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Resumo 
 

Este estudo busca produzir reflexões acerca da importância da formação 

continuada na implementação e consolidação da carreira do professor que atua na 

educação profissional. Baseia-se no pressuposto de que, à medida que os 

conhecimentos, competências e habilidades do professor são ampliados, este 

potencializa a consecução dos objetivos inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem. Apresenta como objetivo geral: promover, entre os educadores do 

Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, localizado em Campo 

Grande/MS, iniciativas empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem em suas salas de aula, por meio da proposição 

de um curso de capacitação a esses profissionais, articulando a integração dos 

saberes técnicos e pedagógicos requeridos na educação profissional. Para tanto, 

elaborou-se o diagnóstico do referido centro a partir da análise de sua estrutura 

física, organização pedagógica e configuração e atuação dos profissionais 

docentes. Com os dados da análise, foi proposto o curso de formação continuada 

intitulado Integrando Saberes: iniciativas empreendedoras para o 

desenvolvimento da aprendizagem na educação profissional, que traduz a 

intenção em responder aos desafios de uma educação de qualidade, que exige do 

profissional docente a utilização de metodologias inovadoras capazes de superar 

os paradigmas de sala de aula. Espera-se que, mediante a operacionalização desse 

curso, as informações obtidas possibilitem a elaboração de um programa de 

formação continuada dos professores que atuam na Educação Profissional de toda 

a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. 

 

 

Palavras-chave: educação profissional, formação continuada, iniciativas 

empreendedoras inovadoras, processo de ensino e aprendizagem 
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Introdução 
 

Esta monografia foi escrita no âmbito do Programa de Pós-graduação Lato 

Sensu, da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, para o 

cumprimento do requisito parcial para obtenção do título de Especialista em 

Educação Empreendedora. 

Delimitada pelo tema Educação, trabalho e empreendedorismo, esta 

pesquisa traz uma proposta de formação continuada aos professores que atuam nos 

cursos profissionalizantes do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira 

Lima – CEPEF, localizado no Município de Campo Grande/MS. Para tanto, foram 

realizadas reflexões sobre as práticas pedagógicas desses profissionais e sobre a 

eficiência da educação profissional enquanto política pública implantada nesse 

centro. 

É notória a importância do Empreendedorismo na formação básica e 

profissional de todo indivíduo, bem como a influência desse conhecimento na 

elaboração e execução de seus projetos de vida. É nesse entendimento que esta 

pesquisa foi elaborada, trazendo uma proposta de capacitação dos docentes da 

educação profissional, tendo o empreendedorismo como princípio de 

(re)construção das práticas pedagógicas de sala de aula e como conceito para a 

ressignificação e redesenho curricular dessa modalidade de educação. 

Assim sendo, espera-se que os resultados aqui obtidos possam produzir 

reflexões que contribuam à construção de um programa de formação continuada 

pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul – SED/MS, para 

atendimento aos docentes que atuam na educação profissional de toda a Rede 

Estadual de Ensino – REE/MS. 

Inicialmente, quero registrar parte da trajetória que percorri na educação 

profissional, o que reforçará as argumentações inseridas nesta pesquisa, quanto à 

atuação dos professores da REE/MS nessa modalidade de educação.

No período de novembro de 2010 a fevereiro de 2013, exerci a função de 

diretor adjunto do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima e 
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diretor da Escola Estadual de Ensino Médio e Educação Profissional Padre João 

Greiner, ambas pertencentes à REE/MS e localizadas no Município de Campo 

Grande/MS. Já no período de março de 2013 a dezembro de 2014, atuei como 

Gestor de Educação Profissional da Coordenadoria de Políticas para o Ensino 

Médio e Educação Profissional – COPEMEP/SED/MS. Atualmente, exerço a 

função de Coordenador de Políticas para a Educação Profissional/SED/MS, na 

qual, juntamente com a equipe desta Coordenadoria, gerimos a política de 

educação profissional operacionalizada em 108 escolas da REE/MS. 

A pesquisa a ser relatada nos próximos capítulos foi limitada, conforme 

mencionado anteriormente, ao Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira 

Lima – CEPEF, que será devidamente descrito no Capítulo 1 desta monografia. 

Este centro será o objeto de análise e discussão acerca da educação profissional e a 

metodologia utilizada pelos docentes no processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido no âmbito dos cursos oferecidos pela instituição. 

Propor formação continuada de professores exige-nos determinar os 

principais problemas que se pretende intervir. No contexto da educação 

profissional, é evidente a carência de professores com habilitação para a docência, 

pois a maioria dos docentes dessa modalidade de educação são oriundos de cursos 

de bacharelado ou tecnologia de nível superior. 

A falta de habilitação para a docência traduz no professor da educação 

profissional problemas relacionados à prática pedagógica, pois somente nos cursos 

de licenciatura são construídos os conhecimentos e as competências que 

possibilitam ao professor: mapear a turma e identificar o nível de proficiência dos 

estudantes; planejar as aulas com coerência e foco nos objetivos da aprendizagem; 

interpretar e utilizar metodologias adequadas ao processo de ensino; realizar a 

avaliação da aprendizagem com utilização de instrumentos diversos e eficientes 

nessa tarefa. 

Por outro lado, fora dos currículos dos cursos de licenciatura encontra-se 

um aporte conceitual de relevante importância para a formação do professor, trata-

se do Empreendedorismo. Historicamente presente nos cursos de gestão e 
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negócios, este conceito retrata não apenas o modo de agir, mas o modo de ser de 

cada indivíduo. Neste entendimento, empreender passa a configurar uma atitude 

humana, que pode ser desenvolvida por meio de conhecimentos e habilidades 

construídos sistematicamente por meio de currículos formais de aprendizagem. 

Culturalmente, há grande equívoco por parte das instituições de ensino 

superior que não preveem o Empreendedorismo como componente curricular dos 

cursos de licenciatura. Afinal, o empreendedorismo está presente em todas as 

atividades pedagógicas, embora o professor licenciado tem implementado 

iniciativas empreendedoras de forma implícita e/ou fragmentada, devido à 

carência desse conhecimento em sua formação inicial. 

Assim sendo, no Capítulo 3 desta monografia é detalhada a proposta de 

formação continuada aos docentes da educação profissional, na qual se pretende 

integrar os saberes específicos desses profissionais aos conhecimentos próprios da 

docência, possibilitando a construção de iniciativas empreendedoras para o 

desenvolvimento da aprendizagem na educação profissional. 

Hoje, mais do que nunca, a sala de aula tem exigido do professor 

competências e atitudes capazes de responder aos desafios postos pela sociedade 

contemporânea. O modus operandi do professor deste século é se reinventar e 

transpor aos currículos formais dos cursos de licenciatura, mas não os ignorar. 

Nesse sentido, a formação continuada configura a ação mais eficiente no processo 

de desenvolvimento do profissional docente. 

Nesse sentido, operar com iniciativas empreendedoras para o 

desenvolvimento da aprendizagem na educação profissional surge como conceito 

metodológico para o qual se justifica a implementação de uma formação 

continuada, destinada aos professores que atuam nessa modalidade de educação. A 

construção desta proposta se alicerça no pressuposto de que a formação 

continuada é condição sine qua non para o desenvolvimento do professor ao longo 

de sua carreira, muito embora a formação inicial de qualidade devesse garantir 

condições para o pleno exercício da docência. 
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Capítulo 1. A educação profissional no Centro de Educação 

Profissional Ezequiel Ferreira Lima 
 

O desenvolvimento desta pesquisa tomou por cenário o Centro de 

Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, que trataremos daqui por diante 

simplesmente por CEPEF. Esta instituição, com sede à Rua Antônio da Silva 

Vendas, 115, bairro Bela Vista, Campo Grande/MS, faz parte da REE/MS, sob a 

rege da Coordenadoria de Políticas para a Educação Profissional – COPEP, da 

Secretaria de Estado de Educação – SED/MS. 

O CEPEF foi criado por meio do Decreto Governamental n. 5.987, de 29 

de abril de 2003, e entre os anos 2003 e 2004 ofereceu, exclusivamente, cursos de 

formação inicial e continuada (FIC) à população campo-grandense, nas áreas de 

indústria, gestão, informática e turismo e hospitalidade. No ano 2005, além da 

oferta dos cursos FIC, o CEPEF passou a oferecer educação profissional técnica 

de nível médio, por meio do Curso Técnico em Gestão Escolar. 

Em 2007, num contexto de expansão da oferta de educação profissional 

técnica de nível médio, o CEPEF parou de oferecer os cursos FIC e passou a 

dedicar, exclusivamente, à oferta dos cursos técnicos. No ano 2016, houve a 

retomada dos cursos FIC, sendo oferecido o Curso Auxiliar de Saúde Bucal. Em 

2017, o cardápio de educação profissional disponibilizado pelo CEPEF conta com 

01 curso FIC, 12 cursos técnicos presenciais e 06 cursos técnicos a distância, 

totalizando 19 cursos distintos de formação profissional, os quais estão 

relacionados no Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 – Cursos profissionalizantes oferecidos no CEPEF 

Tipo de Cursos Cursos 

Curso de Formação Inicial e Continuada Auxiliar de Saúde Bucal 

Cursos Técnicos presenciais 

Análises Clínicas, Biblioteconomia, Comunicação Visual, 

Cozinha, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, 

Enfermagem, Eventos, Hospedagem, Recursos Humanos, 

Restaurante e Bar. 

Cursos Técnicos a distância 
Administração, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, 

Multimeios Didáticos, Secretaria Escolar, Serviços Públicos. 

Fonte: Elaboração Própria. 

A partir de 2012, mediante a adesão da SED/MS ao Programa Nacional de 
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Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, do Ministério da Educação – 

MEC, o CEPEF passou a oferecer cursos financiados pelo Programa. A oferta de 

cursos no âmbito do Pronatec suplementou a oferta financiada com recursos 

próprios do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Quanto à estrutura física, o centro possui cinco blocos de edificações, 

sendo um administrativo e quatro pedagógicos, além de contar com um auditório 

com capacidade para 120 pessoas sentadas e um amplo estacionamento. 

No bloco administrativo, estão concentradas a diretoria, a secretaria dos 

cursos presenciais, a secretaria dos cursos a distância, o estúdio para EaD, a 

biblioteca, a sala de gestão da Rede e-Tec Brasil e a sala de gestão do Programa 

Profuncionário. O bloco pedagógico 1 possui dois laboratórios tecnológicos de 

informática, dois laboratórios tecnológicos de eletricidade e eletrônica de 

potência, duas salas de aula e uma sala de coordenação técnica. O bloco 

pedagógico 2 possui quatro salas de aula. O bloco pedagógico 3 possui quatro 

salas de aula, uma sala de professores, uma sala de coordenação pedagógica, um 

laboratório tecnológico de cozinha e um laboratório tecnológico de hospedagem. 

O bloco pedagógico 4 possui quatro laboratórios da base científica (Biologia, 

Física, Matemática e Química) e quatro laboratórios tecnológicos de eletricidade. 

Na biblioteca do CEPEF, estão dispostos livros diversos que compõem o 

acervo bibliográfico dos cursos em operacionalização. Ainda, esse espaço dispõe 

de computadores para o acesso às obras digitais e consultas na internet. 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos operacionalizados no CEPEF são 

elaborados em consonância às diretrizes curriculares nacionais para a educação 

profissional técnica de nível médio e em conformidade às normas do Sistema 

Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Obedecem ainda a carga horária 

mínima estabelecida pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e preveem a 

metodologia teórico-prática para o desenvolvimento do perfil profissional dos 

egressos. 

A estrutura curricular dos cursos do CEPEF é na forma disciplinar, estando 

as disciplinas organizadas em módulos identificados na matriz curricular de cada 
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curso. Na REE/MS, o primeiro módulo dos cursos técnicos, também denominado 

Módulo Padrão, é igual para qualquer curso e unidade escolar, de modo a garantir 

mobilidade dos estudantes entre os cursos e as escolas da Rede. 

Nesse Módulo Padrão, são abordados conhecimentos comuns da educação 

básica, sendo relacionados à área profissional de cada curso, como visto no 

Quadro 2 abaixo. Ainda, são trabalhados conhecimentos relacionados à 

diversidade social e à atuação profissional, objetivando o nivelamento da turma 

nos conceitos fundamentais necessários ao desenvolvimento das competências 

profissionais previstas em cada formação. 

Quadro 2 – Módulo Padrão dos cursos técnicos implantado na REE/MS.   

Disciplina CH Semanal (aulas) CH Total (h) 

Atuação Profissional 4 40 

Inclusão Social e Direitos Humanos 2 20 

Introdução à Informática 3 30 

Inglês Instrumental 3 30 

Matemática Instrumental 4 40 

Português Instrumental 4 40 

Fonte: Projeto de Curso Técnico do CEPEF 

A disciplina Atuação Profissional está prevista no Módulo Padrão dos 

cursos técnicos da REE/MS com vistas à sensibilização do estudante para a 

construção de sua identidade com a área profissional do curso no qual esteja 

matriculado. Assim, após concluir o Módulo Padrão, o estudante que não se 

identificar com a área profissional do curso poderá solicitar a transferência para 

outro curso, sendo matriculado diretamente no Módulo 2. 

O centro operacionaliza seus cursos nas três formas de articulação com o 

ensino médio: concomitante, subsequente e integrado. Esta última, ocorre por 

meio dos cursos técnicos em Eventos e Eletrônica, que são integrados ao ensino 

médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Outra característica da oferta 

dos cursos do CEPEF é a carga horária diária de estudos, definida em quatro aulas 

por dia. 

Em cada turno de estudos, são operacionalizadas quatro aulas, de 50 

minutos cada, com intervalo de 10 minutos entre a segunda e a terceira aula. Nessa 



13 

PUC 
           RIO 
 

CTCH      Centro de Teologia e de Ciências Humanas 

configuração, os cursos concomitantes e subsequentes do CEPEF, que possuem 

carga horária total equivalente a 1000h, têm duração de 20 meses, 

aproximadamente. Essa duração leva em conta o intervalo de 30 dias de recesso 

escolar durante o mês de janeiro de cada ano. Já os cursos integrados ao ensino 

médio na modalidade educação de jovens e adultos são organizados de modo a 

cumprir 24 meses de duração. 

Embora os cursos do CEPEF atendam aos diversos públicos, predominam 

os indivíduos egressos do ensino médio, que não ingressaram na educação 

superior e buscam, na educação profissional, condições para o desenvolvimento 

de uma carreira profissional e a colocação no mundo do trabalho, alternando com 

esta última a manutenção e/ou progressão funcional. 

Esse público busca as vagas do CEPEF que são oferecidas, principalmente, 

nos períodos matutino e noturno. Isso porque, comumente, esse indivíduo está 

inserido no contexto de trabalho (formal ou informal), produzindo renda familiar, 

ou na busca de emprego. Todavia, almeja melhores condições de trabalho 

mediante a carreira desenvolvida nos cursos técnicos. 

Já o período vespertino é ocupado, principalmente, por jovens 

matriculados no ensino médio. Nesse contexto de concomitância, o estudante está 

matriculado no ensino médio, geralmente, no período matutino, e se desloca ao 

CEPEF para realizar o curso técnico no período vespertino. Para garantir 

condições à permanência nesses cursos, o CEPEF oferece o almoço aos estudantes 

que se deslocam da escola diretamente para o centro. 

Atualmente, o CEPEF conta com um profissional atuando na coordenação 

técnica de cada curso, além dos professores que ministram as aulas em cada 

disciplina, não ultrapassando o limite de três disciplinas por professor, em 

conformidade ao Art. 98 da Deliberação CEE/MS n. 10.603, de 18 de dezembro 

de 2014. 

Há uma gama de profissionais, das diversas áreas de formação, atuando 

como professores no CEPEF, haja vista a variedade de cursos oferecidos no 

centro. Esses profissionais são vinculados à REE/MS por meio de contrato 
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temporário, mantendo o vínculo durante o período de operacionalização do 

módulo que estão inseridos. 

Para a seleção de professores que atuarão nos cursos técnicos, o CEPEF 

adota o sistema de análise de currículo, entrevista e apresentação de miniaula. Os 

candidatos são orientados a planejar uma miniaula, de no máximo 15 minutos, 

para apresentar à comissão de avaliação composta pela direção, coordenação 

técnica e coordenação pedagógica. O tema é selecionado previamente e o 

profissional tem 48 horas para prepará-la. 

Muito embora exista um rigor para a vinculação de profissionais à 

ministração de aulas no CEPEF, o problema da falta de formação específica para a 

docência afeta diretamente o trabalho realizado pelos professores em sala de aula. 

Os profissionais que ascendem à função de professor, em geral, são oriundos dos 

cursos de bacharelado ou tecnologia de nível superior, não possuindo a 

complementação pedagógica. 

1.1. Metodologia com foco em resultados na Educação Profissional 

 

A falta de habilitação para a docência traduz no professor da educação 

profissional problemas relacionados à prática pedagógica, pois somente nos cursos 

de licenciatura são construídos os conhecimentos e as competências que 

possibilitam ao professor: mapear a turma e identificar o nível de proficiência dos 

estudantes; planejar as aulas com coerência e foco nos objetivos da aprendizagem; 

interpretar e utilizar metodologias adequadas ao processo de ensino; realizar a 

avaliação da aprendizagem com utilização de instrumentos diversos e eficientes 

nessa tarefa. 

Para Oliveira Jr. (2008), a ausência da formação pedagógica traz 

implicações ao trabalho do professor de educação profissional. Alguns 

pesquisadores, como Schön (1983), defendem que o desenvolvimento das 

capacidades pedagógicas do professor se dá pela vivência do trabalho docente 

desenvolvido em sala de aula, além da própria reflexão que o profissional realiza 

sobre essa prática.  
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Contrapondo à teoria anterior, Oliveira Jr. (2008) discursa sobre a 

necessidade da formação pedagógica sistematizada, obtida durante a formação 

inicial. O autor argumenta que devido à falta dos estudos pedagógicos na 

graduação, o profissional docente não desenvolve a capacidade de refletir sobre a 

própria prática. 

Embora alguns professores da educação profissional buscam cursos de 

licenciatura em Pedagogia para complementar a formação inicial, estes 

 [...] acabam se frustrando, pois, nesses cursos, via de regra, os 

conteúdos estão restritos ao domínio da formação de 

professores para o ensino fundamental. Em geral, nem uma 

linha é escrita, nenhum exemplo é dado, no campo da educação 

profissional. OLIVEIRA JUNIOR (2008, p. 8) 

Todavia, uma característica que se torna vital para o êxito do professor nos 

cursos técnicos é possuir habilitação técnica na área profissional da 

disciplina/curso a qual está vinculado. Nesse quesito, os professores do CEPEF 

possuem competências e habilidades específicas e dominam os conhecimentos 

técnicos de suas disciplinas. 

Quanto à natureza da Educação Profissional, enquanto política pública, é 

avaliada pelo índice de eficiência das turmas em operacionalização. Esse retrato 

não revela a qualidade da formação oferecida, mas o custo dessa política e os que 

dela se beneficiam. Assim, em termos quantitativos e não qualitativos, os 

Governos esperam que a oferta de educação profissional, por meio de política 

pública, possa beneficiar o máximo de pessoas possível. 

Um problema que fragiliza a política pública voltada à oferta de Educação 

Profissional é a evasão escolar. Por meio dela, há um esvaziamento das turmas de 

cursos profissionalizantes corroborando com a baixa eficiência dessa política. O 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), 

elaborado pela Comissão Especial de Estudos da Evasão (BRASIL, 1994), explica 

que o fenômeno da evasão está relacionado a três categorias: 

a) fatores externos às instituições; 

b) fatores internos às instituições; e 
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c) fatores referentes às características individuais do estudante. 

Os fatores externos estão associados às situações alheias à intervenção da 

escola e impedem a permanência do estudante no curso, tais como o trabalho, 

doenças, mudança de endereço e outras. Já os fatores internos estão associados às 

situações passíveis de intervenção da escola, tais como horário de início e término 

das aulas, metodologia empregada pelos professores, critérios e instrumentos de 

avaliação da aprendizagem e outras. Quanto aos fatores referentes às 

características individuais do próprio estudante, estão associados às situações que 

a escola terá ou não condições de intervir, pois remetem à vontade, desejo, ânimo, 

determinação, motivação e outros sentimentos do estudante em relação à formação 

profissional. 

Em análise ao índice de conclusão nas turmas do CEPEF, apurado nos 

últimos três anos, constatou-se que a média de eficiência de seus cursos está na 

ordem de 45%
1
. Enquanto política pública, essa eficiência demonstra um 

percentual insatisfatório, tendo como parâmetro o índice de eficiência de 85%
2
 

exigido pelo Governo Federal, para a validação do financiamento de cursos no 

âmbito do Pronatec. 

Embora existam diferentes fatores que promovem a evasão escolar nos 

cursos do CEPEF, direcionaremos nosso olhar aos fatores internos e limitaremos 

nossa reflexão à metodologia utilizada pelos professores. Não obstante, a proposta 

metodológica empregada pelo professor também produz efeitos na motivação e 

interesse dos alunos.  

Utilizando a estratégia de análise dos planejamentos de aula e dos 

depoimentos de alunos e professores, constata-se que há um desprendimento de 

energia por parte dos docentes em cumprir a ementa curricular dos cursos, muito 

embora a metodologia frequentemente utilizada seja a Aula Expositiva. 

Para os professores do centro, os planejamentos de aula configuram 

demandas burocráticas e não contribuem para a execução das aulas. Ainda, 

                                                           
1
 Dado extraído do Relatório Anual de Fluxo Escolar, ano 2017, da Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso do Sul, disponibilizado via e-mail. 
 

2
 Dado extraído da Portaria SETEC/MEC n. 817, de 13 de agosto de 2015. 
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realizam os planejamentos por uma questão de norma da instituição, do contrário, 

preferiam não os fazerem. 

Embora o centro possua uma admirável estrutura de laboratórios, cerca de 

70% das aulas acontecem de forma teórica em sala de aula, conforme apurado nos 

planejamentos. A justificativa dos professores para a utilização dessa metodologia 

baseia-se: no elevado número de estudantes nas turmas que se iniciam; na falta de 

materiais específicos para a realização de atividades práticas em laboratório; no 

pouco tempo para desenvolver o conteúdo previsto na ementa curricular; no fato 

de acreditar que a aula teórica é mais eficiente para a aprendizagem. 

Após essas constatações, fica evidente a necessidade de realizar uma 

formação continuada com os professores do CEPEF de modo a subsidiar o 

trabalho desenvolvido por esses profissionais, possibilitando o repensar sobre a 

prática docente e as possibilidades de implementação do fazer pedagógico. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é promover, entre os educadores do 

CEPEF, iniciativas empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem em suas salas de aula, por meio da proposição de um 

curso de capacitação a esses profissionais, articulando a integração dos saberes 

técnicos e pedagógicos requeridos na educação profissional. 

Por conseguinte, são objetivos específicos deste trabalho: 

 Capacitar os professores da educação profissional do CEPEF com 

vistas à construção de conhecimentos, competências e habilidades específicas 

inerentes ao trabalho docente, fortalecendo sua prática educacional; 

 Melhorar a aprendizagem dos estudantes da educação profissional, por 

meio da atuação de professores mais capacitados ao exercício da docência; 

 Contribuir com a motivação dos estudantes da educação profissional, 

mediante a atuação de professores mais capacitados para a desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a relação professor-aluno; 

 Elevar o índice de fluxo escolar na educação profissional e, 

consequentemente, melhorar a eficiência dessa modalidade de educação enquanto 

política pública. 
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Capítulo 2. Concepções epistemológicas e teóricas sobre 

metodologia de ensino e aprendizagem 

 

Neste capítulo são abordadas as concepções epistemológicas e teorias que 

fundamentam este trabalho, possibilitando maior compreensão do tema e objetivo 

aqui proposto. Trata-se de uma revisão de literatura de alguns autores que 

dialogam acerca das competências para a docência, métodos e metodologias 

pedagógicas. 

 

2.1. Competências para a docência 

 

A educação, enquanto princípio formativo, é organizada por meio dos 

objetivos da aprendizagem e deve ser orientada por metodologias, nas quais o 

professor assume o papel de mediador da construção do conhecimento. Nesse 

contexto, a metodologia do ensino é entendida como sendo um “conjunto de 

procedimentos didáticos, representados por seus métodos e técnicas de ensino”. 

(NÉRICE, 1987, p. 284). 

Atualmente, a inserção da tecnologia como instrumento pedagógico e os 

desafios de uma sociedade contemporânea têm exigido do professor a 

implementação do seu modus operandi para garantir o alcance dos objetivos da 

aprendizagem e o máximo rendimento da Educação enquanto política pública. 

Pimenta (1999) discorre sobre o objetivo da educação escolar num contexto de 

formação para a sociedade, como pode ser constatado no excerto a seguir: 

A finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, 

multimídia e globalizadora é possibilitar que os alunos 

trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e 

reconstruí-los com sabedoria (PIMENTA, 1999, p. 23). 

Frente a essa realidade, Vaillante e Marcelo (2012) destacam a necessidade 

de implementar as formas de ensinar e de aperfeiçoar as práticas pedagógicas dos 

profissionais docentes. 

No último decênio, muitos autores têm produzido pesquisas e discussões 

acerca das competências para a docência. Isso, se deve ao fato de que a atividade 
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docente tem se destacado no cenário profissional enquanto atividade laboral 

efetiva e de carreira. Cunha (2007) define que as competências para a docência 

provêm de um conjunto de fatores associados à formação, experiências, vivências 

e habilidades específicas adquiridas com o tempo. 

Nesse entendimento, a formação continuada configura a ação mais 

eficiente no processo de desenvolvimento do profissional docente. Conforme 

Tardif (2002), os saberes docentes são adquiridos e construídos em um processo 

contínuo, sendo progressiva a aprendizagem do professor, o que possibilita maior 

inserção e domínio no seu ambiente de trabalho. 

Ademais, entende-se que é necessário mudar a lente com a qual se olha as 

práticas pedagógicas dos professores, criando assim nova compreensão acerca da 

formação e profissão docente. A partir de sua carreira profissional, o professor 

(re)constrói e desenvolve suas competências, reafirmando seus conhecimentos 

mediante a necessidade de sua utilização, suas experiências e seu percurso na 

formação (NUNES, 2001). 

 

2.2. Métodos e metodologias pedagógicas 

 

Através de um resgate histórico dos métodos e metodologias de ensino, 

Anastasiou (2001) revela que a forma de ensino no Brasil sofreu muitas 

influências pelas escolas jesuítas, e isso se estende até os dias atuais. No modelo 

de ensino jesuíta, estabeleceram-se as estratégias metodológicas tradicionais, entre 

elas: aulas expositivas, resolução de exercícios, memorização de conteúdos e um 

sistema rígido de conduta e avaliação da aprendizagem. 

De acordo com as tendências pedagógicas, Lopes (1999) questiona a 

eficiência da aula expositiva enquanto metodologia de ensino: 

Analisando as tendências pedagógicas presentes na educação 

brasileira, verifica-se que a aula expositiva se contrapõe a uma 

variedade de modernas técnicas de ensino. Assim sendo, seria 

válido questionar se essa atividade ainda poderia ser 

considerada uma técnica de ensino capaz de produzir uma 

aprendizagem duradoura por parte dos alunos. (LOPES, 1999, 

p. 35) 
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Para a autora, os objetivos da aprendizagem não podem ser alcançados 

totalmente na aula expositiva, “[...] mas apenas uma primeira compreensão de 

informações essenciais” (LOPES, 1999, p. 39). Esse entendimento vem do discurso 

de Matos (1976), que aponta o objetivo da aula expositiva como sendo o de 

promover a compreensão inicial dos alunos, indispensável para a aprendizagem de 

um novo assunto. 

Vasconcellos (1992) indica o grande problema da metodologia expositiva 

sob dois pontos de vista: pedagógico e político. Na visão pedagógica, o autor 

critica a metodologia expositiva devido ao alto risco de não aprendizagem, pois 

ela ocorre num contexto de baixo nível de interação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento, em que o grau de probabilidade de interação significativa é muito 

baixo. Na visão política, o problema associa-se à formação do homem passivo, 

não crítico, além de ensejar-se como fator de seleção social, posto que o uso da 

metodologia expositiva pela escola “beneficia” apenas determinados segmentos da 

sociedade, acostumados com o pensamento mais abstrato, como por exemplo a 

classe dominante. 

Diante deste contexto, não se pode negar a responsabilidade abissal do 

professor quanto ao nível e qualidade dos conhecimentos produzidos em sala de 

aula. Todavia, os desafios de uma aprendizagem significativa exigem do professor 

conhecimentos, competências e atitudes para além daqueles adquiridos em sua 

formação inicial. 

O professor criativo, de espírito transformador, está sempre 

buscando inovar sua prática e um dos caminhos para tal fim 

seria dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Uma alternativa para a dinamização seria a variação das 

técnicas de ensino utilizadas; outra seria a introdução de 

inovações nas técnicas já amplamente conhecidas e empregadas 

(LOPES, 1999, p. 35). 

Uma forma de superar a aula expositiva, tornando-a metodologia de ensino 

capaz de instigar a participação, o pensamento crítico e a motivação dos 

estudantes em sala de aula, é dar-lhe uma dimensão dialógica. Para Freire e 

Guimarães (1982), a aula expositiva dialogada deverá cambiar conhecimentos e 

experiências entre professor e alunos, com vistas à consecução dos objetivos da 
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aprendizagem. 

Para Vasconcellos (1992) a metodologia dialogada baseia-se em outra 

concepção de homem e de conhecimento. O homem é agente ativo e de relações, e 

o conhecimento não é “transmitido” ou “depositado”, mas sim construído a partir 

da relação com outros e com o mundo.  

Para se instrumentalizar a aula expositiva dialogada, Lopes (1999) propõe 

utilizar a técnica de problematização, que consiste no questionamento de 

determinadas situações, fatos, fenômenos e ideias, com vistas à determinação do 

problema em si, de como este se apresenta enquanto desafio e a construção de 

iniciativas que possibilitem sua resolução. 

Estimular os alunos a levantar problemas e identificar as 

respectivas alternativas de solução é uma atitude docente 

transformadora, pois esse tipo de exercício conjunto na sala de 

aula leva à reelaboração e produção de conhecimentos. 

(LOPES, 1999, p. 43) 

Analisando o que os vários autores discursam sobre o papel do docente no 

processo de ensino e aprendizagem do estudante, somos convencidos de que sua 

missão vai além da simples tarefa de passar conteúdo ou realizar monólogos para 

transmitir informações. Todavia, como mediador da construção do conhecimento, 

deve priorizar e intermediar o acesso do aluno à informação. 

Para que isso ocorra, segundo Veiga (2006), o professor deve aprimorar 

constantemente suas técnicas, métodos e metodologias de ensino, tornando-se 

capaz de atender às necessidades que vão surgindo. 
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Capítulo 3. Proposta de formação continuada aos professores da 

educação profissional 

 

3.1 Organização do Curso 

Com o título Integrando Saberes: iniciativas empreendedoras para o 

desenvolvimento da aprendizagem na educação profissional, propõe-se uma 

formação continuada aos professores da educação profissional, com vistas a 

promover iniciativas empreendedoras inovadoras, entre os educadores, no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em suas salas de aula. 

A capacitação será operacionalizada de acordo com a organização descrita 

no Quadro 3 abaixo:  

Quadro 3 – Organização do Curso de Capacitação de Professores 
 

Título: 
Integrando Saberes: iniciativas empreendedoras para o desenvolvimento da 

aprendizagem na educação profissional 
 

Local: Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima - CEPEF 

 

Quantidade de Cursistas: 20 Quantidade de Módulos: 04 

 

Carga Horária de cada 

Módulo: 

Presencial A Distância Total 

4 h 11 h 15 h 

 

Carga Horária Total do 

Curso: 
60 h Duração Total Prevista: 16 semanas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A carga horária de 15 (quinze) horas de cada módulo do curso será 

operacionalizada no período de 04 (quatro) semanas. Para tanto, serão cumpridas 

04 (quatro) horas no encontro presencial, programado para o primeiro sábado de 

cada módulo, e 11 (onze) horas de atividades direcionadas, orientadas pela 

metodologia educação a distância. 

Ao longo dos 04 (quatro) módulos do curso, serão operacionalizados 04 

(quatro) encontros presenciais, totalizando 16 (dezesseis) horas presenciais, e 44 

(quarenta e quatro) horas de atividades direcionadas. 
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O curso será oferecido para o quantitativo máximo de 20 professores, que 

ocuparão as vagas mediante adesão, adotando-se como critério de seleção a ordem 

da inscrição. Havendo demanda de docentes superior ao quantitativo de vagas, o 

curso será reofertado, até que 100% dos professores do CEPEF tenham recebido a 

formação. 

Para a realização do curso, serão utilizados os seguintes 

recursos/infraestruturas: 01 sala de aula com mesas e cadeiras para 21 pessoas, 01 

notebook com acesso à internet, 01 projetor multimídia, 01 caixa de som portátil, 

03 blocos de post-it (5 x 7) cm, 21 canetas esferográficas, 3m de papel pardo, 01 

rolo de fita crepe, 01 resma de papel sulfite, impressões dos textos para leitura, 

banheiros e bebedouro. 

A fundamentação conceitual da formação será desenvolvida a partir dos 

conteúdos e bibliografias relacionadas no Quadro 4 a seguir: 

Quadro 4 – Conteúdos e Bibliografia da Formação 

MÓDULO I 

Conteúdos: 

 Método; 

 Método, técnicas, atividades de ensino e de aprendizagem; 

 Etapas de previsão e prática do método de ensino; 

 Princípios didáticos comuns a diversos métodos e técnicas de ensino; 

 Crítica à metodologia expositiva; 

 Inovação de negócio, competitividade e sustentabilidade; 

 Inovação: conceito e tipos; 

 Inovação como um imperativo de sobrevivência e crescimento dos Empreendimentos. 

Bibliografia 

básica: 

ALMEIDA, Maria Fátima Ludovico de. Mercado, inovação e empreendedorismo por 

meio da experimentação. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2016. 

RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas. 

3ª Edição. Campinas/SP: Papirus, 2005. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Metodologia Dialética em Sala de Aula. In: Revista 

de Educação AEC. Brasília: abril de 1992 (n. 83). 

MÓDULO II 

Conteúdos: 

 Processos de aprendizagem; 

 Características das gerações X, Y e Z 

 Antevisão do trabalho; 

 Definição de trabalho; 

 Análise do trabalho hoje para trabalhar amanhã. 

Bibliografia 

básica: 

RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas. 

3ª Edição. Campinas: Papirus, 2005. 

ARANHA, José Alberto Sampaio. Educação, trabalho e empreendedorismo. Rio de 
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Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. 

MEYER, Maximiliano. Quais as diferenças entre as gerações X, Y e Z e como 

administrar os conflitos? Disponível em: <https://goo.gl/A1x9pu>. Acesso em: 01 jun 

2017. 

MÓDULO III 

Conteúdos: 

 O Planejamento no contexto escolar; 

 Redes e organização social; 

 Empreender e Inovar. 

Bibliografia 

básica: 

GAMA, Anailton de Souza; FIGUEIREDO, Sonner Arfux de. O planejamento no 

contexto escolar. In: Web Revista Discursividade. Nova Andradina: agosto de 2009 (n. 

4). 

ARANHA, José Alberto Sampaio. Educação, trabalho e empreendedorismo. Rio de 

Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. 

MÓDULO IV 

Conteúdos:  O uso do portfólio na avaliação da aprendizagem. 

Bibliografia 

básica: 

SÁ, Ilydio Pereira de. O uso do portfólio na avaliação da aprendizagem. Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. 

Fonte: Elaboração Própria 

Como metodologia de avaliação, será solicitado aos cursistas que elaborem 

um portfólio acerca das produções e execuções em sala de aula de todo o 

conhecimento construído durante a formação continuada. A entrega do portfólio 

será na versão digital, enviada por e-mail ao endereço a ser disponibilizado no 

último encontro presencial do curso. 

A execução de cada módulo da formação obedecerá ao cronograma 

descrito no Quadro 5 abaixo: 

 Quadro 5 – Cronograma da formação continuada 

Data Atividade 

05/08 Início do Curso. Módulo I – 1º Encontro Presencial; 

06/08 – 01/09 Módulo I – Realização das atividades direcionadas; 

02/09 Módulo II – 2º Encontro Presencial; 

03/09 – 29/09 Módulo II – Realização das atividades direcionadas; 

30/09 Módulo III – 3º Encontro Presencial; 

01/10 – 27/10 Módulo III – Realização das atividades direcionadas; 

28/10 Módulo IV – 4º Encontro Presencial; 

29/10 – 24/11 Módulo IV – Realização das atividades direcionadas; 

25/11 Envio do Portfólio por e-mail. 

Fonte: Elaboração Própria 
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3.2 Procedimentos metodológicos 

3.2.1 Encontro presencial do Módulo I (4 horas) 

A formação terá início às 07h30 com a Apresentação do Curso, que será 

realizada por meio de slides contendo a descrição de toda a formação. Serão 

destinados 15 minutos para a apresentação. 

Em seguida, será feito o Diagnóstico dos Cursistas, mediante a 

apresentação pessoal de cada um, que abordará: 

a) formação inicial; 

b) seus conhecimentos e experiências referentes à Docência; 

c) seus conhecimentos e experiências referentes ao Empreendedorismo; 

d) sua atuação docente atual (disciplina, carga horária de trabalho, turno, 

etc.). 

Será destinado o tempo de 30 minutos para a realização do diagnóstico. 

Após essa atividade, será realizado um debate sobre o processo de ensino e 

as metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas em sala de aula, baseado no 

conhecimento empírico de cada cursista, tendo como foco de diálogo as questões: 

Para que ensinar? Como eu estou ensinando? As ideias principais do debate serão 

registradas (post-it) e fixadas num mural (papel pardo). Duração do debate: 30 

minutos. 

Na continuidade, será realizada a leitura de textos extraídos do livro 

“Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas”, de Mary 

Rangel, e do texto “Crítica à metodologia expositiva”, de Celso dos Santos 

Vasconcellos. Será feita a reflexão sobre os conceitos de metodologia abordados 

nos textos e as concepções registradas no mural. Duração da atividade: 40 

minutos. 

Após essa atividade, serão destinados 15 minutos para a realização do café 
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social, possibilitando um momento de interação interpessoal livre entre os 

cursistas. 

Na sequência, será realizada a leitura do texto “Inovação de Negócio, 

Competitividade e Sustentabilidade”, de Maria Fátima Ludovico de Almeida. 

Neste momento, será feita a reflexão sobre as possibilidades de inovação 

metodológica a partir de iniciativas empreendedoras. Duração da atividade: 50 

minutos. 

Para finalizar os trabalhos do 1º Encontro Presencial, os cursistas serão 

organizados em 5 (cinco) grupos, com 4 (quatro) componentes cada. Será 

solicitado a cada grupo que elabore uma proposta de inovação incremental da 

metodologia de ensino que é utilizada em sala de aula. Por conseguinte, os 

cursistas serão instruídos a aplicar essa iniciativa em suas salas de aula durante o 

mês de vigência do Módulo I do curso. Duração da atividade: 60 minutos. 

3.2.2 Atividade direcionada do Módulo I (11 horas) 

Para o cumprimento da carga horária destinada à atividade direcionada do 

Módulo I, os cursistas deverão aplicar a iniciativa de inovação incremental da 

metodologia de ensino em suas salas de aula e realizar o registro, na forma de 

relatório, que será apresentado no encontro presencial do Módulo II. 

3.2.3 Encontro presencial do Módulo II (4 horas) 

O encontro terá início às 07h30 com acolhida aos cursistas, que relatarão 

sobre o cumprimento da atividade não presencial proposta no Modulo I. Serão 

destinados 40 minutos para a realização desta atividade. 

Em seguida, será realizado um debate sobre os objetivos da aprendizagem 

e os principais problemas que dificultam a aprendizagem dos estudantes, baseado 

no conhecimento empírico de cada cursista, tendo como foco de diálogo as 

questões: Para que aprender? Por que meu aluno não aprende? As ideias principais 

do debate serão registradas (post-it) e fixadas num mural (papel pardo). Duração 

do debate: 20 minutos. 
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Na continuidade, será realizada a leitura do texto “Processos de 

aprendizagem”, de Mary Rangel. Será feita a reflexão sobre os conceitos de 

aprendizagem abordados no texto e as concepções registradas no mural. Duração 

da atividade: 30 minutos. 

Após essa atividade, serão apresentadas, em slides, as características das 

gerações X, Y e Z e como a aprendizagem se relaciona com as gerações atuais. Na 

reflexão sobre o assunto, os cursistas registrarão as diferenças entre a sua geração 

e a geração atual, referente à aprendizagem escolar, destacando as características 

sociais, econômicas e culturais de cada geração. Duração da atividade: 30 

minutos. 

Neste momento, serão destinados 15 minutos para a realização do café 

social, possibilitando um momento de interação interpessoal livre entre os 

cursistas. 

Na sequência, será apresentado o vídeo de entrevista com o produtor de 

TV Lucas Zardo, que fala sobre seu desenvolvimento pessoal a partir do binômio 

educação/empreendedorismo visando a consolidação de uma carreira sólida e a 

realização de projetos que atingem e emocionam uma audiência gigantesca. 

Duração do vídeo: 10 minutos. 

Após o vídeo, será realizada a leitura do texto “Antevisão do Trabalho”, de 

José Alberto Sampaio Aranha. Será feita a reflexão sobre as metodologias 

apropriadas aos objetivos da aprendizagem. Duração da atividade: 40 minutos. 

Para finalizar os trabalhos do 2º Encontro Presencial, os cursistas serão 

organizados em 5 (cinco) grupos, com 4 (quatro) componentes cada. Será 

solicitado a cada grupo que elabore uma proposta de inovação semirradical da 

metodologia de ensino que é utilizada em sala de aula. Por conseguinte, os 

cursistas serão instruídos a aplicar essa iniciativa em suas salas de aula durante o 

mês de vigência do Módulo II do curso. Duração da atividade: 55 minutos. 

3.2.4 Atividade direcionada do Módulo II (11 horas) 
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Para o cumprimento da carga horária destinada à atividade direcionada do 

Módulo II, os cursistas deverão aplicar a iniciativa de inovação semirradical da 

metodologia de ensino em suas salas de aula e realizar o registro, na forma de 

relatório, que será apresentado no encontro presencial do Módulo III. 

3.2.5 Encontro presencial do Módulo III (4 horas) 

O encontro terá início às 07h30 com acolhida aos cursistas, que relatarão 

sobre o cumprimento da atividade não presencial proposta no Modulo II. Serão 

destinados 40 minutos para a realização desta atividade. 

Em seguida, será realizado um debate sobre o planejamento pedagógico e a 

utilização de projetos multidisciplinares para o desenvolvimento da aprendizagem, 

baseado no conhecimento empírico de cada cursista, tendo como foco de diálogo 

as questões: Como eu realizo e executo o planejamento pedagógico? As ideias 

principais do debate serão registradas (post-it) e fixadas num mural (papel pardo). 

Duração do debate: 30 minutos. 

Na continuidade, será realizada a leitura do texto “O Planejamento no 

contexto escolar”, de Anailton de Souza Gama e Sonner Arfux de Figueiredo. 

Será feita a reflexão sobre os conceitos de planejamento escolar abordados no 

texto e as concepções registradas no mural. Duração da atividade: 35 minutos. 

Após essa atividade, será realizada a leitura do texto “Redes e Organização 

Social”, de José Alberto Sampaio Aranha. Neste momento, será feita a reflexão 

sobre as possibilidades em implementar a metodologia de ensino/aprendizagem 

por meio do trabalho multidisciplinar. Duração da atividade: 35 minutos. 

Neste momento, serão destinados 15 minutos para a realização do café 

social, possibilitando um momento de interação interpessoal livre entre os 

cursistas. 

Na sequência, será realizada a leitura do texto “Empreender e Inovar”, de 

José Alberto Sampaio Aranha. Será feita a reflexão sobre as possibilidades em 

implementar a metodologia de ensino/aprendizagem por meio da tecnologia. 
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Duração da atividade: 30 minutos. 

Para finalizar os trabalhos do 3º Encontro Presencial, os cursistas serão 

organizados em 5 (cinco) grupos, com 4 (quatro) componentes cada. Será 

solicitado a cada grupo que elabore uma proposta de inovação radical da 

metodologia de ensino que é utilizada em sala de aula. Por conseguinte, os 

cursistas serão instruídos a aplicar essa iniciativa em suas salas de aula durante o 

mês de vigência do Módulo III do curso. Duração da atividade: 55 minutos. 

3.2.6 Atividade direcionada do Módulo III (11 horas) 

Para o cumprimento da carga horária destinada à atividade direcionada do 

Módulo III, os cursistas deverão aplicar a iniciativa de inovação radical da 

metodologia de ensino em suas salas de aula e realizar o registro, na forma de 

relatório, que será apresentado no encontro presencial do Módulo IV. 

3.2.7 Encontro presencial do Módulo IV (4 horas) 

O encontro terá início às 07h30 com acolhida aos cursistas, que relatarão 

sobre o cumprimento da atividade não presencial proposta no Modulo III. Serão 

destinados 5 minutos para cada cursista fazer seu relato. Duração da atividade: 

100 minutos. 

Neste momento, serão destinados 15 minutos para a realização do café 

social, possibilitando um momento de interação interpessoal livre entre os 

cursistas. 

Na continuidade, será realizada a leitura do texto “O uso do portfólio na 

avaliação da aprendizagem”, de Ilydio Pereira de Sá. Serão proferidos 

esclarecimentos acerta da elaboração do Portfólio, que será utilizado como 

instrumento de avaliação da aprendizagem dos cursistas na formação. Duração da 

atividade: 40 minutos. 

Após essa atividade, os cursistas iniciarão a construção do portfólio, 

registrando, inicialmente, os quatro encontros presenciais. Esta atividade será 

acompanhada e orientada pelo professor formador. Duração da atividade: 80 
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minutos. 

3.2.8 Atividade direcionada do Módulo IV (11 horas) 

Para o cumprimento da carga horária destinada à atividade direcionada do 

Módulo IV, os cursistas deverão finalizar o Portfólio, agrupando todos os registros 

das atividades realizadas nos encontros presenciais e das atividades direcionadas. 

A entrega do portfólio será na versão digital, enviada ao professor formador via e-

mail. 

3.3 Mediações entre o professor formador e cursistas 

Considerando a organização do curso, que prevê a realização de encontros 

presenciais e atividades direcionadas, propõem-se algumas mediações para 

garantir a melhor aprendizagem aos cursistas. 

A mediação ocorrerá por meio de interações dialógicas, estabelecidas a 

partir das reflexões acerca dos assuntos abordados nos textos e da experiência de 

cada cursista em sala de aula, possibilitando a intervenção pedagógica nas 

situações de dúvidas dos cursistas em determinados conceitos abordados na 

formação. 

Outra estratégia de mediação será desenvolvida a partir da metodologia de 

problematização, onde os cursistas serão instigados ao conhecimento por meio de 

situações-problema, apresentados pelo professor formador durante os debates 

acerca das concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem. 

Ademais, a mediação também ocorrerá a partir de estímulos ao 

pensamento crítico, produzidos a partir de perguntas que levam os cursistas a uma 

atividade de reflexão e construção de novas práticas educacionais. 

Nesse contexto, a utilização do erro como fonte de aprendizagem também 

configura uma importante mediação a ser empregada entre o professor formador e 

os cursistas, baseando-se na concepção de que o erro constitui solo fértil para a 

construção da aprendizagem. 
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Conclusões 

É inegável a importância da formação continuada na implementação e 

consolidação da carreira de um professor. À medida que seus conhecimentos, 

competências e habilidades são ampliados, o professor potencializa a consecução 

dos objetivos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando as características do professor que atua na Educação 

Profissional, quando da sua formação inicial e vinculação à atividade docente, fica 

evidente a fragilidade do processo de ensino e aprendizagem produzido nas 

escolas que operacionalizam essa modalidade de educação. 

O curso Integrando Saberes: iniciativas empreendedoras para o 

desenvolvimento da aprendizagem na educação profissional, proposto para a 

formação continuada dos professores do Centro de Educação Profissional 

Ezequiel Ferreira Lima, traduz a intenção em responder aos desafios de uma 

educação de qualidade, que exige do profissional docente a utilização de 

metodologias inovadoras capazes de superar os paradigmas de sala de aula. 

Assim sendo, espera-se que a realização deste curso produza nos 

professores da educação profissional uma reflexão e implementação da sua práxis 

docente, num contexto de proposição de iniciativas empreendedoras inovadoras 

no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e na relação professor-

aluno. 

Ainda, almeja-se que a realização de aulas mais significativas, a partir da 

execução deste curso de formação continuada, contribua para a motivação dos 

estudantes dos cursos profissionalizantes. Nesse sentido, vislumbra-se melhores 

índices de fluxo escolar da educação profissional e consequente melhoria na 

eficiência dessa modalidade de educação enquanto política pública. 

Outro resultado que se espera, a partir da operacionalização do curso 

proposto nesta pesquisa, é a obtenção de informações relevantes que possibilitem 

a elaboração de um programa de formação continuada dos professores que atuam 

na Educação Profissional de toda a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do 

Sul. 
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