1.10 Estudo de Caso 



  

87 
 

 

O estudo de caso é um método que prioriza a análise de uma resolução de 

problemas (Bünning, 2007). De acordo com Bünning, os alunos devem analisar os 

problemas individualmente para posteriormente pensar soluções em grupo. As 

diferentes soluções trabalhadas devem ser comparadas de maneira criteriosa. Sanz 

(2009) considera estudo de caso o estudo de uma obra (independente do campo 

profissional) por parte do professor com seus alunos. Neste estudo pesquisam-se 

processos, instrumentos, recursos materiais e humanos bem como as alternativas 

existentes aos casos apresentados. 

Em artigo de Vieira, Vieira e Pasqualli (2017) é possível identificar uma série 

de motivos que justificam a utilização do estudo de caso como por exemplo, 

oportunizar aos alunos direcionar a própria aprendizagem em torno de questões ou 

conflitos com um certo grau de complexidade possibilitando uma relação com o 

contexto analisado. Segundo os autores, estudos de caso também promovem o 

pensamento crítico e desenvolvem recursos argumentativos nos estudantes. O 

exercício da aceitação de diferentes ideias e interpretações para uma mesma 

situação também é uma característica que pode ser desenvolvida a partir desta 

estratégia. Além de tudo a atividade pode permitir a reflexão de experiências 

pessoais e trazer perspectivas originais através das análises. 

De acordo com Bünning, há pelo menos 4 variações de estudo de caso: Uma 

das variações seria o estudo de caso mais tradicional. Nesta modalidade, a partir 

de certas informações fornecidas, problemas ocultos devem ser analisados para 

que se busque uma solução. Após a tomada de decisão em torno de uma solução, 

esta é apresentada e comparada com a decisão que foi executada na realidade do 

caso em questão. No caso-problema, os problemas são explicitados e as 

informações são fornecidas. Os passos repetem os do estudo de caso a partir da 

decisão em torno de uma solução. No tipo caso-incidente, o problema é descrito 

apenas em parte. As demais informações, incluindo soluções, devem ser obtidas de 

maneira independente. Seu objetivo é a busca de soluções alternativas. Por fim, na 

delimitação de Bünning, há a modalidade do “Problema Resolvido”. Neste tipo se 

fornecem os problemas, as informações e as soluções. Também há uma busca por 

soluções alternativas ao passo que as soluções inicialmente fornecidas são 

criticadas. 

Sanz divide os estudos de caso em 3 tipos. O primeiro é o caso típico onde 
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as situações apresentadas podem servir de modelo dentro de uma determinada 

proposta de ação. Já os casos extremos são casos que se localizam em pólos 

opostos de um determinado contexto. Os critérios quanto a isso podem variar. Por 

exemplo, é possível estudar situações consideradas mais simples e mais 

complexas, mais baratas ou de altíssimo custo, etc. Esses casos permitem uma 

visão de situações distintas que podem ocorrer num mesmo campo profissional. O 

terceiro e último modelo descrito por Sanz trata dos casos anômalos. Nesta 

definição se localizam os casos que se pode chamar informalmente de "exceção à 

regra". Se trata das situações que fogem muito à uma suposta "normalidade". Isto 

não os define como casos bons ou ruins necessariamente. A princípio, são apenas 

situações atípicas cujos reflexos podem ter desdobramentos variados. 

No estudo de caso, o professor introduz os alunos aos casos, orienta o 

processo quando necessário e media as discussões ao final. Vieira, Vieira e 

Pasqualli (após estudo de vários autores que tratam sobre estudo de caso) sugerem 

que o docente apresente os objetivos da atividade e em seguida entregue um caso 

real ou fictício de maneira resumida para cada aluno ou grupo. É importante que no 

processo de orientação o docente evite imprimir a sua opinião pessoal. Aqui é 

fundamental que a perspectiva dos discentes sobressaia. Por fim, o professor pode 

analisar com a turma as resoluções apresentadas e mediar o debate em torno das 

convergências, divergências e opiniões em geral. 

 

3.2 Instrumentos de Avaliação 

 

Por fim, é fundamental avaliar a aprendizagem dos alunos a partir da 

estratégia escolhida. Durante a pesquisa que produziu este trabalho, foi possível 

identificar uma série de sugestões de instrumentos avaliativos que se repetiam, bem 

como a possibilidade de utilização de mais de um instrumento de forma combinada. 

Neste capítulo encontram-se alguns recursos de avalialção que foram considerados 

relevantes para a Educação Profissional a partir da análise do guia de avaliações 

para educação profissional desenvolvido pelo Department of Training and 

Workforce Development (2013) do governo do estado da Austrália Ocidental. A 

Austrália possui uma série de publicações e pesquisas acerca da VET e suas 

considerações sobre avaliação pareceram estar de acordo com os pressupostos 

que fundamentam este trabalho. 
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O objetivo do Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional 

não é desenvolver a fundo os modelos de avaliação da aprendizagem. Mas, 

entende-se que a avaliação é processo fundamental na verificação da construção 

de saberes. Portanto, resolveu-se listar aquelas avaliações focadas na análise da 

atividade e das dimensões de interação entre desempenho, conhecimento e 

informação defendidas aqui como critérios importantes para a aprendizagem do 

saber técnico. Todas as definições foram interpretadas a partir do guia de 

avaliações analisado, salvo quando citada referência específica. 

 

a) Observação direta: neste método, o avaliador observa diretamente as 

habilidades e demais conhecimentos demonstrados pelo aluno na realização 

de alguma atividade. A verificação in loco do “fazer” do aluno permitirá ao 

docente, munido de critérios pré-estabelecidos, atribuir um conceito ao 

desempenho demonstrado pelo discente. 

 

b) Rubrica: é um instrumento de avaliação que consiste numa lista de objetivos 

e expectativas estabelecidas para a realização de uma determinada 

atividade. Em cada item estabelecido, será possível encontrar uma escala 

(que poderá variar de acordo com o critério do docente) onde será possível 

qualificar o desempenho do aluno na tarefa proposta. É um instrumento que 

pode ser utilizado de maneira exclusiva ou combinado com outros. 

 

c) Portfólio: consiste num material preparado pelos alunos destinado a compilar 

habilidades, conhecimentos, compreensões, etc. que se desenvolveu ao 

longo de um período a partir de objetivos estabelecidos. Em geral costuma 

ter a duração de uma unidade, semestre, disciplina ou unidade curricular e 

reúne as aprendizagens construídas no intervalo de tempo determinado. É 

importante que seja evidenciado pelo docente o que se espera do portfólio 

para que a sua elaboração se dê da maneira esperada. 

 

d) Revisão de Produto: a análise de produtos que sejam o resultado da 

aplicação de uma determinada estratégia didática (como projetos, realização 

de obras, apresentação de dramatização, etc.) podem constituir uma 

avaliação. A partir de características definidas para o produto e o papel do 
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discente na sua confecção ou realização, o professor terá elementos para 

avaliar alunos através do resultado final de seus trabalhos. 

 

e) Entrevista: este método consiste na avaliação através da análise das 

respostas fornecidas pelo discente às perguntas construídas e realizadas 

pelo entrevistador. No entanto, lembre-se que conforme explicado por Barato 

(2015), nem sempre a explicação oral ou escrita dá conta de dimensionar as 

capacidades técnicas e fazeres-saberes dominados por um aluno. Esta é 

uma questão muito importante para a Educação Profissional. 

 

f) Relatório: este é um trabalho escrito que reflete os procedimentos e as 

conclusões a qual um aluno chegou após a realização de uma determinada 

atividade. De acordo com Wollinger (2018) estes devem ser o mais simples 

possível dentro de determinados parâmetros tendo em vista que no mundo 

do trabalho, raramente existe a necessidade de produção de relatórios nos 

moldes acadêmicos. Os relatórios, em geral, devem contar com: 

identificação; nome e objetivo do experimento; diagramas, esquemas, 

fluxogramas, etc.; lista de ferramentas, equipamentos, insumos e demais 

materiais; tabelas, anotações do que foi realizado e apresentação de 

variações; resultados, falhas, discrepâncias, dificuldades, desafios e 

considerações finais sobre a atividade. Nesta modalidade de avaliação cabe 

a mesma ressalva feita por Barato citada na modalidade de entrevista. 

 

g) Autoavaliação: trata-se de uma lista com determinados quesitos definidos 

pelo docente ou que constituam pré-requisito para a realização de uma 

determinada atividade. Esta lista deve ser preenchida pelo aluno, onde este 

deverá refletir sobre o cumprimento, atendimento ou capacidade de realizar 

os quesitos listados.  

 

Existem inúmeras possibilidades de combinação de instrumentos avaliativos. 

Aqui foram citados alguns com incidência recorrente nos trabalhos que tratam do 

tema. A rubrica, por exemplo, pode ser utilizada como instrumento “dentro do 

instrumento” para uma avaliação através da observação direta ou entrevista. Um 

relatório ou revisão de produto podem compor um portfólio. Instrumentos não 
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apresentados aqui podem se combinar com outros. No campo da avaliação é 

fundamental que o docente analise os fazeres-saberes que pretende mobilizar e 

desenvolver para optar pelos instrumentos avaliativos mais alinhados com a 

proposta de aprendizagem. 
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4 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DA PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Após a análise básica dos dados numéricos de uma parcela do público-alvo 

potencial do produto educacional (no caso, docentes da Rede Federal) e a 

construção do Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional, fez-se 

necessário submeter o produto educacional à avaliação de docentes no intuito de 

captar impressões mais subjetivas destes com relação ao guia didático e sua 

possível relevância para esta categoria profissional. Para isso, foi feito uma 

enquete/pesquisa de opinião com uma amostra pequena, mas que pode ser 

considerada significativa, em especial dada a experiência docente dos participantes 

na EPT. Foram, ao todo, 19 docentes e 1 trabalhador do setor pedagógico que 

responderam a enquete após análise do Guia de Estratégias Didáticas para a 

Educação Profissional. O produto educacional foi enviado através de endereço 

eletrônico, com uma breve descrição do tema da pesquisa e a solicitação para que 

respondessem ao questionário de avaliação sobre o mesmo de maneira anônima. 

O questionário foi construído na ferramenta Google Formulários7 e disponibilizado 

no portal www.didaticaparaaeducacaoprofissional.com8. O e-mail foi enviado para 

docentes do Instituto Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal da Bahia e do 

Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFSC, bem como docentes que foram alunos 

da primeira turma do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

do IFSC. Num primeiro momento, no entanto, docentes que participaram de uma 

oficina ministrada pelo orientador deste trabalho puderam acessar os esboços das 

primeiras estratégias e sugerir melhorias anonimamente. Tais contribuições 

auxiliaram imensamente no processo de construção das versões finais das 

estratégias. 

A opção por professores das unidades mencionadas se deu por uma questão 

de acessibilidade. Quanto ao Instituto Federal de Santa Catarina, o produto 

educacional foi enviado a 40 docentes e pedagogos que haviam participado de uma 

oficina sobre saberes profissionais ofertada pela própria instituição no mês de 

março. O guia também pôde chegar a cerca de 50 professores do IFBA através do 

encaminhamento da pesquisa feito por um docente da instituição a um grupo de 

                                                      
7 Serviço gratuito para criar formulários disponibilizado pela Google. 
8 Portal construído com intuito de hospedar o produto educacional deste trabalho e os formulários de 

avaliação para docentes. 
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professores. Aos docentes do CCA, local de trabalho do pesquisador, o material foi 

enviado tanto por este ter percebido que havia uma demanda de alguns professores 

por estratégias didáticas voltadas ao que consideram “prática”, como para possível 

efeito de comparação das opiniões de docentes universitários e da EPT. Para os 

alunos docentes da turma de mestrado, o convite para responder o questionário se 

estendeu àqueles que atuam no campo da educação profissional. 

O questionário possuía orientação para ser respondido individualmente e 

contou com três momentos. Os dois últimos buscavam a opinião do voluntário 

enquanto a primeira parte possuía perguntas sobre quem estava respondendo. 

Apesar do anonimato nas respostas, considerou-se importante entender 

minimamente parte da trajetória profissional e acadêmica de cada avaliador. Para 

isso, o questionário contou com quatro itens iniciais visando conhecer algumas 

características que poderiam ser consideradas relevantes ao analisar as respostas. 

Os quesitos foram os seguintes: 

 

1. Quanto tempo de magistério você possui? (em anos) 

2. Sua formação é: 

3. Possui alguma dessas pós-graduações? (marque todas que se 

aplicam) 

4. Marque o item que melhor define sua ocupação: 

 

 A primeira questão possuía um campo em aberto para preenchimento. Seu 

propósito era saber há quanto tempo a pessoa estava envolvida com a profissão 

docente. A segunda pergunta continha 4 opções das quais o avaliador poderia 

escolher apenas uma. As opções eram: Técnico, Bacharelado, Licenciatura e 

Tecnólogo. A intenção desta pergunta foi perceber qual a formação do voluntário. 

Aqui parece válido apresentar uma ressalva feita a posteriori. Possivelmente, teria 

sido melhor permitir a marcação em mais de uma opção pois desta forma não é 

possível notar se o avaliador passou por mais de um destes percursos formativos. 

No item três era possível marcar mais de uma opção dentre as seguintes: 

Especialização, Mestrado, Doutorado e Nenhuma das anteriores. Este item se fez 

presente para verificar o quanto cada um deu sequência à sua formação acadêmica. 

Por fim, para identificar a ocupação de cada um, se estruturou a última pergunta da 

primeira etapa de respostas através das seguintes categorias: docente em Instituto 
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Federal de Educação Profissional e Tecnológica, docente em escola de educação 

profissional de outra natureza, docente em universidade ou faculdade, docente em 

escola do ensino básico, trabalhador do setor pedagógico. As respostas se 

apresentaram conforme as tabelas e gráficos abaixo: 

 

Tabela 2: Tempo de magistério dos avaliadores. 

 
Quanto tempo de magistério você possui? 

Tempo de Magistério (em 
anos) 

Quantidade de respostas Quantidade de respostas 
em números percentuais 

02 01 5% 

03 03 15% 

05 02 10% 

09 01 5% 

10 01 5% 

12 02 10% 

15 01 5% 

18 01 5% 

19 01 5% 

20 01 5% 

21 02 10% 

22 01 5% 

26 01 5% 

28 01 5% 

30 01 5% 

Fonte: o autor (2019).  
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Gráfico  2: Formação  dos avaliadores. 

 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

 

Gráfico 3: Títulos de pós-graduação dos avaliadores. 

 

Fonte: o autor (2019). 
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Gráfico 4: Ocupação dos avaliadores. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

 Como é possível perceber através das tabelas e gráficos, a pesquisa foi 

respondida por 16 docentes da Educação Profissional, 3 professores universitários 

e um trabalhador do setor pedagógico. Este último declarou possuir 10 anos de 

magistério. Dentre os 14 bacharéis, 11 são professores de Instituto Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, 2 são professores universitários e um é 

docente em instituição de educação profissional de outra natureza. Quanto aos 

licenciados, 4 ensinam em Instituto Federal e um se definiu como trabalhador do 

setor pedagógico. O docente que declarou ter formação técnica, atua como 

professor universitário.  

Quanto à titulação obtida através de pós-graduação, metade possui título de 

Doutor, 11 responderam ter feito mestrado e 7 afirmaram terem cursado 

especialização. Todos indicaram ter cursado ao menos um curso de pós-graduação 

sendo que uma única resposta, de um docente de Instituto Federal com formação 

em licenciatura e 19 anos de magistério declarou ter realizado os três. 

Curiosamente, 7 professores declararam ter feito apenas o doutorado, sendo 6 

destes docentes de Instituto Federal e o outro, professor universitário com formação 

técnica. Os demais professores universitários declararam ter feito mestrado e 

doutorado. Já o trabalhador do setor pedagógico e o docente de outra instituição de 

educação profissional possuem especialização e mestrado. Os demais docentes de 
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IFs se apresentaram como 2 que possuem apenas Especialização, 4 que possuem 

apenas mestrado e 2 que possuem ambos. 

Referente ao tempo de trabalho em anos como docente, 65% dos voluntários 

afirmaram ter experiência igual ou superior a 10 anos como professor sendo que 7 

(4 em IFs e 3 em universidades, todos com doutorado) possuem mais de 20 anos 

de magistério. Todos os que possuem menos de 10 anos ensinando são docentes 

da educação profissional (sendo um proveniente da licenciatura) com um destes 

ensinando fora de Instituto Federal. Entre aqueles que ensinaram ou ensinam por 

quase uma década ou mais e menos que duas, estão 3 licenciados com 10, 18 e 19 

anos de magistério (o primeiro, como explicitado anteriormente, é trabalhador do 

setor pedagógico) e 4 bacharéis (um por 9 anos, dois por 12 anos e outro por 18). 

 Para facilitar a visualização destes dados, será apresentada uma tabela onde 

cada avaliador será designado por uma letra do alfabeto com suas informações ao 

lado. Como na pesquisa haviam questões abertas e também outras de caráter 

subjetivo relativos à opinião sobre o produto educacional, pode ser de interesse 

para o leitor que se verifique de onde partem as opiniões. Os voluntários se 

apresentam como a seguir por ordem de resposta: 

 

Tabela 3: Informações pessoais fornecidas por avaliadores consolidadas por 

indivíduo. 

 

Avaliadores 
Tempo de Magistério 

(em anos) 
Formação Pós-graduação 

A 9 Bacharelado Esp., Me. 

B 19 Licenciatura Esp., Me., Dr. 

C 21 Bacharelado Dr. 

D 15 Bacharelado Dr. 
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E 5 Bacharelado Esp., Me. 

F 5 Bacharelado Esp. 

G 26 Bacharelado Me., Dr. 

H 20 Técnico Dr. 

I 12 Bacharelado Esp., Me. 

J 30 Bacharelado Dr. 

K 18 Licenciatura Me. 

L 10 Licenciatura Esp., Me. 

M 12 Bacharelado Dr. 

N 21 Bacharelado Dr. 

O 3 Bacharelado Esp. 

P 3 Bacharelado Me. 

Q 28 Bacharelado Me., Dr. 

R 22 Licenciatura Dr. 

S 2 Bacharelado Me. 

T 3 Licenciatura Me. 
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Legenda:    

Docente em 

Instituto 

Federal 

Docente da EP em 

instituição de outra 

natureza 

Docente de 

universidade 

ou faculdade 

Trabalhador do 

setor pedagógico 

 Esp. = especialização   

 Me. = mestrado   

 Dr. = doutorado   

 

Fonte: o autor (2019). 

 

 A segunda e terceira parte da pesquisa compreendem as opiniões dos 

avaliadores quanto ao produto educacional. Enquanto o segundo momento trata da 

análise do guia como um todo, o terceiro possui questões acerca da estrutura das 

estratégias didáticas. A opção pela separação em dois momentos foi feita para 

evitar possíveis confusões sobre o que estava sendo avaliado. Com o título “Opinião 

sobre o Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional”, foram 

apresentados novamente 4 quesitos, desta vez questionando ou enunciando o 

seguinte: 

 

1. Você considera o guia apresentado relevante para a formação de 

professores da Educação Profissional? 

2. Marque as estratégias didáticas que julgar construtivas para os processos de 

aprendizagem em Educação Profissional 

3. Você considera o material detalhado o suficiente para orientar a utilização 

das estratégias? 

4. Qual(is) outras(s) estratégia(s) não apresentadas aqui você indicaria a 

professores da Educação Profissional? 

 

 A primeira e a terceira questão estavam estruturadas utilizando a escala 
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Likert. Esta continha cinco opções que variavam de 1 a 5 sendo: 1 - Discordo 

totalmente, 2 - Discordo parcialmente, 3 - Indiferente, 4 - Concordo parcialmente, 5 

- Concordo totalmente. Na segunda questão o avaliador tinha a opção de selecionar 

cada estratégia, uma por uma, ou marcar a opção “Nenhuma dessas”. A última 

questão era aberta e solicitava a sugestão de outras estratégias. 

No primeiro item, 85% dos professores marcaram a opção “concordo 

totalmente” quanto à relevância do produto educacional. Os docentes G, M e R 

concordaram parcialmente. G é professor universitário, Bacharel, Mestre e Doutor 

e M e R são Doutores ensinando na Rede Federal, sendo o primeiro Bacharel com 

12 anos de magistérios e o segundo Licenciado com 22 anos de experiência 

docente. As respostas se apresentam conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5: Considerações acerca da relevância do guia. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

 Com relação à opinião sobre quais estratégias didáticas os voluntários 

consideravam construtivas para aprendizagem na Educação Profissional, 8 de 10 

estratégias foram escolhidas por mais de 70% como estratégias úteis para este fim. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos foi escolhida por 90% dos participantes 

como uma estratégia consequente para o desenvolvimento de saberes na EPT. Já 

a Simulação e a Aprendizagem Baseada em Problemas foram selecionadas por 

80%. Experimentos, Sala de Aula Invertida e Estágio foram marcadas em 75% das 

respostas enquanto que Aprendizagem Mediada por Obras e Imersão receberam 
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votos de 70% dos avaliadores (1 voto a mais do que os que selecionaram Estudo 

de Caso). A estratégia de Dramatização foi escolhida por menos da metade dos 

docentes recebendo apenas 9 votos (45%). Todos manifestaram escolha por ao 

menos uma estratégia deixando a opção “Nenhuma dessas” sem voto. 

 Destrinchando cada escolha de estratégia foi possível notar que 9 indivíduos 

(um docente universitário com bacharelado, o trabalhador do setor pedagógico, o 

docente de educação profissional externo à Rede Federal e 6 professores de IFs 

com experiência que variou de 3 a 30 anos de ensino) votaram em todas as 

estratégias. O avaliador T, Licenciado com 3 anos de magistério selecionou apenas 

a opção Aprendizagem Mediada por Obras. O avaliador H selecionou apenas 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Estudo de Caso e o F escolheu somente 

Aprendizagem Baseada em Projetos. Vale a pena chamar atenção para o fato de 

que apenas os que marcaram todas escolheram a Dramatização enquanto 

estratégia didática coerente com a Educação Profissional. Os demais marcaram 

entre 8 e 4 estratégias acompanhando a proporção apresentada em gráfico: 

 

Gráfico 6: Opinião dos avaliadores sobre quais estratégias didáticas 

apresentadas são consideradas construtivas para a educação profissional. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

Quanto a um detalhamento suficiente do guia para orientar a utilização das 
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estratégias, 90% das opiniões se dividiram entre as opções 4 e 5 e os professores 

P e Q discordaram parcialmente. É interessante notar que P é Mestre, tem 3 anos 

de experiência docente e atua na Rede Federal enquanto Q ensina há 28 anos e é 

professor universitário com Mestrado e Doutorado. Tanto os 45% que marcaram a 

opção 4 quanto os 45% que marcaram a opção 5 apresentaram características 

variadas com relação aos primeiros itens da pesquisa não tendo ressaltado 

nenhuma destas em particular. É possível verificar a relação entre quantidade de 

respostas e a marcação na escala Likert no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 7: Opinião quanto ao detalhamento do guia. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

 Para encerrar a segunda etapa da pesquisa, os participantes poderiam 

indicar de maneira opcional, estratégias didáticas que eles gostariam que fossem 

incorporadas ao guia. Um total de 13 avaliadores não sugeriram novas estratégias 

e destes, 7 haviam selecionados todas as estratégias no enunciado anterior. No 

entanto, 2 destes, professores universitários registraram um comentário no campo. 

O voluntário H mencionou que “a dificuldade de implantação de algumas estratégias 

em função de nossa Legislação Trabalhista” e Q informou que marcou “insuficiente 

em função de que os conceitos, orientações e descrições precisam ser mais 

aprofundados”. Os trechos apresentados estão exatamente como escritos pelos 
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avaliadores. Entre as propostas, foram mencionadas 7 outras estratégias conforme 

a lista abaixo: 

a) Relatórios Técnicos (mencionada por B) 

b) Estágios com vivência do aluno por 5 dias numa empresa do governo 

(sugerida por F) 

c) Estudos Dirigidos (citada por G) 

d) Tempestade Cerebral ou de Idéias (levantada por I) 

e) Prática Clínica, para os cursos da saúde (sugerida por J como uma estratégia 

entre a simulação e o estágio) 

f) Atividades práticas em campo (mencionada por R) 

g) Pesquisa de Campo (citada por S) 

 

Para a terceira e última etapa de participação dos avaliadores foram 

preparadas três questões sobre a estrutura das estratégias (a primeira com 

múltiplas opções e as demais em escala Likert), uma sobre os métodos de avaliação 

sugeridos com avaliação em escala Likert e o último item contava com  um campo 

em aberto para comentários e contribuições que pudessem auxiliar no 

aperfeiçoamento das estratégias do guia. As perguntas e o campo para contribuição 

foram apresentados da seguinte maneira: 

 

1. Você acha que algumas destas seções poderiam ser melhoradas? 

(marcar todos que se aplicam) 

2. Você concorda que as seções das estratégias estavam detalhadas o 

suficiente? 

3. Os exemplos fornecidos auxiliaram na compreensão da estratégia? 

4. Você considera que a descrição dos instrumentos de avaliação 

apresentados auxiliam na sua eventual utilização? 

5. Gostaria de fazer um comentário ou contribuição para que a 

orientação sobre a estratégia possa ser aperfeiçoada? (Opcional) 

 

Na primeira pergunta, se buscou perceber se os docentes acreditavam que 

as seções que explicavam os aspectos de cada estratégia necessitavam ser 

melhoradas individualmente. Mais da metade dos professores sugeriram que ao 

menos um campo poderia ser melhorado enquanto 45% dos avaliadores (dos quais 
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6 haviam considerado todas as estratégias construtivas para a Educação 

Profissional) julgaram que todas as seções estavam detalhadas o suficiente. A 

seção intitulada “Mediação Docente” foi a que mais apresentou solicitações de 

melhoria com um total de 8 manifestações (40%). O tempo de magistério destes 8 

contemplou docentes que atuavam há 2 anos e há 28 anos. No entanto, apenas um 

destes advinha da licenciatura enquanto os demais haviam feito bacharelado. 

Houve variação entre Mestres, Doutores e Especialistas. Empatadas com 30% 

estavam as sugestões de aperfeiçoamento da seção “Atividades” (feitas por 5 

Bacharéis e um Técnico) e da seção “Procedimentos Gerais” (Feita por 5 Bacharéis 

e um Licenciado). Nem todos que solicitaram melhorias no campo de mediação 

docente o fizeram com relação ao de atividades e o de procedimentos. O avaliador 

I sugeriu melhoria no campo “Por que utilizar?” e P e Q sugeriram melhoria no 

campo de “Descrição”. As sugestões podem ser conferidas em gráfico: 

 

Gráfico 8: Opinião acerca de melhorias em seções. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

Em seguida, foi feita uma pergunta que analisava as seções de um ponto de 

vista geral visando perceber se, de maneira geral, as categorias que estruturam as 

estratégias davam conta da sua utilização pelos docentes. Concordaram 

plenamente 7 docentes e parcialmente 10 docentes num total de 85% de 
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avaliadores que consideraram o produto educacional detalhado suficientemente em 

alguma medida. Este número é próximo da quantidade de voluntários (18) que 

concordaram totalmente ou parcialmente que o guia didático está detalhado o 

suficiente para orientar a sua utilização na segunda etapa da pesquisa. Todos que 

concordaram parcialmente, com exceção de 2 avaliadores, sugeriram melhoria em 

alguma seção na questão anterior. Uma avaliação se declarou indiferente diante 

desta questão tendo sugerido melhoria na seção de Procedimentos Gerais. Dois 

professores (P e Q) discordaram parcialmente com relação à suficiência do 

detalhamento das estratégias tendo sugerido melhoria em três e dois campos, 

respectivamente, na questão anterior. 

 

Gráfico 9: Opinião sobre o detalhamento das seções. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

A terceira pergunta da etapa final visava identificar se os exemplos fornecidos  

para facilitar o entendimento da estratégia atingiram o objetivo proposto. Portanto, 

os avaliadores foram convidados a responder o quanto concordavam com a 

pergunta feita. Um voluntário discordou parcialmente (tendo discordado 

parcialmente na questão anterior também) e outro se mostrou indiferente ao quesito. 

Ambos possuem 5 anos ou menos de magistério. Os demais se dividiram entre 

aqueles que concordaram parcialmente e os que concordaram totalmente. 
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Gráfico 10: Opinião sobre os exemplos fornecidos nas estratégias didáticas. 

 

Fonte: o autor (2019). 

 

Antes de responderem a questão aberta na qual era possível deixar uma 

contribuição ou sugestão, foi pedido aos voluntários que opinassem acerca da 

descrição do instrumentos avaliativos sugeridos no guia como possibilidade de 

avaliação do aluno. Neste item, apenas 35% concordaram totalmente com a 

questão. Outros 35% concordaram parcialmente ao passo que 20% se declarou 

indiferente e 10% discordaram parcialmente. Entre os que se declaram indiferentes, 

3 sãos docentes há mais de 20 anos (sendo um professor universitário) e um há 

apenas 5 anos. Os professores P e Q demonstraram acreditar que é necessária 

uma descrição mais detalhada dos instrumentos de avaliação abordados conforme 

se observa no gráfico sobre este item: 
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Gráfico 11: Opinião quanto à descrição dos instrumentos de avaliação. 

 

Fonte: o autor (2019). 

  

 No campo para sugestões e contribuições, 11 avaliadores decidiram deixar 

uma mensagem. Houve 3 comentários parabenizando a iniciativa e salientando o 

potencial auxílio que o guia didático pode promover. Outros 8 comentários variaram 

em tema e extensão. Um dos docentes da Rede Federal acredita que se o guia 

fosse mais “enxuto” poderia ser “rapidamente utilizado”. Por outro lado, um 

professor universitário indicou que para adotar as estratégias, seria necessário que 

estas estivessem “mais aprofundadas, com exemplos”. O docente com maior tempo 

de magistério, sugeriu que fosse estabelecida uma relação de relevância entre 

instrumentos de avaliação e cada estratégia. Um dos professores recomendou 

“trabalhar melhor” a estratégia de “Sala de Aula Invertida” e outro argumentou que 

gostaria de conhecer melhor o trabalho que fundamenta o guia. O professor H 

considerou que seria interessante se fossem abordadas as dificuldades de 

“implantação de algumas estratégias e como contorná-las  especialmente quando 

realizadas fora da instituição de ensino”.  

A resposta mais extensa, redigida pelo avaliador Q, além de sugestões de 

forma, solicitou que alguns conteúdos fossem aprofundados. Um destes foi a noção 

de fazer-saber da qual Barato (2003a) trata. Além disto, Q comentou que gostaria 

que a ideia do que representa uma obra na primeira estratégia estivesse mais 
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evidente e que mais detalhes poderiam compor as seções referentes à mediação 

docente nas demais estratégias didáticas. Por fim, houve o comentário de P que 

parece oportuno reproduzir na íntegra: 

 

Sugiro que tenham mais exemplos práticos de aplicação, em diferentes 
cursos que temos nos Institutos Federais, para que seja possível 
compreender efetivamente como desenvolver determinada estratégia em 
um curso específico. Os exemplos colocados foram de forma mais 
superficial. Acredito que eles ajudem quem já tem algum conhecimento 
prévio da estratégia. No meu caso, consegui entender a aplicabilidade de 
fato apenas das estratégias que já conheço e já utilizo em sala de aula, ou 
das que já conheço mas ainda não aplico. Para um docente que nunca fez 
um curso de formação nessa temática, ou que não está familiarizado com 
as diversas estratégias, o documento se torna uma espécie de “introdução 
ao tema”. A proposta é muito interessante e acho que cabe aprofundar o 
conteúdo. 

 

 O voluntário P reforçou a necessidade de exemplos mais fáceis de identificar 

e relacionados com os cursos dos Institutos Federais para facilitar sua aplicação. 

Apesar de 90% dos professores que participaram da pesquisa terem concordado 

que os exemplos fornecidos auxiliavam na compreensão da estratégia, exemplos 

mais específicos e relacionados com alguns cursos da EPT podem facilitar a 

compreensão de docentes menos experientes ou menos entrosados com 

metodologias didáticas centradas no fazer. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tratou de desenvolver um Guia de Estratégias Didáticas para a 

Educação Profissional amparado por abordagens de processos de aprendizagem 

que consideram as especificidades e objetivos desta modalidade educacional 

visando auxiliar docentes da EPT na realização de suas atividades. 

Portanto, para organizar estratégias didáticas no contexto da formação 

profissional, foram adotadas perspectivas que dialogam com o construtivismo, 

valorizando a interação dos alunos com o meio e o mundo do trabalho em especial. 

Este ponto de partida permitiu considerar o estudante como sujeito ativo dos 

processos de ensino-aprendizagem respeitando sua trajetória e seus 

conhecimentos desenvolvidos previamente e o professor como um motivador, 

mediador e orientador da construção de novos saberes profissionais por parte do 

discente. 

Optar por esta abordagem guardou coerência com a visão de trabalho como 

princípio educativo que permeia a concepção da EPT e com uma formação para o 

trabalho balizada pelo fazer. Dessa forma, foram revisados autores e educadores 

com foco na educação profissional que pesquisam a estrutura do saber técnico e 

os seus processos de aprendizagem para apresentar e adaptar estratégias 

didáticas voltadas para esta modalidade. Buscou-se também, a partir da construção 

das estratégias, submetê-las à opinião de docentes, preferencialmente da EPT, 

para verificar junto àqueles que trabalham cotidianamente com o ensino de saberes 

profissionais, suas impressões com relação ao material e a perspectiva adotada 

neste. 

 Antes, no entanto, foi realizada uma caracterização da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica através de dados e da legislação, bem como 

o levantamento de números conectados a um possível perfil de professores da EPT. 

Salientou-se o formato propedêutico com que uma parte dos cursos de formação 

para professores da educação profissional tem se realizado no Brasil e, a partir dos 

trabalhos de Machado (2008) e Cordão e Moraes (2017), foram elencados aspectos 

históricos da educação profissional no Brasil e de iniciativas de formação destes 

docentes estabelecidas a partir da criação da Escola de Aprendizes e Artífices no 

Brasil. 

O propósito desta contextualização e resgate histórico sucinto visou, dentre 
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outras coisas, perceber se a composição docente dos Institutos Federais e demais 

centros educacionais que caracterizam a Rede havia, em geral, desenvolvido sua 

formação pedagógica e profissional sob uma estrutura de ensino que leva em 

consideração os pressupostos da educação profissional. Compreendendo o formato 

dominante de ensino pelo qual as graduações se realizaram no último século, 

objetivou-se também entender se os processos de formação que pretenderam e 

pretendem complementar a formação de docentes com trajetória externa a 

educação profissional estavam alinhados com tais pressupostos. 

Dando sequência ao trabalho e no intuito de atingir os objetivos propostos, 

sendo o primeiro a investigação da natureza dos saberes técnicos e profissionais e 

sua relação com a educação, foram analisadas literaturas que resultaram de 

pesquisa densa sobre o tema. A originalidade na abordagem de Barato (2003a) 

sobre a constituição do saber técnico se fez peça fundamental para orientar os 

princípios adotados nesta dissertação e na apresentação de estratégias didáticas 

voltadas para a EPT. Sua ideia de saber técnico que considera o desempenho como 

dimensão importante do fazer-saber (e dotado de objetividade e subjetividade), 

vinculando-o à construção de novos conhecimentos que adquirem características 

do sujeito que os desenvolve e intermediado nas relações sociais através da 

comunicação apresentada como informação, se mostrou uma sólida interpretação 

epistemológica da estrutura deste saber. 

Os estudos de Pierre Pastré, Patrick Mayen e Gérard Vergnaud acerca da 

noção de Didática Profissional reunindo as perspectivas da realização da atividade 

e do desenvolvimento do sujeito que as realiza através da junção da ergonomia 

cognitiva, da psicologia do desenvolvimento, da didática e da formação de adultos 

apontaram caminhos para organizar estratégias didáticas articuladas com os 

objetivos da Educação Profissional e Tecnológica, notadamente: a “conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas” 

(BRASIL, 2008b). 

A relação de interdependência entre atividade produtiva e atividade 

construtiva reforça a relevância da aprendizagem estabelecida através do fazer. A 

noção de aprendizagem implícita na ação e sua coerência com a formação 

profissional corroboram a necessidade de construção de metodologias que partam 

da atividade para construir saberes. A centralidade na análise da atividade produtiva 

possibilitou a aquela corrente organizar uma orientação de formação a partir do 
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envolvimento dos sujeitos aprendizes em situações de atividade voltadas à 

realidade do mundo do trabalho e evidenciar a atividade construtiva dela decorrente. 

O papel do docente como mediador desta atividade construtiva potencializa, 

inclusive, um maior desenvolvimento da aprendizagem a partir das situações. 

Ambas as abordagens (a de Barato e a dos educadores da Didática 

Profissional) demonstram uma insuficiência do par teoria-prática para pensar a 

organização pedagógica do ensino profissional. O próprio resgate de Comenius 

(2010), que aponta para a priorização de uma aprendizagem propedêutica à todos 

a partir de uma determinada etapa da vida do jovem, mostra que mesmo este autor, 

apoiado no método de mestres artífices, busca referências em uma aprendizagem 

baseada no fazer, mesmo para aquele tipo conteúdo. 

Assumir, portanto, uma didática para a Educação Profissional com 

protagonismo da ação discente, da incorporação do aprendiz em situações de 

trabalho e da construção de saberes através da atividade em si e da reflexão sobre 

esta pareceu ser o caminho adequado na preparação do produto educacional que 

é objeto desta pesquisa. Esta foi a concepção norteadora da elaboração do Guia de 

Estratégias Didáticas para a Educação Profissional. 

Apoiado nestes princípios, foi possível apresentar metodologias de ensino a 

partir de eixos explicativos que descrevem, exemplificam, contextualizam e 

orientam a utilização de 10 estratégias didáticas para a Educação Profissional. As 

duas primeiras estratégias partiram das elaborações Barato (2008) e Pastré, Mayen 

e Vergnaud (2006), respectivamente. As demais estratégias, com exceção de duas, 

foram trabalhadas a partir das obras de Luiz Alberto Sanz (2003) e Frank Bünning 

(2007), tendo sido elaboradas por esses autores com foco na educação profissional. 

Para aprofundá-las, recorreu-se a outros autores com experiência na EPT ou na 

VET, como Barbosa e Moura (2013) por exemplo, com vistas a abordar aspectos 

não encontrados nos textos de referência e apresentar múltiplas perspectivas sobre 

a estratégia em questão.  

Esta se mostrou uma decisão acertada em virtude das diferentes posições 

com relação a centralidade que situações profissionais devem ter nos processos de 

ensino-aprendizagem na Educação Profissional, como foi possível perceber ao 

longo deste trabalho. A partir da utilização de diferentes bibliografias para tratar uma 

mesma estratégia foi possível fornecer distintos exemplos profissionais, 

perspectivas docentes múltiplas e reforçar aspectos da aprendizagem por atividade 
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que por vezes não estavam presentes em outras referências.   

A confecção do Guia de Estratégias Didáticas para a Educação Profissional, 

utilizando como ferramenta a plataforma online Canva, permitiu a montagem do guia 

através de uma diagramação simples e leve, possibilitando ao próprio autor deste 

trabalho realizá-la. A consulta a um banco de imagens de uso gratuito também 

viabilizou a utilização fotografias que expressavam, em alguma medida, aspectos 

da estratégia didática que estava sendo trabalhada. Vale ressaltar, no entanto, que, 

ao se buscar imagens usando palavras-chave que relacionam educação e trabalho, 

era relativamente difícil encontrar cenas que expressassem situações didáticas da 

educação profissional. Possivelmente isto se dá em virtude do peso que a didática 

tradicional ainda possui na realidade e, acredita-se, no imaginário popular. 

A submissão do guia para avaliação docente se apresentou uma medida 

primordial para a realização deste trabalho. Ao passo que a elaboração do guia 

estava assentada em princípios da EPT e de estudos e pesquisas vinculados às 

características da formação profissional, não seria suficiente, neste caso, produzir 

um material considerado adequado pelo autor que não fosse objeto de interesse da 

categoria profissional à qual ele se destina. Portanto, disponibilizar o material para 

que professores da EPT pudessem emitir opiniões sobre o mesmo serviu não só de 

termômetro para verificar se a demanda pelo tema era sentida por professores como 

também para pensar ajustes e incorporações ao material. 

Realizar uma primeira avaliação com os participantes da oficina contribuiu 

para a montagem das estratégias no formato final em que foram apresentadas neste 

guia. O retorno fornecido de forma anônima foi levado em consideração para 

realizar os ajustes considerados necessários. Ao ser finalizado, o guia foi 

disponibilizado em formato PDF para que pudesse ser analisado e avaliado por um 

período de 10 dias. 

Com base na resposta dos 20 avaliadores voluntários que remeteram suas 

opiniões para a versão final do guia, acerca da relevância do material no contexto 

formação de professores na Educação Profissional, se pode concluir que um 

produto educacional com estas características se configura enquanto potencial 

demanda de docentes ligados à formação profissional. Tendo todos concordado 

com a questão que norteava o primeiro item avaliado, sendo 17 concordâncias totais 

e 3 parciais, é possível entender que o debate em torno de uma didática com 

características próprias para o ensino de saberes técnicos encontra interesse dentro 
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da EPT.  

Uma relação de avaliadores composta por 16 docentes da Educação 

Profissional, dentre os quais apenas 4 são egressos de licenciatura e nenhum 

possuía formação técnica faz pensar que, se estes números de alguma forma 

representarem em escala reduzida, algo que se configure enquanto tendência na 

EPT, existem ao menos duas questões que merecem atenção. A primeira é que, 

possivelmente, muitos professores entrem em contato pela primeira vez com a 

realidade da Educação Profissional ao ingressarem como docentes. A segunda é 

que uma parte significativa destes docentes pode não possuir formação pedagógica 

inicial (apesar de todos os limites já discutidos). Diante disso, é fundamental que a 

formação oferecida de forma complementar esteja organizada para os objetivos da 

EPT. 

Portanto, não bastariam especializações e outras pós-graduações com o 

propósito de formar professores para o exercício na EPT, que se resumam a leituras 

e debates teóricos e culminem na entrega de um trabalho monográfico. Partindo 

dos pressupostos adotados nesta dissertação em vistas à formação para o trabalho, 

não há motivo para não crer que se deva adotar perspectivas de formação 

profissional nestes cursos combinadas com estratégias estruturadas na atividade 

docente.  O alto nível de escolarização dos docentes, motivo de orgulho para 

instituições, embora deva ser celebrado, pode ocultar certas informações. Em 

situações de formação que podem durar em torno de 10 ou mais anos (se somadas 

a duração de um curso de bacharelado, um mestrado e um doutorado) não seria 

surpresa encontrar docentes com elevada experiência acadêmica sem experiência 

profissional na área para a qual estão dando aulas. É interessante pensar a 

possibilidade de compensação em situações como essa, possibilitando aos 

docentes se capacitarem e se formarem em torno das técnicas e processos da 

profissão que são formadores. 

Dúvidas não respondidas levam a pensar em melhorias que poderiam ser 

feitas no questionário de opinião. Considera-se que teria sido interessante fazer 

perguntas que aferissem se houve relação com a educação profissional em caráter 

prévio à carreira docente e no caso de resposta positiva, por quanto tempo. Verificar 

a existência de experiência profissional no campo em que atua como formador 

também poderia ser enriquecedor para o processo. Por fim, seria enriquecedor 

saber o que ensina cada docente avaliador. Num trabalho futuro, essas reflexões 
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poderão ser incorporadas na elaboração de um novo questionário. 

Ao analisarem individualmente as estratégias consideradas relevantes para 

processos de ensino-aprendizagem na EPT, todas as estratégias foram 

consideradas relevantes por pelo menos 65% dos avaliadores com exceção de 

uma. A dramatização só foi escolhida por 9 docentes, menos da metade de 

avaliadores. Apesar desta quantidade de votos destoar das demais, esse elemento 

não constitui uma surpresa. Maluf (1998, pg. 28) relata que a princípio é comum que 

haja certa desconfiança e ceticismo com a dramatização, mas que o 

aprofundamento sobre a mesma pode converter este sentimento em apreço e 

respeito pela estratégia. 

Esperava-se que, diante dos fundamentos apresentados na introdução do 

produto educacional e ao longo das estratégias, as metodologias de “Aprendizagem 

Mediada por Obras” e “Imersão” fossem ser escolhidas por mais docentes. Seria 

temerário afirmar os motivos que levaram aos números obtidos. Em todo caso, 

embora ambas tenham apresentado uma aceitação que pode ser considerada alta 

(70%), é possível especular sobre os motivos que fizeram com que a adesão a estas 

estratégias não tenha se aproximado da totalidade dado os pressupostos deste 

trabalho. Uma das possíveis razões (levantada de maneira recorrente nesta 

dissertação) é o preconceito com os saberes técnicos e com estratégias centradas 

no fazer profissional. Esta parece ser uma realidade à qual nem as instituições de 

Educação Profissional estão alheias e pode ter afetado a aceitação destas 

estratégias. Outra razão pode ser a maneira como o texto e as orientações foram 

estruturadas e, se for o caso, caberia uma revisão na forma como as estratégias 

foram apresentadas no produto educacional. Também é possível que estes tenham 

compreendido os pressupostos e a estratégia e, por opinião, discordem de sua 

relevância. Quanto a isso, não há muito o que fazer. De toda sorte, considerou-se 

importante chamar atenção para a relação entre tais estratégias e a opinião dos 

docentes pois, para o autor deste trabalho, além da simulação e da imersão 

(incluído o estágio), a aprendizagem mediada por obras constitui uma das 3 

estratégias mais relevantes para a Educação Profissional partindo do debate 

epistemológico desenvolvido nesta pesquisa. 

Apesar do Guia Didático ter sido considerado detalhado, algumas das seções 

que estruturam as estratégias parecem merecer uma maior atenção. Houve uma 

demanda de 40% dos avaliadores por melhorias na seção de “Mediação Docente” 
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e de 30% para melhorias no campo de exemplos denominado de “Atividades” e o 

de “Procedimentos gerais”. O guia tem por objetivo fornecer as condições iniciais 

para a implementação das estratégias didáticas nele contidas. Embora seja 

recomendado que o docente se aprofunde nas estratégias que deseja utilizar, o 

conteúdo disposto no guia deveria dar conta de uma primeira aproximação. 

Portanto, estas sugestões de melhorias devem ser vistas com atenção, visando 

atender plenamente este objetivo. Estes números, no entanto, podem ser um 

indicador de uma maior necessidade de formação pedagógica, e isto deve ser 

levado em consideração. 

Na seção onde são listadas técnicas de avaliação discente, a opinião geral 

foi de que as descrições dos instrumentos de avaliação auxiliam na sua utilização, 

4 docentes se posicionaram de maneira indiferente e 2 discordaram parcialmente. 

Não foi objeto deste guia, no entanto, aprofundar-se nos instrumentos de avaliação. 

Inicialmente, se havia pensado em organizar os instrumentos avaliativos ao fim de 

cada estratégia. Porém, ao longo da pesquisa, foi possível perceber uma certa 

repetição na sugestão de formas de avaliar os alunos embora a bibliografia 

consultada raramente fosse taxativa quanto à indicação exata de um ou outro 

método. Além disso, acredita-se que as possibilidades de combinação entre 

estratégias didáticas e métodos avaliativos podem ser diversas e realizar esta 

distinção no trabalho poderia ser extremamente restritivo. Cada curso e fazer-saber 

possui especificidades e as demandas podem variar amplamente. Devido a este 

motivo, a opção foi de apenas trazer à tona alguns instrumentos avaliativos que se 

relacionam com as características da aprendizagem profissional para que, a partir 

de um primeiro contato, o docente possa buscar outros meios de melhor entendê-

lo. 

Ao final desta pesquisa, e considerando o retorno recebido por avaliadores, 

é possível afirmar que o acesso de docentes ao Guia de Estratégias Didáticas 

viabilizou a percepção de novos horizontes para os processos de ensino-

aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. A demonstração de 

interesse no conteúdo disponibilizado e na sua divulgação, a sinalização de 

relevância do guia para o tema e a manifestação da disposição de usar o material 

denotam um espaço interessante para a construção de novos caminhos para pensar 

a didática para a Educação Profissional no Brasil. Os primeiros resultados da 

avaliação não apontam para uma mudança na estrutura do produto educacional. No 
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entanto, a avaliação sugere a necessidade de alguns ajustes que devem ser 

acatados na versão final a ser disponibilizada. 

Superar o par teoria-prática na formação profissional é uma tarefa árdua. Mas 

nenhuma ruptura de paradigmas costuma ser fácil. O aprender fazendo não é 

somente uma forma de educação. É uma estratégia de sobrevivência que 

possibilitou a trajetória humana até o estágio atual. A disputa pelo reconhecimento 

da técnica enquanto saber com epistemologia própria, e pela valorização dos 

conhecimentos da classe trabalhadora produzidos e desenvolvidos em seu contexto 

são algumas das batalhas que devem ser travadas se um dia se desejar superar o 

preconceito com o que a humanidade tem de mais revolucionário: sua capacidade 

transformadora da realidade. 
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