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BONGIOVANI (2013). A UNIDADE DIDÁTICA tem como 
objetivo discutir o uso da informática educativa. 
Considera, portanto, o uso do computador e da internet 
na educação escolar permeado pela prática do uso 
pedagógico do laboratório de informática do PROINFO. 
As tecnologias têm potencializado as aprendizagens, 
criando novas possibilidades e/ou ampliação dessas, 
enriquecendo o ambiente da escola com conhecimentos 
importantes para o estudante.   

FABIAN (2013). A UNIDADE DIDÁTICA apresenta, 

inicialmente, a evolução das teorias da administração, 

retratando a influência de intelectuais como Aristóteles, 

Marx, Descartes e Maquiavel. Aborda, ainda, a 

participação da Igreja Católica e das Organizações 

Militares com suas estruturas e princípios servindo de 

modelo para a consolidação das teorias. Destaca, 

também, a Revolução Industrial, com o surgimento das 

fábricas, bem como a nova concepção de trabalho, 



 
 

modificando as estruturas da época. Diante destes 

contextos, surgem diferenciadas teorias, como a 

Administração Científica, de Taylor; o Fordismo; a Teoria 

Clássica de Fayol, a Teoria da Burocracia de Weber e a 

Teoria das Relações Humanas. Assim, tais teorias, como 

produto do século XX, oportunizaram o surgimento de 

novas tendências no administrar, principalmente com o 

modelo japonês, denominado “toyotismo”. Incorporados a 

conceitos já existentes, surgem outros como: qualidade 

total, responsabilidade social e ambiental, 

empreendedorismo. Compreender as teorias é um 

desafio do curso técnico, relacionando-as com a prática, 

buscando uma unidade e a produção científica, com o 

intuito de formar o educando para o mundo do trabalho, 

em constante transformação. 

Palavras-chave  ProInfo. Informática Pedagógica. Alunos. Professores. 

Administração.  Teorias da Administração.  Mundo do 
Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO TEMÁTICO 

ENSINO TÉCNICO:  

UMA PERSPECTIVA PARA OS JOVENS TRABALHADORES. 

O projeto de lei da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) propunha a oferta do ensino médio numa perspectiva 

progressista, ou seja, comprometida com a camada popular da sociedade. Em 

sua trajetória, o projeto foi sofrendo alterações e sua estrutura final não 

contemplou o que foi previsto inicialmente.  

Tendo a LDBEN como referência, surgiu o Decreto n. 2207/97, 

reforçando a dualidade do ensino médio. Este foi, posteriormente, revogado 

pelo Decreto n. 5540/04, que apresentou avanços, mas manteve ranços. 

Somente em janeiro de 2012, com a Resolução n.02/2012 é 

que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio romperam 

com a perspectiva liberal e apresentaram uma proposta de Ensino Médio 

fundamentado na relação entre o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia. 

Diante de tal pressuposto, Frigotto (2005) apregoa que o 

ensino médio deve estar articulado ao mundo do trabalho, da cultura e da 

ciência (sendo um direito social e subjetivo), com o objetivo de construir 

sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e 

com condições de agir sobre ela.  

A relação com o mundo do trabalho, portanto, não pode ser 

confundida com o imediatismo do mercado de trabalho, já que a relação é 

mediata. Vale destacar que não se superam as desigualdades no âmbito 

educativo e cultural sem superar a materialidade das relações sociais que as 

produzem. 

Destarte, fica evidente que os jovens, filhos da camada 

trabalhadora, necessitam realizar um ensino médio que preserve a qualidade 

http://www.seti.pr.gov.br/


 
 

da educação básica, como direito social e subjetivo, sem contudo descuidar de 

uma área técnica ou tecnológica. 

Com o intuito de discutir tal contexto, o presente Caderno 

Temático, intitulado “Ensinotécnico: Uma perspectiva para os jovens 

trabalhadores” é composto por duas Unidades Didáticas. 

A primeira unidade, do professor Eduardo Bongiovani, 

denominada “A contribuição da informática pedagógica na formação do 

aluno e do professor do ensino médio”, aborda sobre a informática 

educativa, apresenta o PROINFO no Paraná, bem como a necessidade de 

utilização do Laboratório de Informática no processo de formação do jovem. 

Já a segunda unidade, intitulada“A relação teoria e prática no 

curso técnico em Administração”, do professor Mauro Donizeti Fabian, 

apresenta, inicialmente, a evolução das teorias da administração, retratando a 

influência de intelectuais como Aristóteles, Marx, Descartes e Maquiavel. 

Aborda, ainda, a participação da Igreja Católica e das Organizações Militares 

com suas estruturas e princípios servindo de modelo para a consolidação das 

teorias. Destaca, também, a Revolução Industrial, com o surgimento das 

fábricas, bem como a nova concepção de trabalho, modificando as estruturas 

da época. Diante destes contextos, surgem diferenciadas teorias, como a 

Administração Científica, de Taylor; o Fordismo; a Teoria Clássica de Fayol, a 

Teoria da Burocracia de Weber e a Teoria das Relações Humanas. Assim, tais 

teorias, como produto do século XX, oportunizaram o surgimento de novas 

tendências no administrar, principalmente com o modelo japonês, denominado 

“toyotismo”. Incorporados a conceitos já existentes, surgem outros como: 

qualidade total, responsabilidade social e ambiental, empreendedorismo. 

Compreender as teorias é um desafio do curso técnico, relacionando-as com a 

prática, buscando uma unidade e a produção científica, com o intuito de formar 

o educando para o mundo do trabalho, em constante transformação. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO 

ALUNO E DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO 
 

A informática pedagógica vem adquirindo cada vez mais importância no 

cenário educacional. Seu emprego como instrumento de aprendizagem e sua 

ação no meio social vem aumentando de forma rápida na sociedade. Nesse 

sentido, a educação vem passando por mudanças estruturais e funcionais 

frente a essa nova tecnologia, já que a introdução da informática nas escolas e 

seu uso como importante ferramenta de ensino pressupõem novas 

perspectivas de trabalho para os professores. 

Considerando os interesses e as exigências da sociedade atual e a 

necessidade de ajustar o processo de ensino às mudanças sociais, é 

necessário agregar a informática ao currículo escolar, pois os computadores 

estão presentes na vida de alunos e professores, e à escola cabe o dever de 

propiciar ao aluno as aprendizagens por meio das novas tecnologias.Assim, o 

presente estudo se justifica tendo em vista que o processo de informatização 

na sociedade vem acompanhado da progressiva utilização da informática 

também nas escolas.  

De acordo com Valente (2003, p. 02), o termo “informática na educação 

refere-se à inserção do computador no processo de aprendizagem dos 

conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação”. Assim 

entendido, o computador e a internet são ferramentas que pode ajudar o/a 

professor/a a promover aprendizagem, autonomia, criticidade e criatividade do 

aluno, contribuindo desta forma para sua emancipação.  



 
 

1 A INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

 No Brasil, o uso do computador na educação originou-se com 

experiências em universidades, isso no princípio da década de 70. Na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1973, o Núcleo de 

Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-Americano de 

Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES) usou o computador no ensino de 

Química, através de simulações. Na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, nesse mesmo ano, realizaram-se algumas experiências usando simulação 

de fenômenos de física com alunos de graduação (BRASIL, 1994).  

 O Centro de Processamento de Dados desenvolveu o software SISCAI 

para avaliação de alunos de pós-graduação em Educação. Na Universidade de 

Campinas, em 1974, foi desenvolvido um software, tipo CAI, para o ensino dos 

fundamentos de programação da linguagem BASIC, usado com os alunos de 

pós-graduação em Educação, produzido pelo Instituto de Matemática, 

Estatística e Ciência da Computação, coordenado pelo Prof. Ubiratan 

D'Ambrósio e financiado pela Organização dos Estados Americanos (BRASIL, 

1994).  

 Em 1975, é elaborado o documento "Introdução de Computadores no 

Ensino do 2° Grau" financiado pelo Programa de Reformulação do Ensino e, 

com a visita de Seymour Papert e Marvin Minsky ao país, lançaram-se as 

primeiras idéias do que viria a ser o Logo. E na década de 1980, por meio 

desse movimento, Papert divulgou idéias que defendiam ser o computador um 

instrumento com conceitos complexos, mas que permite ao aluno trabalhar 

estes conceitos de forma simples e até lúdica. A partir desse entendimento, 

começou a se desenvolver uma linguagem de programação para crianças. 

(BRASIL, 1994). 

 Mas a informática começou a ser disseminada e socializada de forma 

mais ampla no sistema educacional do país a partir dos anos de 1980 e início 

de 1990, com a iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que patrocinou um 

projeto, EDUCOM, cujo objetivo foi o de se efetivar o desenvolvimento de 

pesquisas e estratégias metodológicas do uso do computador como recurso 

pedagógico. Participaram várias universidades públicas, e foram implantados 



 
 

centros-piloto para o desenvolvimento de investigações voltadas ao uso do 

computador na aprendizagem (VALENTE, 2003). 

 A partir dos Seminários “Nacional de Informática em Educação” 

realizados na Universidade de Brasília em 1981 e na Universidade Federal da 

Bahia em 1982, foi estabelecido um programa de atuação que se originou o 

EDUCOM, possuindo uma sistemática de trabalho diferente de outros 

programas educacionais iniciados pelo MEC (ANDRADE, 1993). 

 Recorrendo a Andrade (1993) havia propostas e decisões que eram 

provenientes de resultados de discussões feitas pelos técnicos e 

pesquisadores da área. A função do MEC era a de acompanhar, viabilizar e 

implementar as decisões. A diferença do programa brasileiro em relação aos 

outros países, como França e Estados Unidos, é a questão da 

descentralização das políticas, que no caso do Brasil não são produto somente 

de decisões governamentais, como na França, nem consequência direta do 

mercado como nos Estados Unidos.  

 De acordo com Almeida (1993) o MEC implementou uma política que 

objetivava a implantação nos Estados brasileiros de um Centro de Informática 

na Educação - CIED. E para permitir o funcionamento desses centros, 

desenvolveu-se o Projeto FORMAR, realizando cursos de especialização lato 

sensu com a finalidade de preparar professores/as para o uso da informática 

na educação escolar, bem como para atuarem como multiplicadores na 

formação de outros profissionais da educação.  

 Os professores participantes do FORMAR eram de distintas áreas de 

formação, o que, muitas vezes, dificultava um rápido desenvolvimento, domínio 

e aprendizagem da tecnologia. As discussões eram enriquecidas com os mais 

variados pontos de vista e modos de se usar o computador, bem como com as 

distintas reações aos desafios e inquietações cognitivas, afetivas, sociais e 

culturais presentes na sociedade (ALMEIDA, 1998). 

 A partir de então, segundo Almeida (1998) foram aparecendo diversas 

outras iniciativas, tanto nas esferas estaduais, municipais quanto privadas. Mas 

o grande gargalo com que se deparava era relacionado à preparação e 

formação do/a professor/a para utilizar o computador com seus alunos no 

espaço escolar, tendo em vista a necessidade de adaptação às rápidas e 

frequentes mudanças nas configurações dos computadores. Isso exigiu revisão 



 
 

absoluta no desenvolvimento de versões de software executáveis nos novos 

computadores. 

 Assim, de acordo com Mattos (1992) sugestões provenientes dos 

movimentos sobre a informática educativa, defendiam o ensino do computador 

como instrumento focado no ensino e aprendizado da computação. Sob essa 

perspectiva, o contexto social necessitava de profissionais com conhecimentos 

de informática, sendo necessários que as escolas e universidades se 

preocupassem em ensinar esse instrumento, focado no equipamento e no uso 

dos softwares de mercado, processadores de texto, planilhas eletrônicas, 

navegadores, outros. A diversidade de softwares educacionais produzidos e as 

várias modalidades de utilização do computador levam a concluir que se trata 

de uma tecnologia extremamente útil no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

2 O PROINFO NO PARANÁ 

 

 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), é um 

programa educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, 

para promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e 

Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio. Assim, 

identificar os benefícios desse programa para a formação dos alunos do Ensino 

Médio pode cooperar para tomadas de posição quanto ao uso dos 

computadores na escola (BRASIL, 2013). 

 É o MEC quem compra, distribui e instala laboratórios de informática nas 

escolas públicas de educação básica no Brasil. Em contrapartida, os governos 

locais (prefeituras e governos estaduais) providenciam a infraestrutura das 

escolas, indispensáveis para que elas recebam os computadores. 

 A partir dessa visualização dos Programas do MEC, se poderá entender 

melhor o ProInfo na educação do estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/educacao/informatica-educativa/
http://www.infoescola.com/educacao/historico-da-informatica-na-educacao/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte:  

<http://www.e-

escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da

%20Unidade%202.swf>. Acesso em5 de nov de 2013 

 

 Assim, as escolas estaduais são selecionadas pela Coordenação do 

Proinfo de cada estado, já as escolas municipais são selecionadas pelos 

Prefeitos dos municípios.Isso tudo leva a se reconhecer que um computador 

com acesso a internet é uma oportunidade para se conhecer e se posicionar no 

mundo, o que permite que o estudante siga em frente em busca do 

conhecimento e encontre novas fontes e novas formas de aprendizagem 

(FROES, 2013). 

 O funcionamento do ProInfo se dá de forma descentralizada, pois em 

cada unidade da Federação existe uma Coordenação Estadual, cujo trabalho 

principal é introduzir e acompanhar as ações sobre as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) nas escolas públicas, além de articular os 

esforços e as ações desenvolvidas no setor sob sua jurisdição, em especial as 

ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE (BRASIL, 2013).  

 Há alguns critérios para que as escolas estaduais possam fazer parte do 

ProInfo Urbano e/ou Rural, o município ou o estado deve seguir três passos: a 

 

http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf
http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf
http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf


 
 

Adesão, o Cadastro e a Seleção das escolas: A adesão é o compromisso do 

município com as diretrizes do Programa, imprescindível para o recebimento 

dos laboratórios. A seleção das escolas sempre é feita no Sistema de Gestão 

Tecnológica, onde já existem escolas pré-selecionadas de acordo com os 

critérios adotados nestas distribuições.As escolas estaduais são selecionadas 

pela Coordenação do ProInfo de cada estado, já as escolas municipais são 

selecionadas pelos Prefeitos dos municípios (BRASIL, 2013). 

 As ações do Programa sãoAssistência Técnica; Documentos 

Orientadores; Escolas Contempladas; Formação de Suporte Técnico;  Manual 

de Instalação; Linux educacional; Computador Interativo e Lousa Digital; 

Perguntas Frequentes; Rede Elétrica e Lógica; Sigetec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

<http://www.e-

escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da

%20Unidade%202.swf>. Acesso em5 de nov. de 2013 

 

 Essas informações acima demonstram o suporte técnico para a 

efetivação das ações relacionadas à formação do professor e 

consequentemente, a do aluno. O ProInfo assenta-se nas diretrizes cujos 

princípios se pautam em quatro objetivos: melhorar a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem; possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=483
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=484
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=484
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/proinfo/projetor_proinfo_complemento_lousa_digital.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/proinfo/formacao_suporte_tecnico_proinfo_esr.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=590
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=590
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=485
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17648
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=215
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=486
http://sip.proinfo.mec.gov.br/sisseed_fra.php
http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf
http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf
http://www.e-escola.pr.gov.br/pluginfile.php/147518/mod_label/intro/S%C3%ADntese%20da%20Unidade%202.swf


 
 

ambientes escolares mediante incorporação adequada das novas tecnologias 

da informação; propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento 

científico e  tecnológico; educar para uma cidadania global numa sociedade 

tecnologicamente desenvolvida (PARANÁ, 2010). 

 Seminários, encontros e reflexões levaram o Paraná à implementação 

de ações como a ampliação dos NTE no Estado, que se efetivou em 2004 com 

a criação de 32 Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação (CRTE) 

em cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação, incorporando os 13 NTE 

já existentes.  

 

 

Fonte:Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias/2009. 

 

 As ações da Secretaria de Estado da Educação (SEED) diante da 

implementação de recursos tecnológicos nas escolas públicas estaduais, são 

entendidas e empregadas pelos profissionais da educação de maneira a 

contribuir com o aperfeiçoamento da prática pedagógica por meio de 

abordagens diversificadas dos conteúdos. 

 

 



 
 

3 A INFORMÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 A utilização do computador nas práticas educativas exige investimento 

para o desenvolvimento e crescimento profissional do professor para que ele 

possa ser um pesquisador e atuar como um mediador para a aprendizagem do 

aluno. Deve se atualizar estudando sempre para a concretização do projeto 

pedagógico pretendido na escola, que é garantir o conhecimento ao aluno 

(SIMIÃO & REALI, 2002).  

 E para que os professores possam, verdadeiramente, ser capazes de 

utilizar o computador como uma ferramenta nas suas práticas educativas, 

exige-se não só sua capacitação técnica, mas uma prática reflexiva. E quanto a 

isso, Zeichner, aponta que: 

Os cursos de treinamento preparam tecnicamente os professores, o 
que não deixa de ser importante, mas não é o suficiente. O professor 
precisa se capacitar para entender por que e como integrar o 
computador em sua prática educativa, atendendo aos objetivos 
pedagógicos e às necessidades de seus alunos. Para isto é essencial 
o processo de reflexão da própria prática (ZEICHNER, 1993, p.69). 

 

 Pode-se afirmar, assim, que o laboratório de informática é o parceiro 

mais próximo e eficiente da escola pública no processo de inclusão digital. É 

através desses laboratórios de informática do ProInfo que diretores, 

professores e alunos podem se inserir mais facilmente à aplicação de novas 

tecnologias. O uso pedagógico dessa rede poderá possibilitar aos professores 

e alunos uma nova forma de construção do processo de ensino e de 

aprendizagem (MATTOS, 1992). 

 Quanto à introdução e expansão da Internet na educação, passou-se a 

analisar o potencial de seus recursos para o enriquecimento das estratégias 

educacionais. Assim, devido a facilidade de acesso a rede e a ampla 

distribuição desta noscentros educacionais e instituições de ensino, houve a 

possibilidade de usufruir dos seus recursos, objetivando a melhoria da 

educação. 

 Neste sentido, Behrens salienta que 

O uso da Internet com critério pode tornar-se um instrumento 
significativo para o processo educativo em seu conjunto. Ela 
possibilita o uso de textos, sons, imagens e vídeo que subsidiam a 
produção do conhecimento. Além disso, a Internet propicia a criação 
de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e 
cooperativos (BEHRENS, 2008, p.99). 



 
 

 

 A relação da internet com o processo educativo faz com que as pessoas 

se sintam preparadas para tomar decisões importantes e escolherem o seu 

próprio caminho de aprendizagem. Os avanços no mundo das tecnologias 

fazem com que a Internet crie possibilidades educativas que representam 

expectativas novas, lançando novos desafios para a educação e aperfeiçoando 

cada vez mais o conhecimento.  

 Explorando de forma eficaz as potencialidades do ambiente virtual nas 

situações de ensino-aprendizagem, possibilita-se ao aluno maior interação no 

processo de aprender, conforme destaca Moran: 

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 
oferece. Essa motivação aumenta, se o professor a faz em um clima 
de confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a 
tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer 
relações de confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, 
competência e simpatia com que atua (MORAN 2008, p.22). 

 
 
 Para o autor, é pela internet que se desenvolvem novas formas de 

comunicação, aproximando textos e imagens em movimento. A possibilidade 

de divulgar páginas grupais na Internet gera, nos adolescentes, uma grande 

motivação, sensibilidade, responsabilidade, e isso para professores também. 

Todos se esforçam por escrever melhor, por comunicar melhor as suas idéias, 

então, é conveniente que se ressignifique as ações educativas, levando os 

professores, por meio de formação continuada, à incorporação das ferramentas 

tecnológicas no seu cotidiano, resultando em práticas educativas que 

promovam os saberes em diversos campos (MORAN 2008). 

 Segundo Levy (1994), está havendo novas maneiras de pensar e de 

conviver no mundo das comunicações e da Informática, modificando as 

relações entre os homens e entre o trabalho. Há mudanças na escrita, na 

leitura, no modo de enxergar o mundo e a aprendizagem, pois se perpassa um 

processo em que aInformática está cada vez mais avançada. 

 E diante disso tudo se torna imprescindível que o professor possa refletir 

e repensar sua prática, construindo novas formas de ação que permitam lidar e 

construir essa realidade que ora se apresenta.  Para que isso ocorra, o 



 
 

professor tem que levar seus alunos para o laboratório de informática, dar sua 

aula com qualidade extrema.  

 Torna-se necessário que o professor assuma o papel de mediador, 

favorecendo a interação entre aluno, conhecimento e computador, e isso supõe 

uma boa formação para o exercício deste papel. Nem sempre, entretanto, se 

observa isso na prática do espaço escolar. Assim, para potencializar as 

aprendizagens dos alunos, garantindo o uso pedagógico efetivo da informática, 

de forma que apresente resultados positivos com boas estratégias pedagógicas 

sejam aplicadas, a formação tecnológica do/a professor/a é relevante 

(PARANÁ, 2010).   

A educação, envolvida no tripé: ensino/conteúdo/aprendizagem, no 

entanto, só se efetiva com a formação do professor para a utilização da 

informática. Nas práticas educativas, os equipamentos sozinhos não podem 

melhorar a qualidade da educação escolar.  

 Assim, de acordo com Froes 

Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a 
multimídia, a Internet, a telemática trazem novas formas de ler, de 
escrever e, portanto, de pensar e agir. O simples uso de um editor de 
textos mostra como alguém pode registrar seu pensamento de forma 
distinta daquela do texto manuscrito ou mesmo datilografado, 
provocando no indivíduo uma forma diferente de ler e interpretar o 
que escreve, forma esta que se associa, ora como causa, ora como 
conseqüência, a um pensar diferente (FROES, 2013, p.54). 
 
 
 

Este pensar diferente na utilização do computador de maneira 

pedagógica deve levar em conta o despertar da curiosidade e do interesse do 

aluno, por isso é preciso aproveitar esse recurso para intensificar a sua 

vontade de aprender.A informática educativa eleva o processo de ensino-

aprendizagem em um rol mais dinâmico, com interesse de não apenas ensinar 

informática para os alunos, mas também ensinar conteúdos de forma 

interdisciplinar, juntamente com a interatividade proporcionada pela ferramenta 

computador e internet.  

Um computador com acesso a internet é uma oportunidade e uma janela 

para se conhecer e se posicionar no mundo, o que permite que o estudante 

siga em frente em busca do conhecimento e encontre novas fontes e novas 

formas de aprendizagem (FROES, 2013). 

 



 
 

 

4 DA SALA DE AULA AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: UMA 

INOVAÇÃO NECESSÁRIA 

 Na atualidade, de um lado presenciam-se aulas tradicionais que se 

sustentam somente por meio da proximidade natural de aulas presenciais, e de 

outro, a educação mediada pelas tecnologias, que não para de avançar e de 

criar condições para a efetiva redução de distâncias. Esse avanço tecnológico 

pode ser utilizado não apenas em cursos a distância, mas em cursos 

presenciais, onde a tecnologia pode criar aproximação onde existe distância 

física. 

  A Informática possibilita inúmeras possibilidades, segundo Tori (2004) 

podem ser utilizadas em forma presencial e a distância, tais como: substituição 

de aulas expositivas por material interativo on-line, complementado por aulas 

presenciais com atividades que envolvam discussões, esclarecimentos de 

dúvidas, dinâmicas de grupo, orientações. Ainda, gravação em vídeo de aulas, 

criação de fóruns de discussão por série, por área, por disciplina e por projeto, 

monitoria on-lineaos alunos, uso de laboratórios virtuais, apoio a projetos 

colaborativos, oferecimento aos alunos de conta para acesso via Internet para 

conteúdos, fóruns de discussão, biblioteca virtual, links e outros tantos recursos 

de apoio (TORI, 2004). 

 Segundo Kenski (2005) as tecnologias são recursos que ampliam o 

espaço da sala de aula, mas que não dispensam a realização de 

planejamentos. A simples apresentação de um filme, programa de televisão, 

computador e internet, exige um tipo de trabalho pedagógico bem planejado, 

assim, as ações tendem a ser maisreceptivas. 

 Com o uso desses procedimentos, a maneira de se proceder nas aulas 

se ampliam e se agrupam em novos ambientes e processos, por meio dos 

quais a interação comunicativa e a relação ensino e aprendizagem se 

fortalecem. E a tendência é a de se constituir numa revolução educativa de 

enorme alcance. O Laboratório de Informática é um grande aliado (KENSKI, 

2005). 

 Analisar o uso pedagógico do laboratório de informática do PROINFO 

significa reconhecer tanto os alunos quanto os professores estão juntos nessa 

caminhada, que é um momento de mudanças para todos. Portanto, se vive 



 
 

num momento em que há que se repensar em novas escolas, novos 

professores, novos alunos. Essas novas realidades educacionais se 

apresentam como desafiospara pensar sobre a realidade da escola e da 

atuação do professor ealunos, na atualidade.  

 

REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, P.F. (org.) Projeto EDUCOM: Realizações e Produtos. Brasília: 
Ministério da Educação e Organização dos Estados Americanos, 1993. 
 
ALMEIDA, M. E. Novas tecnologias e formação de professores reflexivos. 
In: Anais do IX ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino). 
Águas de Lindóia, 1998.  
 
BEHRENS, Marilda Aparecida. Projetos de aprendizagem colaborativa num 
paradigma emergente. MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso. In: 
Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica- 6ª Ed. Campinas-São Paulo: 
Papirus, 2000. 
 
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE). 
Disponível: http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-
tecnologia-educacional-proinfo/proinfo. Acesso em 16 de junho de 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Programa Nacional de Informática Educativa – PRONINFE. 
Brasília, 1994. 
 
FRÓES, Jorge R. M. Educação e Informática:A Relação Homem/Máquina e a 
Questão da Cognição. Disponível em 
http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pd. Acesso em 15 de maio 
de 2013. 
 
INFOESCOLA. Histórico da Informática na Escola. 
http://www.infoescola.com/educacao/historico-da-informatica-na-educacao/. 
Acessado em 24 de outubro de 2013. 
 
LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência. O futuro do pensamento na era da 
Informática. Rio de Janeiro, 1993. 
 
KENSKI, Vani Moreira. Das salas de aula aos ambientes virtuais de 
Aprendizagem. 2005. FE/USP - SITE Educacional 
vani@siteeducacional.com.br. Acesso dia 3 de novembro de 2013. 
 
MATTOS, M.I.L. (1992). O Computador Na Escola Pública - Análise do 
Processo de Formação de Professores de Segundo Grau no Uso desta 
Tecnologia. Tese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP. 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo
http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos/txtie4doc.pd
http://www.infoescola.com/educacao/historico-da-informatica-na-educacao/
mailto:vani@siteeducacional.com.br


 
 

MENEZES, S.P. Logo e a Formação de Professores: O Uso Interdisciplinar 
do Computador na Educação. Tese de Mestrado. São Paulo: Escola de 
Comunicação e Arte, USP, 1993. 
 
MORAN, José Manuel. 2008. Ciência da Informação: como utilizar a Internet 
na educação. Disponível em: <http.www.scielo.br/prof. Moran>. Acesso em: 15 
de out. 2013. 
 
RIBEIRO, Ana Elisa, Internet & Ensino Novos Gêneros, Outros Desafios In 
ARAUJO, Julio César (Org.) KD o Professor? Tb foi Navegar? Rio de Janeiro 
- RJ: Lucerna. 2007. 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de Tecnologias 
Educacionais. Diretrizes para o Uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação nas EscolasPúblicas Estaduais da Educação Básica do 
Paraná. Curitiba: SEED/DITEC, 2010. Disponível em: 
http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/cadernos_tematicos/Ditec
_diretrizes.pdf, acesso em 15 de outubro de 2013. 
 

SIMIÃO, L. F. e REALI, A . M. M. R. O uso do computador, conhecimento para 
o ensino e a aprendizagem profissional da docência. In: MIZUKAMI, M. G. N. e 
REALI, A. M. M. R. (org.) Formação de professores, práticas pedagógicas e 
escola. São Carlos: Edufscar/Inep, 2002.  

 
TORI, Romero. A distância que aproxima in Revista Brasileira de 
aprendizagem 
aberta e a distância. In: 
http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=608&sid=69
&UserActiveTemplate=1por (26/03/2004). Acesso em 24 de outubro de 2013. 
 
VALENTE, J. A. (org.) Formação de professores para o uso da informática 
na Escola. Campinas - SP: UNICAMP/NIED, 2003.  
 
VALENTE, J.A. (1993b). Formação de Profissionais na Área de Informática 
em Educação. Em J.A. Valente, (org.) Computadores e Conhecimento: 
repensando a educação. Campinas: Gráfica da UNICAMP. 
 
VALENTE, J.A. (1996). O Professor no Ambiente Logo: formação e atuação. 
Campinas: Gráfica da UNICAMP. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

PRODUÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 
UNIDADE DIDÁTICA 

 
 
Professor PDE:Mauro Donizeti Fabian 

Área PDE: Educação Profissional  

NRE: Cornélio Procópio 

Professora Orientadora IES:Ma. Roberta Negrão de Araújo 

IES vinculada: UENP – Campus de Cornélio Procópio 

 
A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA  

NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

1ADMINISTRAÇÃO: A EVOLUÇÃO DE SUAS TEORIAS  

 Muitas das teorias e técnicas usadas para administrar as 

organizações da atualidade são ideias que evoluíram do passado, a 

Administração recebeu várias influências desde os tempos da Antiguidade, 

como exemplo os filósofos. Platão em suas obras já analisava os problemas 

políticos e sociais, e as formas de governo e administração dos negócios 

públicos, Aristóteles também, em seu livro “Política”, onde relata a organização 

do Estado, distingue as três formas de administração pública: Monarquia, 

Aristocracia e Democracia. 

Ao longo dos séculos, até a Idade Moderna, a Filosofia distanciou-se 

dos problemas administrativos. Como seu maior expoente, René Descartes, 

filósofo, matemático e físico, celebrizou a descrição de seu método, 

denominado cartesiano, que influenciou não só a matemática, mas inspirou a 

teoria administrativa até o final da Era Industrial, servindo de fundamento para 

a definição de vários princípios da Administração, como os da divisão do 

trabalho, da ordem e do controle. 

Outros filósofos, influenciaram a Administração, entre eles podemos 

destacar no século XVIII Karl Marx e Friderich Engels, que propõem uma teoria 

da origem econômica do Estado. “O surgimento do poder político e do Estado 

nada mais é do que o fruto da dominação econômica do homem pelo homem” 

(CHIAVENATO, 2001, p.35). Estes influenciaram a Administração e a 

Economia, evidenciando a luta de classes, os homens livres e escravos, nobres 



 
 

e servos, mestres e artesãos, enfim exploradores e explorados. Chiavenato 

(2001) evidencia, 

Marx afirma que todos os fenômenos históricos são o produto das 
relações econômicas entre os homens. O marxismo foi a primeira 
ideologia a firmar o estudo das leis objetivas do desenvolvimento 
econômico da sociedade, em oposição aos ideais metafísicos (p.36). 

 

Destacamos também as ideias de Maquiavel e sua influência por sua 

obra mais conhecida “O príncipe”, na qual faz recomendações sobre como um 

governante deve comportar-se. Segundo Maximiano (2004), Maquiavel é um 

analista do poder e do comportamento dos dirigentes, e se tivesse vivido entre 

o século XX e XXI, seria um escritor de textos de Administração e liderança. 

Muitas de suas ideias que aparecem em “O príncipe” são utilizadas na nossa 

época. 

 

1.1 A influência da Igreja Católica, da Organização Militar e da Revolução 

Industrial 

Na medida em que o Império Romano desaparecia, os princípios de 

organização foram transferindo-se para a Igreja Católica. Tal instituição herdou 

muito das tradições administrativas dos romanos como a administração de 

território, com suas dioceses, províncias e vigários. A Igreja Católica estruturou 

a sua organização com uma hierarquia de autoridade, Chiavenato (2001) cita 

que: “A organização hierárquica da Igreja é tão simples e eficiente que a sua 

enorme organização mundial pode operar sob o comando de uma só cabeça 

executiva: o Papa”(p.37), essa estrutura hierárquica da igreja serviu de modelo 

para muitas organizações que incorporaram seus princípios administrativos. 

Outra grande influência, não só nas organizações empresariais, mas 

também na organização de nossas escolas, foi a militar, principalmente nos 

seus conceitos de estratégias, planejamento, organização e hierarquia. Desde 

os tempos de Esparta e Roma, as organizações militares influenciam a 

Administração, a organização linear tem suas origens na organização militar 

dos exércitos, como também o princípio da unidade de comando, o princípio da 

direção, a hierarquia. Nas teorias baseadas na organização militar, fica como 



 
 

grande influência que toda organização requer planejamento e disciplina, nas 

quais as decisões devem ser científicas e não intuitivas. 

Não podemos deixar de citar a influência da Revolução Industrial, com 

sua principal invenção a máquina a vapor, surge uma nova concepção de 

trabalho que modifica a estrutura da época, é um século de grandes e rápidas 

mudanças de ordem econômica, política e social. 

Na 1ª fase (1780 a 1869), temos a mecanização da indústria e 

agricultura, a transformação das pequenas oficinas em fábricas. Com o 

surgimento das indústrias,a massa humana migra das áreas agrícolas para as 

proximidades das fábricas, o que ocasiona o espetacular crescimento dos 

transporte e das comunicações. Com várias invenções que produzem um forte 

desenvolvimento econômico, social, tecnológico e industrial, e profundas 

transformações nas relações de trabalho, onde o artesão da sua pequena 

oficina passa a ser operário nas grandes fábricas, definindo um controle 

capitalista nas atividades econômicas. 

A 2ª fase da Revolução Industrial, de 1860 a 1914, foi marcada pela 

substituição do ferro pelo aço, do vapor pela eletricidade e um crescente 

domínio da indústria pela ciência. Apesar da Revolução Industrial provocar 

profundas modificações empresariais e econômicas, não mudou os princípios 

de administração que as empresas utilizavam, os dirigentes das empresas 

continuaram com seus modelos das organizações militares ou eclesiásticas 

dos séculos anteriores, mas com o crescimento da indústria houve um grande 

aumento de operários sem regulamentação, as relações de conflitos se 

intensificam e favorecem o surgimento de novas teorias e princípios de 

Administração. 

 

1.2 A Administração Científica 

A Administração desenvolveu-se ao longo da história da humanidade 

de forma lenta, o trabalho sempre existiu, mas as organizações e a forma de 

administrá-la teve início tempos depois. Durante 400 anos muitas coisas 

importantes aconteceram para a história da Administração, principalmente no 

período da Revolução Industrial, mas somente a partir do século XX é que ela 

apresentou um desenvolvimento notável trazendo inovação, segundo 



 
 

Maximiano (2004), foi a época em que surgiram e cresceram grandes 

empresas para fornecer produtos que as pessoas desejavam: automóveis, 

lâmpadas elétricas, telefones, etc. 

 As empresas industriais expandiam-se aceleradamente na Europa e 

Estados Unidos, daí nasce a necessidade de estudar formas de lidar com a 

enorme quantidades de recursos humanos e materiais de todos os tipos, os 

operários se expandiam sem nenhuma organização, não existiam até o 

momento profissionais especializados, os materiais e capitais também 

aumentavam e a Administração era a mesma de outros séculos. 

 Tem início a Administração enquanto ciência aplicáveis à solução de 

problemas, a chamada Escola da Administração Científica e ela começa a ser 

estruturada a partir dos estudos de Frederick Winslow Taylor, que conseguiu 

montar um conjunto de princípios e técnicas para tratar da eficiência. Líder de 

um grupo que promoveu o movimento da administração científica, teve 

inúmeros seguidores como: Gantt, Gilbreth, Emerson, Ford e Barth. Maximiano 

destaca: “Os princípios e as técnicas criados por esse movimento procuravam 

aumentar a eficiência da produção por meio da racionalização do trabalho, para 

evitar o desperdício e promover a prosperidade dos patrões e empregados.” 

(2004, p.54) 

As contribuições de Taylor para resolver os problemas da 

Administração, constam-se entre as mais importantes da história das teorias e 

muitas de suas ideias são utilizadas atualmente. Vamos destacar um pouco de 

sua teoria. 

Uma das característica principais dessa teoria era fazer o rendimento 

do trabalhador aumentar de acordo com seu esforço, usava um sistema de 

pagamento por peça produzida, conseguindo aumentar expressivamente a 

eficiência. Em umas das experiências de Taylor, ele demonstra que a 

produtividade mais elevada resulta da minimização do esforço muscular. A 

questão não é trabalhar duro, nem depressa, mas trabalhar de forma 

inteligente. De acordo com Maximiano 

Taylor fazia os estudo de tempos e movimentos. Taylor cronometrava 
os movimentos dos trabalhadores, dividindo-os nas tarefas que os 
compunham, chamando-as de unidades básicas de trabalho. Em 
seguida, analisava as unidades básicas de trabalho, procurando 
encontrar a melhor maneira de executá-la e de combiná-las para a 



 
 

tarefa maior. As tarefas que passavam por esse processo estavam 
„taylorizadas‟ (2004, p. 55). 

 

Taylor analisou as organizações em suas estrutura, inicialmente junto 

com os operários no nível de execução, e teve o mérito de assimilar e 

disseminar um conjunto de princípios que vinham ao encontro de uma 

necessidade. Seus estudos de tempos e movimentos, descrições de cargos, 

organização e métodos, racionalização do trabalho, são algumas das ideias 

que foram recebidas com entusiasmo. 

 

 

1.2.1 O Fordismo e a Linha de Montagem 

O taylorismo desenvolveu-se na época em que a indústria se expandia, 

e o mais conhecido precursor da Administração Científica, que colocou em 

prática nas suas indústrias os conceitos de Taylor, foi Henry Ford, industrial de 

automóveis que inovou com a linha de montagem, elevando os dois princípios 

da produção em massa: peças padronizadas e trabalhador especializado.  

De acordo com Maximiano (2004), na produção massificada, cada 

peça pode ser montada em qualquer sistema e para alcançar a padronização, 

Ford passou a utilizar o mesmo sistema de calibragem para todas a peças, 

esse princípio deu origem ao controle de qualidade, que assegurava a 

uniformidade das peças. Na produção massificada, o processo de fabricação é 

dividido em etapas, cada pessoa ou grupo de pessoas tem uma tarefa fixa 

dentro do processo, essa divisão do trabalho implica a especialização do 

trabalhador. 

Hoje, em qualquer indústria de grande porte, pode-se constatar a 

influência da linha de montagem. A tecnologia avançou, temos os 

computadores e cronômetros digitais ao lado dos operários, mas os princípios 

de Taylor continuam a existir. Maximiano destaca, “engenheiros de produção 

ou especialistas em organização e métodos continuam circulando, fazendo 

anotações em pranchetas, desenhando fluxogramas, cronometrando e 

filmando as operações, para, em seguida, torna-las mais eficientes.” (2004, p. 

57).  



 
 

Os princípios de Taylor, na realidade introduzem os 4 processos 

administrativos que orientam a administração até hoje: Planejamento, 

Organização, Execução e Controle. 

 

1.3 Teoria Clássica 

Enquanto Taylor desenvolvia a Administração Científica, surgia na 

França a Teoria Clássica da Administração, encabeçada por Henri Fayol, um 

engenheiro e diretor de empresa. A Administração Cientifica caracterizava-se 

pela ênfase na tarefa executada pelo funcionário, enquanto que na Teoria 

Clássica, a ênfase era na estrutura que a organização devia possuir para ser 

eficiente, ambas buscavam a eficiência.  

Fayol criou sua teoria com base na experiência de administrador bem 

sucedido, cuidou da administração da empresa de cima para baixo, partindo do 

nível de executivo, ao contrário de Taylor que partiu das atividades 

operacionais. Uma das principais contribuições de Fayol for reconhecer que a 

administração deveria ser vista separada das demais funções das empresas, 

identificando o trabalho do gerente como sendo distinto das operações técnicas 

da empresa. Maximiano (2004) afirma, “Os gerentes que não conseguem 

perceber essa distinção envolvem-se com os detalhes técnicos da produção e 

prestação de serviços, negligenciando as funções de administrar toda a 

empresa” (p.58). 

Nesse período surgiram outras teorias, como a Teoria da Burocracia de 

Max Weber, que indicava uma forma de organização que se baseia na 

racionalidade das leis. Nas presunções de Taylor, Fayol, Weber e outros 

teóricos, a preocupação básica é o desempenho dos recursos e processos, as 

pessoas ficavam em segundo plano como um recurso de produção. Para 

Maximiano, “a prioridade era a eficiência da produção, naquele momento de 

expansão industrial, quando o importante era aproveitar as oportunidades de 

mercado. As pessoas eram apenas peças humanas.” (2004, p.60) 

Embora tenha contribuído para tirar a organização industrial do caos 

que enfrentava com o avanço da Revolução Industrial, a Teoria Clássica pouco 

avançou como uma teoria de organização contribuindo com a Administração, 

para Chiavenato (2001), a Teoria Clássica não se desligou do passado, ela 

concebeu uma estrutura influenciada pelas concepções antigas de 



 
 

organização: tradicionais, rígidas e hierarquizadas, com a estrutura 

organizacional analisada da direção para a execução. 

 

 

1.4 Teoria das Relações Humanas 

Em um país democrático, como os Estados Unidos, com o surgimento 

dos sindicatos dos trabalhadores, passou-se a questionar os princípios da 

administração como inadequados à democracia, considerados como um meio 

de exploração dos empregados a favor dos interesses patronais. Surge um 

enfoque comportamental, como uma maneira de enxergar as pessoas não 

como meros recursos, mas como parte importante das organizações. 

Essa teoria surgiu de um grupo de pesquisadores que realizaram um 

estudo na Universidade de Harvard para uma empresa fornecedora de 

materiais para o sistema telefônico, o estudo foi feito para descobrir se as 

variações nas condições de trabalho teriam alguma efeito sobre o desempenho 

dos trabalhadores, este estudo foi coordenado por Elton Mayo. A Teoria das 

Relações Humanas nasceu da necessidade de humanizar a Administração e 

libertá-la dos conceitos mecanicistas da Teoria Clássica, para Chiavenato 

(2001) é um movimento tipicamente americano, com um padrão de vida 

democrático, que quebra os conceitos rígidos de administração. 

Os resultados dos estudos de Mayo e seus colaboradores, segundo 

Maximiano podem ser sintetizados em, “o desempenho das pessoas era 

determinado não apenas pelos métodos de trabalho, segundo a visão da 

administração científica, mas também pelo comportamento” (2004, p.62). 

Na Administração Científica, a ênfase era nas tarefas, na Teoria 

Clássica, nas estruturas, na Teoria das Relações Humanas a evidência é nas 

pessoas, ela contribuiu mostrando a influência do fator psicológico na 

produtividade, sendo o homem um ser social, surgindo assim tipos de 

lideranças. 

 

1.5 Tendências Contemporâneas da Administração 

Todas as teorias tiveram suas contribuições e, com o desenvolvimento 

das grandes empresas, foram aperfeiçoadas. Assim, tais teorias são produto 

do século XX. No despontar do século, Taylor e Fayol, mesmo partindo de 



 
 

pontos de vista diferentes, constituíram as bases da chamada Abordagem 

Clássica da Administração, que dominaram as quatro primeiras décadas do 

século XX no panorama administrativo das organizações. 

Na segunda metade do século XX, período pós guerra mundial, ocorre 

a expansão dos meios de transporte, da indústria automobilística, as ferrovias e 

o início da aviação. As comunicações também passaram por expansão do 

jornalismo e do rádio. 

Para Drucker (2001), este período passou por grandes transformações 

ao longo das eras industriais, que marcaram fortemente seus contornos, e 

vivemos neste novo milênio uma Era da Informação, com mudanças e 

incertezas constituindo suas principais características. 

Para Maximiano (2004), a partir da metade do século XX, os 

conhecimentos baseados nas proposições de Taylor e Fayol prosperaram em 

duas grandes empresas: a Dupont e a General Motors, na contribuição de seus 

dirigentes Pierre Du Pont e Alfred Sloan, que se preocuparam com a estrutura 

organizacional necessária para administrar a totalidade das fábricas, 

preocupação que não existia em Ford e Taylor. 

Depois da segunda guerra mundial, as ideias e técnicas de Ford e 

Taylor foram retomadas e modificadas no Japão, com princípios inovadores, 

dando origem ao modelo de produção enxuta, criado pela Toyota, que se 

denominou como o Toyotismo, e esse modelo foi levado ao Japão por um 

especialista americano, William Edwards Deming. Maximiano afirma que: “O 

trabalho dos japoneses deu origem a duas tendências importantes da 

administração moderna: a administração da qualidade total e o modelo japonês 

de administração” (2004, p.71). 

De acordo com Maximiano (2004), quando a produção em massa 

tornou-se comum, percebeu-se que era preciso fazer peças em grande 

quantidade, e a qualidade significava uniformidade. Este pensamento é 

presente até na atualidade; quando evidenciamos “aprovado por controle de 

qualidade”, entendemos que não tem defeito. Mas qualidade não é só 

uniformidade de acordo com as especificações, Maximiano afirma 

Qualidade é uma questão de satisfação do cliente. A qualidade nasce 
com a definição das especificações do produto, ouvindo-se a voz do 
cliente. A qualidade, depois disso, é construída passo a passo, nos 
processos de desenvolvimento de fornecedores, produção, 
distribuição, vendas e assistência técnica (2004, p.81). 



 
 

 

A qualidade é garantida ao longo de todo o processo, a partir dos 

desejos e interesses dos clientes, não apenas para encontrar defeitos no final, 

com essa filosofia de qualidade ao longo de todo o processo, o produto ou 

serviço chega ao final sem defeitos, essa era a ideia apresentada por Deming 

aos japoneses nos anos 50. 

Para certificar a qualidade desse produtos e garantir a qualidade dos 

fornecedores, foi criada a InternationalOrganization for Standardization (ISO) 

uma organização internacional com sede em Genebra, que criou as normas 

ISO 9000 adotadas em diversos países para regulamentar a relação entre 

fornecedores e compradores. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) é membro da ISO, é uma organização nacional de normalização que 

representa o Brasil. 

As empresas não podem falar de qualidade de produto enquanto 

tiverem trabalhadores mal pagos, sem condições sociais, sem qualidade de 

vida. A ideia de qualidade de vida no trabalho propõe uma visão integrada do 

ser humano. A relação entre stress e trabalho é evidente, Maximiano enfatiza: 

[...] atividades que requerem exaustivo esforço físico, ou que são 
alienantes, ou realizadas em ambiente de tensão, produzem efeitos 
psicológicos negativos, mesmo que a pessoa esteja fisicamente bem. 
O stress depende da capacidade de adaptação, que envolve o 
equilíbrio entre a exigência que a tarefa faz a quem realiza e a 
capacidade da pessoa que a realiza. Equilíbrio produz bem estar. 
Sem equilíbrio, resultam diferentes graus de incerteza, conflito e 
sensação de desamparo (2004, p.87). 

 
A administração deve buscar o equilíbrio no ambiente de trabalho, com 

um bem-estar físico, psicológico e social, garantindo a satisfação e motivação 

de seus trabalhadores para uma produção de qualidade. 

 

1.5.1 Administração Empreendedora 

No final do século XX ficou evidente que as empresas deveriam 

renovar-se, inovar, buscar a aprendizagem ou morreriam, surge a busca por 

pessoas empreendedoras. Empreendedor é a pessoa com iniciativa, 

responsabilidade e decisão, que tem flexibilidade no uso do tempo e recursos, 

possibilitam a formação de equipes, correm riscos calculados, são criativas, 

saem da situação de conforto para buscar a inovação. 



 
 

Para Drucker (2001), para fazer o futuro acontecer significa criar uma 

empresa diferente, incorporar a uma empresa a ideia de uma economia, uma 

tecnologia, uma sociedade diferente, não tem que ser uma grande ideia, mas 

tem de ser diferente da norma vigente no momento. “A ideia tem de ser 

empreendedora, uma ideia com potencial e capacidade para produzir riquezas, 

expressa por uma empresa produtiva, em funcionamento, trabalhando” 

(DRUCKER, 2001, p.161).  Para Maximiano surge um conceito 

O conceito de intra-empreendedor, o empreendedor interno, os 
sonhadores que realizam ideias novas, assumindo a responsabilidade 
pela criação de inovações dentro da organização. O gerente e, de 
forma geral, os funcionários empreendedores, são os opostos dos 
conservadores, que trabalham apenas seguindo os manuais e 
mantendo as tradições (2004, p.90). 

 
Não é necessário deixar as empresas para ser empreendedor, mas os 

empreendedores valorizam sua autonomia, e as empresas que reconhecem 

esses traços empreendedores procuram estratégias para retê-los, por meio de 

programas e incentivos. Valorizam hoje, o capital intelectual, um ativo 

intangível das empresas, para muitos autores, entre eles Maximiano e Drucker, 

o conhecimento será a principal vantagem competitiva das empresas por 

muitos anos do século XXI. 

Pelo processo de globalização, o mundo apresenta-se como um 

mercado aberto e sem fronteiras, novas ferramentas de administração surgem. 

Alguns valores como ética, trabalho em equipe e planejamento estratégico na 

gestão empresarial fortificam-se, nascem outros como a busca da qualidade, 

responsabilidade social e ambiental, alinhando-se à quantidade de informações 

e grandes mudanças principalmente tecnológicas. As empresas necessitam de 

uma administração que busque a constante atualização e aperfeiçoamento 

para sobreviver em um mundo sempre suscetível a turbulências, 

principalmente econômicas. 

A tarefa básica da Administração é alavancar a produção da empresa 

por meio de pessoas e recursos disponíveis de maneira eficiente e eficaz. 

Drucker (2001) diz que, “não existem países desenvolvidos e países 

subdesenvolvidos, mas sim países que sabem administrar a tecnologia e os 

seus recursos disponíveis e potenciais e países que ainda não sabem” (p.35), e 

o mesmo ocorre com as empresas. 



 
 

Para Drucker (2001) a administração é prática como outras profissões, 

apoiando-se sobre uma teoria, que precisa ter rigor científico. Essa prática 

consiste em aplicação, focando-se no específico, e exige experiência e 

intuição. É necessário ter conhecimentos científicos e teóricos consistentes, 

assim como ter o olho clínico. 

Na administração de uma organização, a essência é o ser humano, 

fazendo com que essas pessoas sejam capazes de trabalhar em conjunto, que 

tornem eficaz suas forças, supera suas limites em busca do resultado, é o 

objetivo da administração. Drucker destaca a administração como: 

[...] uma arte liberal. Ë “arte” porque, como vimos, é prática e 
aplicação e é “liberal” porque trata dos fundamentos do 
conhecimento, autoconhecimento, sabedoria e liderança. As origens 
do conhecimento e das percepções estão nas ciências humanas e 
sociais, nas ciências físicas e na ética, que devem ser focadas sobre 
a eficiência e os resultados das organizações (2001, p.68) 

 

A administração é fundamental nas empresas, diante do cenário de 

mudanças e inovações o administrador deve possuir conhecimento geral, 

técnicas e ferramentas administrativas, sensibilidade humana e capacidade de 

sempre buscar inovar no que está sendo feito, não ficar estagnado e à margem 

das inovações tecnológicas, e nas condutas morais e sociais. 

 

 

2 A PRÁXIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Para Drucker (2001) a administração é prática como a medicina, a 

advocacia e a engenharia, apoiando-se sobre uma teoria. Os Cursos Técnicos 

em Administração precisam fazer a relação teoria e prática, para não se 

prender somente aos conteúdos teóricos. 

A relação teoria e prática procura tirar a visão simples do empirismo e 

elevá-lo a um conhecimento científico, Gramsci (1995), fazia essa relação com 

a unidade entre intelectuais e massa. 

O homem ativo das massas, inicialmente, atua praticamente sem ter 
clareza teórica de sua ação; essa compreensão do mundo vai sendo 
atingida nos movimentos de sua transformação. A luta pela 
hegemonia, faz esses homens ativos da massa ganharem 
organicidade, partindo inicialmente de um posicionamento ético, 
construindo a consciência política até atingir a chamada 
autoconsciência que, finalmente, é a união entre a teoria e a prática. 
Assim, a unidade entre teoria e prática não é um fato isolado, 
individual, é um fato construído no devir histórico. (GRAMSCI, 1995 
apud MARTINS, 2000, p.19) 



 
 

 

A massa, os movimentos sociais, os trabalhadores atuavam 

praticamente, a partir do momento que tomam consciência política, que 

procuram bases filosóficas e sociológicas, ocorre uma transformação na prática 

e mudanças de posicionamento, e se construiu a unidade entre a teoria e a 

prática. 

Para Ramos (2005), essa relação na educação passa pela integração 

dos saberes escolares e saberes cotidianos, na educação profissional, o 

sentido do saber profissional é dado não somente pela habilidade técnica, mas 

pela habilidade técnica baseada numa teoria, e afirma que “[...] o currículo 

integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema de 

relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender” 

(RAMOS, 2005, p.116). 

A integração do currículo, evitando a fragmentação dos conhecimentos, 

ressaltando a unidade entre diferentes disciplinas, possibilita às pessoas 

compreenderem além das aparências. Os conteúdos não se limitam a insumos 

para o desenvolvimento de competências e técnicas, são conceitos e teorias de 

apropriação histórica, levando a uma educação para a totalidade. 

Situado em um mercado que procura profissionais cada vez mais 

versáteis, onde os educandos buscam um espaço no mundo de trabalho, como 

o professor pode lidar com essas expectativas e proporcionar o acesso ao 

saber teórico relacionado com a práxis. Destacamos 

[...] a escola unitária, ou de formação humanista... ou de cultura geral 
deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, 
depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, 
à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação 
e na iniciativa (GRAMSCI, 1968 apud PARANÁ, 2006, p.23) 

Buscar a formação integral do aluno e adequar aos interesses do 

trabalho exige articulação entre a teoria e a prática. Mas de que prática? O 

fazer sem vínculo teórico? A prática de atividades? As Diretrizes Curriculares 

Educacionais – Educação Profissional (DCE-EP), alertam sobre essa falsa 

prática, 

[...] trata-se de uma primeira falsa tomada da relação entre teoria e 

prática: a que desvinculada prática da teoria, que passa a supor-se 

suficiente. Tomada em seu sentido utilitário, a prática se contrapõe à 



 
 

teoria, que se faz desnecessária ou até nociva. Neste caso, a teoria 

passa a ser substituída pelo senso comum, que é o sentido da 

prática, e a ela não se opõe. (PARANÁ, 2006, p.28) 

 

Essa prática valoriza o senso comum, a prática sem vínculo com o 

conhecimento teórico, é necessário estabelecer uma identidade entre o 

conhecimento teórico e a prática. Destarte, propõem-se discutir a articulação 

entre os dois polos: o teórico e o prático, que não devem opor-se, mas 

unificarem-se. Segundo Vazquez, 

Não há, então, como promover esta identidade por meio de um curso, 
posto que a realidade não se deixe aprisionar pelo conhecimento 
teórico, o qual questiona, nega e supera permanentemente, pelo 
pensamento que se move entre os polos do abstrato e do concreto 
(1968, p. 211). 

 

Existem muitas definições para a prática, que muitas vezes é 

confundida com atividades ou experiência. Para Vazquez, (1990), no senso 

comum, o mundo prático é o mundo de coisas e significações entre si, a prática 

é isolada, privilegia a experiência, como define “[...] o homem comum e 

corrente se vê a si mesmo como o ser prático que não precisa de teorias; os 

problemas encontram sua solução na própria prática, ou nessa forma de 

reviver uma prática passada que é a experiência” (1990, p.14). 

No que tange ao conceito de práxis, afirma que “[...] toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis” (1990, p.185). Assim, a atividade 

teórica por si não leva a transformação, pode mudar a consciência sobre os 

fatos, ideias que tínhamos sobre as coisas, mas não a realidade (material e 

social). Para que ocorra essa transformação, é necessário o conhecimento, a 

interpretação, a análise e atuar praticamente. Essa atividade humana que 

busca a transformação real para atender a uma necessidade humana, ele 

define como práxis. 

Na Educação Profissional, é comum os estudantes apresentarem o 

conhecimento prático, empírico, adquirido pelo trabalho, outros querem a 

técnica para ter uma colocação no mercado de trabalho. O desafio dos 

educadores é elevar o prático as bases científicas, partir do empírico para um 

processo de produção do conhecimento científico, fazer uma análise e a partir 

desta, construir uma realidade onde se concretiza a práxis.   



 
 

 

 

3O CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E A FORMAÇÃO PARA O 

MUNDO DO TRABALHO 

As relações no mundo do trabalho, o processo ensino-aprendizagem e 

a formação profissional, em decorrência dos avanços sociais, as novas 

tecnologias e outras inovações, vem sofrendo transformações. Segundo 

(IANNI, 2002), o futuro cidadão não se define apenas pelo trabalho, emprego e 

desemprego, mas pela sua participação em partido político, sindicado, 

movimento social, associações. A consciência social, como indivíduo e 

coletividade, envolve a educação, religião, política, cultura, informação, etc. 

Essas inserções transformam o indivíduo em ser social, e a educação 

desempenha importante papel na profissionalização e cultura.  

Para Frigotto (2002), o homem é um ser histórico, que produz e 

modifica em relação com os demais seres humanos, necessita das relações 

sociais, diferente do animal, que não modifica a sua existência, mas se adapta 

e responde instintivamente ao meio, o homem cria, recria, transforma, pela 

ação consciente do trabalho. “O trabalho humano, enquanto atividade 

consciente, não é de caráter causal, mas teleológico. Engendra, por isso, 

opção, escolha e liberdade”. (FRIGOTTO, 2002, p.63).  

Não foram poucas as transformações vivenciadas nas últimas décadas, 

que atingiram principalmente os países capitalistas desenvolvidos, mas em 

decorrência da globalização do capital, teve repercussões em países do 

Terceiro Mundo, especialmente aqueles intermediários, que tem um 

significativo parque industrial, como é o caso do Brasil. Antunes, indica alguns 

elementos que compõem este quadro 

[...] a automação, a robótica, e a microeletrônica possibilitaram uma 
revolução tecnológica de enorme intensidade. O taylorismo e o 
fordismo já não são únicos, convivendo, no processo produtivo do 
capital, com o “toyotismo”, o “modelo sueco”, entre outros. Tais 
mudanças têm consequências diretas no mundo do trabalho, 
especialmente na classe operária (ANTUNES, 2008, p. 166). 

 

   A Educação Profissional, como também o curso Técnico em 

Administração, percebeu a necessidade de acompanhar essas mudanças, visto 

que por um longo processo a formação profissional não procurou formar o 



 
 

jovem para o mundo do trabalho, mas treiná-lo de acordo com os interesses de 

governo e mercado de trabalho de cada época.  

Desde 1.909,quando teve início, no Brasil, a formação profissional 

como responsabilidade do Estado, essas escolas obedeciam a uma finalidade 

moral de repressão: educar pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da 

sorte. Passamos por vários períodos e alternativas de formação profissional ou 

formação de trabalhadores, visto que os cursos buscavam a formação para o 

sistema produtivo, no dizer de Kuenzer,  

[...] havia uma nítida demarcação da trajetória educacional dos que 
iriam desempenhar as funções intelectuais ou instrumentais, em uma 
sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava 
claramente a divisão entre capital e trabalho traduzida no taylorismo-
fordismo como ruptura entre as atividades de planejamento e 
supervisão por um lado, e de execução por outro (2007, p.27). 

 

A partir dos anos 1940 essas características acentuaram-se, pelo 

desenvolvimento crescente dos setores secundário e terciário, assim 

multiplicaram-se os cursos para atender aos vários ramos ocupacionais, e os 

projetos pedagógicos da formação profissional, conforme (KUENZER, 2007), é 

um processo de aprendizagem de formas de fazer, complementada com o 

desenvolvimento de habilidades demandadas pelo posto de trabalho. 

No período de 2003 a 2006 o Estado do Paraná retomou a política para 

a Educação Profissional que se iniciou pela realização de diagnóstico das reais 

necessidades de expansão, considerou-se também a reestruturação curricular 

do curso para favorecer a formação do cidadão/aluno/trabalhador, para o que 

contribuiu a revogação do Decreto 2.208/97 e a promulgação do Decreto 

5.154/04. Como observamos nas DCE-EP 

Essa nova legislação possibilitou conceber propostas curriculares 
considerando a necessária articulação entre as diferentes dimensões 
do trabalho de formação profissional do cidadão/aluno, na perspectiva 
da oferta pública da Educação Profissional técnica de nível médio, 
enfatizando o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia, como 
princípios fundantes da organização curricular integrada ao Ensino 
Médio (PARANÁ, 2006, p. 18). 

 

O curso Técnico em Administração, diante das exigências de mercado, 

vive o dilema como preparar o alunopara o mercado ou o mundo do trabalho? 

O plano de curso do Técnico em Administração destaca que 

[...]a reestruturação Curricular do Curso Técnico em Administração 
visa o aperfeiçoamento na concepção de uma formação técnica que 
articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios que 



 
 

sintetizem todo o processo formativo. O plano ora apresentado teve 
como eixo orientador a perspectiva de uma formação profissional 
como constituinte da integralidade do processo educativo 
(PARANÁ,2008 , p. 1). 

 

Nesse sentido,de que maneira lidar com esse objetivo da formação 

técnica que enfatiza a formação para a totalidade e não para o mercado, onde 

se articula o saberes técnicos e científicos, o plano de curso do Técnico em 

Administração afirma que a organização dos conhecimentos leva em 

consideração o resgate do aluno como um sujeito histórico, 

[...] a organização dos conhecimentos, no Curso Técnico em 
Administração, enfatiza resgate da formação humana onde o aluno, 
como sujeito histórico, produz sua existência pelo enfrentamento 
consciente da realidade dada, produzindo valores de uso, 
conhecimentos e cultura por sua ação criativa (PARANÁ, 2008, p. 1). 

 

De acordo com as DCE-EP (2006), a Educação Profissional, no estado 

do Paraná, rompe com a dimensão que articula diretamente o mercado de 

trabalho e a empregabilidade, e assume também um compromisso de 

formação humana dos estudantes.  

Nessa concepção a escola oferta uma formação geral, proporcionando 

ao jovem um desenvolvimento amplo que lhe confere a capacidade de 

trabalhar intelectual e praticamente, ao mesmo tempo em que lhe está 

preparando para o mundo do trabalho e para ser um cidadão que tenha 

empregabilidade. 

Não devemos formar somente para o mercado atendendo as 

especificações de treinamento técnico, todo trabalho manual tem a formação 

intelectual, a DCE-E P adverte 

O compromisso com uma Educação Profissional adequada aos 

interesses dos que vivem do trabalho implica desenvolver um 

percurso educativo em que estejam presentes e articuladas a teoria e 

a prática, contemplando sólida formação científica e a formação 

tecnológica de ponta, ambas sustentadas em um consistente domínio 

das linguagens e dos conhecimentos sócio-históricos(PARANÁ, 2006, 

p. 24). 

Neste contexto buscamos construir um processo que promove a 

articulação entre a teoria e prática, para que o conteúdo especificado na 

ementa do curso não fique distante da realidade do aluno, mas que se 



 
 

aproxime de suas expectativas,com uma formação de cidadão, preparando 

para o mundo do trabalho. 
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