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Resumo: A partir da recente proposta de formação humana, com a dimensão de integralidade 
constante no documento Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação Profissional no Estado 
do Paraná (Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2005) o artigo realiza inicialmente 
reflexões sobre os fundamentos e determinações que têm norteado a Educação Profissional. Seu 
objeto central constitui-se na apresentação de uma experiência diferenciada de educação continuada 
(intervenção) proposta pela SEED em seu Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Foi 
realizada como pesquisa participante através de reuniões mensais com Professores, Direção e 
Coordenação da Educação Profissional em um Curso Técnico determinado. Sua fundamentação 
teórica baseou-se na proposta didática de metodologia dialética desenvolvida por Gasparin (2005) 
com suporte na pedagogia histórico-crítica de Saviani. Articulou-se principalmente ao planejamento 
coletivo e à construção do conhecimento visando à integração do currículo e a formação humana 
como alternativa a formação estritamente técnica da área e que tem como referencial o mercado de 
trabalho. A organização do trabalho pedagógico promove a construção de um currículo integrado 
independentemente da modalidade ou Curso de Educação Profissional configurando-se como uma 
prática possível de ser realizada em cada instituição de ensino apresentando como horizonte a 
concepção gramsciana de escola unitária.   
 

Palavras-chave: Educação Profissional. Formação humana. Metodologia dialética. Currículo 
integrado.    
 
Abstract: From on recent proposal of human formation, with the dimension of completeness that 
appears into Political and Pedagogy Foundations of Professional Education in State of Paraná 
(Government Department of Education in the State of Paraná, 2005) the article initially carries 
reflections on the foundations and determinations that have guided the Professional Education. Its 
central object is to be in the presentation of a differentiated experience for continuing education 
(intervention) proposed by SEED in its Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). It was 
done as a participatory research through monthly meetings with Teachers, Direction and Coordination 
of Professional Education in a specific technical course. Its theoretical basis was based on the  
didactic proposal about dialectic methodology developed by Gasparin (2005) with support in the 
historical-critical pedagogy by Saviani. It become linked mainly in planning group and in the 
construction of knowledge with the aim of integrating curriculum and human formation as an 
alternative for strictly technical training of area and that has as reference the labour market. The 
organization of educational work promotes the construction of integrated curriculum irrespective of 
modality or course about Professional Education configuring itself as a possible practice can be held 
out in each knowledge institution showing as an horizon the gramscian conception of unitary school.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

O debate em torno do tema currículo integrado justifica-se a partir da nova 

proposta de política educacional para a educação profissional paranaense como 

processo de formação humana na perspectiva da integralidade segundo o seu 

principal documento intitulado Educação Profissional na Rede Pública Estadual: 

Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED, 2005). 

A partir de 2003 o Paraná concebeu a educação profissional como política 

pública materializada no Plano Estadual de Educação (SEED, 2004) e em processo 

de implementação/desenvolvimento/consolidação em todo o estado, compromissada 

com a construção e avanço da democracia social de acordo com os textos 

elaborados pela SEED. Estes sintetizaram o projeto de educação profissional como 

um processo de humanização e socialização para a participação na vida social e, ao 

mesmo tempo, de qualificação para o trabalho, mediado pela apropriação e 

construção de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos. O trabalho como 

princípio educativo na sua dimensão histórico-ontológica configurou-se sobretudo, 

como um princípio ético-político. 

 O tema implica em relacioná-lo inicialmente às políticas educacionais para a 

educação profissional. A promulgação do Decreto nº 5154/04 no Governo Lula 

possibilitou a reintegração ensino médio/educação profissional através da previsão 

da modalidade integrada revogando o anterior Decreto nº 2208/97 que materializava 

a desigualdade e exclusão social ao desvincular a educação profissional pública da 

educação básica. Embora o atual Decreto nº 5154/04 não tenha assumido 

integralmente a concepção de escola unitária para o ensino médio em virtude de 

representar interesses diversos fundamentou legalmente a concepção de 

integralidade constante da nova política de educação profissional do Paraná. 

O documento Educação Profissional na Rede Pública Estadual: Fundamentos 

Políticos e Pedagógicos refere-se “a incorporação dos princípios de uma escola 

unitária e de uma educação politécnica ou tecnológica” (SEED, 2005, p. 45). 

Portanto, faz referência à escola unitária proposta por Gramsci, de                 

formação humana tanto para as atividades intelectuais como para as instrumentais, 

sob as bases de uma cultura geral formativa de caráter teórico-prático. Segundo 

Gramsci (l968, p. ll8): 
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“a escola de cultura geral deveria propor a tarefa de inserir os 

jovens na atividade social, depois de tê-los levado a certo 

grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e 

prática e a certa autonomia na orientação e na iniciativa”. 

 

A educação politécnica ou tecnológica - outro termo referido pelo documento - 

“pressupõe sólida formação básica que contribua para superar a dualidade 

tradicional entre formação técnica e geral, na perspectiva de uma qualificação 

ampla, integrada, flexível e crítica” de acordo com Machado (l994, p. l86).  Embora o 

termo analisado pelo autor aproxima-se do significado da escola unitária, reforça em 

seu conceito a sua finalidade, de superação de escolas diferentes para classes 

sociais distintas.  

A noção clássica do termo politecnia como o domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas do processo de trabalho moderno (Saviani, l989) é 

rebatida por Nosella (2007 s.d.). Ao fazer a crítica do termo “formação politécnica” 

por entender que ele expressa uma posição teórica ultrapassada, defende a tese 

gramsciana da escola unitária por conter a categoria antropológica da liberdade 

histórica de todos os homens. 

O termo politecnia apresenta-se em outras partes do documento da SEED 

(2005, p.17 e 18) referindo-se ao desenvolvimento do processo de trabalho que 

assegure a indissociabilidade entre atividades manuais e intelectuais e também 

como concepção epistemológica ao adotar o princípio metodológico que realiza a 

articulação dialética entre teoria e prática, na perspectiva da práxis. Vàsquez (l968, 

p.ll7) define práxis:  
“atividade teórica e prática que transforma a natureza e a 
sociedade; prática na medida em que a teoria, como guia da 
ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que 
esta ação é consciente”. 
 

Frigotto (l995, p.105) referindo-se ao processo educativo na escola pública 

utiliza os termos escola unitária e formação politécnica como sinônimos, 

acrescentando o termo “omnilateral” de Marx com o significado de “não 

especializado”, contrapondo-se a “unilateral”:  

 
“A escola pública, unitária, numa perspectiva de formação 
omnilateral e politécnica, levando em conta as múltiplas 
necessidades do ser humano é o horizonte adequado (...) do 
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papel da educação na alternativa democrática ao 
liberalismo”. 
 

Portanto, a escola unitária possibilita a formação de sujeitos autônomos e 

responsáveis ao reconstruir suas condições de sujeitos históricos: o direito de 

acesso à cultura, ciência e tecnologia para todos, não de forma enciclopedista ou 

estritamente profissionalizante, mas através do desenvolvimento de capacidades 

intelectivas e práticas dos alunos, na perspectiva da dimensão formativa da práxis 

humana. A construção de um currículo integrado na educação profissional do 

Paraná traz como principal efeito a criação de uma nova identidade profissional 

diferente daquela vigente nos antigos cursos profissionalizantes. 

 E como a escola tem interpretado os fundamentos políticos e pedagógicos 

referentes à educação profissional paranaense? Em que medida o currículo 

proposto pelos professores da rede mediante um processo coletivo de trabalho 

coordenado pela SEED e o currículo em ação, no contexto das práticas escolares, 

correspondem a esta concepção de formação humana? Como construir 

procedimentos pedagógicos que favoreçam uma formação humana que ultrapasse a 

simples adaptabilidade às demandas do mercado e do capital na educação 

profissional? Estes questionamentos iniciais nortearam o nosso estudo. 

Entendendo a educação profissional como uma totalidade complexa, síntese 

das inúmeras relações contraditórias entre trabalho, capital e educação, parte desta 

totalidade representa a perspectiva metodológica que reflete a concepção que os 

docentes possuem acerca da construção do conhecimento e das finalidades da 

educação profissional. Filosofia, didática e epistemologia integram-se neste 

momento. Segundo Rays (2006, p. 97) o método deve ser visto como “processo 

ordenado dialeticamente e uma integração, também dialética entre pensamento, 

ação e reação”.  

Os fundamentos políticos e pedagógicos para a educação profissional (SEED, 

2005) concebem o processo de conhecimento ultrapassando a relação individual 

homem/conhecimento e incorporando as múltiplas relações do trabalho coletivo. O 

ato de conhecer, inicialmente teórico, parte do pensamento sobre a realidade e, ao 

passar à dimensão empírica estabelece a relação teoria/prática, que se 

consubstancia em um importante princípio metodológico. 

A relação parte/totalidade permite ao aluno o acesso a formas superiores de 

compreensão da realidade, pois para se conhecer uma totalidade é necessário 
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relacioná-la à parte (os fatos) mediada pela história. Segundo Kuenzer (SEED, 2005, 

p.41) parte e totalidade, análise e síntese constituem-se em momentos entrelaçados 

do conhecimento. A dialética, como teoria do movimento da realidade, possui uma 

lógica concreta, baseada na prática-teoria-prática. 

Na busca de um caminho epistemológico, Marx formula com Engels a partir 

das teses fundamentais do materialismo histórico, a compreensão da história a partir 

do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da 

existência humana. Segundo Marx (l986, p.40), 

 “Os homens são os produtores de suas representações, de 
suas idéias etc. mas os homens reais e ativos, tal como se 
acham condicionados por um determinado desenvolvimento 
de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que  a ele 
corresponde até chegar às suas formações mais amplas. A 
consciência jamais pôde ser outra do que o ser consciente, e 
o ser dos homens é o seu processo de vida real.” 
 

A dialética de Marx, construção lógica do método materialista histórico 

apresenta-se como instrumento de interpretação da realidade, visão de mundo e 

práxis. A teoria dialética do conhecimento permite a interpretação da realidade 

contraditória visando a sua superação e possibilita a formação integral do ser 

humano, necessária na nova concepção de educação profissional. 

 A concepção metodológica dialética como pressuposto da pedagogia 

histórico-crítica articula-se à construção do currículo integrado, à produção do 

conhecimento a partir da atividade humana e com os princípios metodológicos 

constantes do documento principal (SEED, 2005) que norteiam a educação 

profissional do Paraná. Apresentou-se como objeto central do estudo constante das 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE) um 

programa de formação continuada proposto pela SEED para professores da rede 

pública estadual, do qual fazemos parte.  

O artigo busca contribuir no processo de construção do currículo integrado 

para a educação profissional através de uma experiência realizada com os sujeitos 

pedagógicos, na perspectiva da práxis. O currículo é abordado como processo de 

acordo com Sacristán (1998), como uma construção social entre sujeitos históricos 

visando superar a tendência prescritiva.  

O estudo central da metodologia dialética implicou na discussão de outras 

categorias relacionadas buscando atender uma perspectiva de totalidade e 
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principalmente, a finalidade da educação profissional paranaense: a formação 

integral dos alunos. 

 Neste artigo abordaremos a seguir o diagnóstico do resultado de uma 

pesquisa qualitativa realizada através de questionário com alunos da educação 

profissional de um colégio público determinado, evidenciando suas expectativas e 

ação docente. Na seqüência propõe-se um plano de intervenção realizado sob a 

forma de formação continuada com direção, equipe pedagógica e professores do 

colégio baseado na pesquisa com os alunos; o processo de implementação e 

análise de seus resultados.  

 

1. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Para a compreensão da forma que o currículo em ação vem sendo 

desenvolvido na perspectiva dos discentes realizamos no final de 2007 uma 

pesquisa com quarenta e sete alunos das três turmas do Curso Técnico de 

Secretariado Subseqüente do Colégio Estadual Jorge Queiróz Netto que oferta o 

ensino médio regular e profissional em Piraí do Sul. O município não possui 

Faculdade e os jovens que desejam prosseguir estudos necessitam realizá-los em 

municípios vizinhos e região, o que configura uma impossibilidade para a maioria 

dos jovens das camadas populares, desprovidos de condições financeiras. 

O objetivo central da pesquisa foi diagnosticar as expectativas dos alunos em 

relação à educação profissional relacionando-as às ações docentes e a percepção 

da forma como a questão metodológica se apresentava aos alunos. As três 

questões propostas foram as seguintes: a) Quais as suas expectativas em relação 

ao Curso de Secretariado? b) Relacione a pergunta anterior ao desenvolvimento das 

aulas do Curso. c) Sugestões. 

Em relação à primeira questão, 40% dos alunos que iniciaram o Curso 

procuraram exclusivamente uma “qualificação profissional”; 50% buscaram 

“aperfeiçoamento profissional e aprimoramento pessoal” -índice que correspondeu 

aos inseridos no mercado de trabalho e ao reconhecimento desta exigência por 

parte do setor produtivo- e 10% buscaram “conhecimentos” para o prosseguimento 

de estudos e/ ou concursos, como uma alternativa para não se afastarem da escola 

e interromperem os estudos. No final do Curso, as expectativas quanto à 
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qualificação profissional foram maiores (80%), provavelmente motivados pelo 

exercício profissional. 

Todas as turmas destacaram a importância da educação profissional pública 

para o município em virtude de sua gratuidade a qual lhes possibilita a realização do 

Curso. Solicitaram uma oferta maior de cursos com uma duração mais prolongada 

indicando que a implantação da modalidade integrada ao ensino médio atenderia 

com mais efetividade às suas necessidades conforme proposta da SEED.  

Através da análise da primeira questão observou-se que a maioria dos jovens 

e adultos não procurou somente uma formação técnica, preocupando-se também 

com o aperfeiçoamento e aprimoramento pessoal.  Acreditam sobretudo, na função 

social da escola relativa à humanização e socialização e na sua função específica 

de apropriação e construção do conhecimento. Portanto, a concepção de 

integralidade nos cursos técnicos articula-se perfeitamente às expectativas dos 

jovens e adultos. O desenvolvimento da categoria trabalho - que não se confunde 

com o mercado -, apresenta-se como uma necessidade na organização curricular 

que se pretenda integrada. 

A segunda questão que deveria nos auxiliar principalmente na questão 

metodológica, possibilitou uma avaliação geral do Curso, pois os alunos destacaram 

os seguintes aspectos positivos (77%): aulas “educativas” e participativas que 

favoreceram a compreensão dos conteúdos mencionando professores “capacitados” 

que integram o curso. 

Nas “sugestões” a solicitação de “mais práticas” (30% na turma iniciante e 

70% nas finais) é que nos chamou a atenção. Esta referência foi realizada em 

relação a uma predominância teórica no desenvolvimento dos conteúdos como 

também em relação à insuficiência de atividades extraclasse consideradas práticas: 

estágios, palestras com profissionais da área, eventos, visitas às empresas.  

  De forma geral, a percepção dos alunos em relação ao Curso revelou uma 

valorização da “prática”, do fazer. Possuem uma representação que tem como base 

o taylorismo-fordismo que se apoiou no sistema produtivo baseado na 

eletromecânica e que exigiu um ensino estritamente técnico e neutro, fragmentando 

a teoria e a prática. Segundo Kuenzer (2006) a relação educação e trabalho no 

taylorismo-fordismo é mediada pelas formas de fazer. Esta questão articulou-se ao 

significado atual do termo “competência”, uma das questões centrais relacionada ao 

processo de conhecimento na educação profissional e que será abordada adiante. 
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A “prática” solicitada também nos remete a não-contextualização. Esta 

“prática” não deveria estar relacionada à realidade na ação docente? 

Quanto aos procedimentos metodológicos foram apresentadas sugestões 

como a utilização de meios e técnicas diferenciadas em sala de aula, pois 

“questionário é coisa do passado” conforme depoimento de um aluno. Também 

solicitaram avaliações diversificadas e contínuas. 

O diagnóstico destacou várias questões relativas ao trabalho docente. As 

principais farão parte da proposta de implementação da intervenção na escola para 

a reflexão junto aos professores: planejamento coletivo, sua organização, 

pressupostos teóricos, prática docente pautada na perspectiva metodológica 

dialética estabelecendo relações com as concepções que norteiam o documento 

Fundamentos Políticos e Pedagógicos para a Educação Profissional (SEED, 2005). 

 
2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
 

2.1 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO NA ESCOLA      
 

Esta proposta de trabalho foi construída no decorrer de nossas atividades 

desenvolvidas no PDE. A partir do diagnóstico apresentado acima objetivou através 

da intervenção na escola propiciar a reflexão docente sobre aspectos relativos à 

prática pedagógica no processo de formação continuada. Para Freire (2005, p.38): 

“A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Portanto, a reflexão 

pretendeu auxiliar no processo de formação omnilateral dos sujeitos articulando-se 

teoria e prática. 

A formação continuada foi planejada através de cinco reuniões mensais com 

início na semana pedagógica com professores da educação profissional, direção e 

equipe pedagógica do Colégio Estadual Jorge Queiróz Netto para o ano letivo de 

2008, como forma de organizar o trabalho docente privilegiando momentos de 

estudo, reflexão e discussão para que os professores pudessem pensar criticamente 

sobre suas práticas. Não só refletir, mas subsidiar com referenciais e aportes 

teóricos o fazer pedagógico no processo de trabalho, comprometido com a formação 

humana. No seu fazer, no seu agir em sala de aula, o professor reflete suas 
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concepções, formas de pensar o ensino, a aprendizagem, o conhecimento. Não há 

como dissociar aspectos teórico-práticos no trabalho docente. 

 As temáticas de estudo propostas versaram sobre o currículo como 

expressão da teoria/prática, objeto em construção; planejamento e ação docente; 

teoria dialética do conhecimento articulada a uma proposta didática da metodologia 

dialética segundo Gasparin (2005) e de acordo com a pedagogia histórico-crítica; 

conhecimento e competência, a categoria trabalho através de uma ação integradora.       

 Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: estudo de caso, 

estudo de textos, discussão circular e exposição dialogada.  

 A proposta esteve centrada em material pedagógico produzido pela autora 

em 2007 no PDE sob a forma de Objeto de Aprendizagem Colaborativa (OAC), para 

a organização do trabalho pedagógico tendo como objeto a metodologia dialética no 

currículo integrado da educação profissional. Foram explorados os seguintes 

recursos constantes do OAC: sugestões de leitura, atividades e textos, poemas, 

vídeos, sons, imagens e a proposta de metodologia dialética apresentada por 

Gasparin articulados à fundamentação pedagógica para a educação profissional de 

acordo com o documento principal da SEED citado anteriormente. 

A avaliação do processo ocorreu durante as análises, discussões, 

observação, atividades propostas e também através de instrumentos avaliativos ao 

final de cada encontro que permitiram a expressão da opinião sobre o trabalho 

desencadeado pelos participantes. Estas avaliações propiciaram a realização de 

sínteses de cada encontro que foram socializadas para um grupo de trabalho em 

rede de professores de todo o estado e subsidiaram a discussão sobre a formação 

humana na educação profissional centrada na metodologia dialética. 

 
2.2. INTERVENÇÃO NA ESCOLA   
 

A REALIDADE COMO PRÁTICA SOCIAL INICIAL E BASE PARA O 
PLANEJAMENTO  
  

A primeira reunião com os professores da educação profissional, equipe 

pedagógica e direção ocorreu no início de março após o quadro de professores da 

educação profissional ter se completado para o início das aulas. 

Apresentamos inicialmente para o grupo um estudo de caso baseado na 

pesquisa realizada com os alunos para análise e debate. A partir do diagnóstico 
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procuramos articulá-lo à fundamentação política e pedagógica para a educação 

profissional e às práticas docentes visando uma ação integradora. Martins (2006, 

p.90) reflete: 
(...) a busca de uma estreita articulação da teoria com a 
prática inclui uma postura mais radical nos cursos de 
formação de professores, baseada na concepção da teoria 
como expressão de ações práticas, que tem como elemento 
central a ação dos sujeitos e orienta-se pela sistematização 
coletiva do conhecimento, em que o fazer (forma) passa a ser 
fundamental como elemento educativo.  
 

  Os professores perceberam os principais elementos destacados na pesquisa 

pelos alunos e ressaltaram a importância do diagnóstico da realidade como 

elemento essencial para iniciarmos a formação continuada. Relacionaram o perfil 

dos alunos à formação omnilateral; aos conteúdos que deverão articular-se à 

realidade representando o contexto inicial do processo de conhecimento e à 

importância da contextualização: “os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (Freire, 1989, p.63), pois a síntese dialética entre realidade e sujeito 

contribui no processo de formação humana. 

 Ao refletirem sobre suas ações docentes também procuraram relacionar os 

conteúdos das disciplinas e temas comuns. Frigotto (l995, p.26) não situa a 

interdisciplinaridade como um método de investigação ou técnica didática e sim “(...) 

como necessidade e como problema fundamental no plano material histórico-cultural 

e no plano epistemológico”.  Necessária, pois se fundamenta no caráter dialético da 

realidade social, como totalidade concreta e no processo de conhecimento de 

forças, mediações e determinações que produzem esta realidade. Também se 

apresenta como problema pelos limites do sujeito e pela complexidade da realidade, 

potencializada pela forma alienada que os homens produzem sua vida na sociedade 

de classes, resultando em fragmentação e exclusão. 

  Na medida em que os professores refletiram e debateram suas ações 

docentes, muitos aspectos relativos ao Curso e disciplinas foram revistos, ampliados 

ou alterados junto ao coordenador do curso, como por exemplo, a realização de 

maior integração com o setor produtivo e a necessária articulação teoria/prática. 

Realizaram um processo de planejamento coletivo, através da organização de ações 

e participação (Masseto, l997) sem a característica de instrumento formal e 

burocrático, uma representação comum para alguns professores. 
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 Como a ”prática” foi entendida como expressão da teoria, como um fazer 

refletido aproximando-se do conceito de práxis, propusemos a leitura e análise para 

o próximo encontro de dois textos de Kuenzer “Conhecimento e competência no 

trabalho e na escola” e “Competência como práxis: os dilemas da relação entre 

teoria e prática na educação dos trabalhadores” que tratam do conhecimento e 

competência em uma perspectiva crítica para relacioná-los e aprofundarmos a 

questão teoria/prática na educação profissional em virtude das mudanças no mundo 

do trabalho.   

 

O CONHECIMENTO COMO ESPECIFICIDADE DA ESCOLA E A 
RESSIGNIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA COMO OBJETO DO MUNDO DO 
TRABALHO 
 

O segundo encontro foi realizado no final de março. Solicitamos a 

contribuição de cada participante destacando os elementos principais referidos nos 

textos propostos para leitura para que realizássemos uma análise coletiva.  

O primeiro destaque referiu-se ao conceito do termo competência que surgiu 

a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dos Parâmetros e 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (1998) e Educação Profissional (l999) 

estabelecidos como posição de governo, pois os professores não participaram da 

discussão. 

 Os professores referiram-se ao significado de competências no âmbito do 

taylorismo-fordismo apresentado pela autora como um saber fazer de natureza 

psicofísica, derivado da experiência. Para o toyotismo, como uma nova forma de 

organização e gestão do trabalho, significaria o domínio do conhecimento científico-

tecnológico e sócio-histórico em face da complexificação dos processos de trabalho. 

Portanto, os conceitos segundo a autora, revelam-se parciais em virtude de 

referirem-se apenas ao trabalho reestruturado, sendo fundamental o papel da escola 

para o domínio dos conhecimentos científico-tecnológicos e sócio-históricos. A 

análise de Kuenzer é destacada com base em sua pesquisa de campo na Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas – REPAR, da Petrobrás iniciada em 2001: 

 
(...) os processos educacionais escolares, sejam de educação 
geral, profissional ou ambas, se configuram como espaços de 
articulação com o conhecimento socialmente produzido 
enquanto produtos, e como espaços de apreensão das 
categorias de produção deste conhecimento, enquanto 
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processos metodológicos. São, por excelência, espaços de 
produção teórica, do trabalho intelectual, sempre que possível 
articulado à práxis, mas sempre incapaz de reproduzí-la em 
sua complexidade. Não são, portanto, espaços de 
desenvolvimento de competências, o que só poderá ocorrer 
através dos processos sociais e produtivos. Não que a prática 
teórica e o desenvolvimento de competências cognitivas 
superiores não sejam de fundamental importância para o 
desenvolvimento das competências; mas por si sós, são 
insuficientes (1º texto, p.16).            

  

 

E conclui a autora: 
Cabe às escolas, portanto, desempenharem com qualidade 
seu papel na criação de situações de aprendizagem que 
permitam ao aluno desenvolver as capacidades cognitivas 
afetivas e psicomotoras relativas ao trabalho intelectual 
sempre articulado, mas não reduzido ao mundo do trabalho e 
das relações sociais, com o que certamente estarão dando a 
sua melhor contribuição para o desenvolvimento das 
competências na prática social e produtiva (id.).   
  

 Diante do exposto as seguintes questões nortearam a discussão: Quais as 

condições e possibilidades para que possamos trabalhar o conhecimento 

criticamente em sala de aula? Quais são os saberes necessários ao professor para 

que na formação dos alunos não prevaleça a lógica mercadológica, o trabalho 

individual, a competitividade? Qual a compreensão da práxis que está presente em 

nosso fazer docente, a repetitiva ou a transformadora?    

 O grupo discutiu que o aluno, enquanto sujeito do processo de conhecimento 

necessita de oportunidades para elaborar, produzir e sintetizar os conhecimentos 

que são mediados pela escola. Cabe à escola através de sua função social e da 

formação integral desenvolver o conhecimento, as capacidades cognitivas 

superiores. Sua formação não deve limitar-se a privilegiar os ditames do mercado de 

acordo com a “pedagogia das competências” diante das exigências da 

produtividade, competitividade e reestruturação produtiva. Sintetizamos que a lógica 

das competências se instaura nos processos de trabalho, condicionada pelas 

relações de poder que se estabelecem com o capital. Seu desenvolvimento é 

histórico, processual realizando-se no setor produtivo reestruturado, para poucos. O 

posicionamento de Deluiz (1995) é trazido para a discussão ao sugerir o 

desenvolvimento de uma formação integral e ampliada, articulando a dimensão 

profissional com a dimensão sócio-política para a ressignificação da noção de 
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competência, pois esta não deve ser confundida com mero desempenho, na 

perspectiva estritamente técnica, não-crítica.   

 Os destaques principais do segundo texto debatidos pelos professores 

referiram-se a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico-formal, na 

análise das relações sócio-culturais e quanto ao processo de comunicação, o 

domínio de diferentes linguagens fundamentais na constituição de conceitos e no 

desenvolvimento de competências cognitivas complexas segundo os novos 

paradigmas e as novas tecnologias.  

Vigotski, representante da teoria histórico-cultural é citado pela autora e pelos 

professores ao priorizar a interação na construção do conhecimento através da 

relação entre homens e destes com o mundo, fundamentais para o desenvolvimento 

cognitivo e para o processo de aprendizagem. Os conceitos espontâneos trazidos 

pelos alunos corresponderiam ao seu desenvolvimento atual em direção ao 

desenvolvimento dos conceitos científicos que serão mediados pelo professor para 

se chegar a um novo nível de desenvolvimento atual.  

A questão metodológica aparece na discussão em função do processo de 

conhecimento incorporar mediações que se dão nas relações professor/alunos e 

conhecimento, produzidas em contextos de trabalho coletivos. Configura-se 

necessária a busca de informações em fontes e meios diferenciados trabalhando-as 

cientificamente para buscar resolver problemas que surgem na realidade através da 

articulação dialética da teoria e prática, na perspectiva da práxis. O método dialético 

(prática- teoria-prática) traz sua contribuição como teoria do movimento da realidade.  

A avaliação dos professores demonstrou os aspectos relevantes deste 

encontro: a discussão sobre competência foi “esclarecedora”, articulada ao 

conhecimento, mas não equivalente. Como sugestão os professores solicitaram 

metodologias para o desenvolvimento do trabalho com os alunos da educação 

profissional que privilegiassem a relação teoria/prática.  

Como sugestão metodológica para a área distribuímos para leitura e posterior 

análise e discussão uma proposta teórica de metodologia dialética desenvolvida por 

Gasparin (2005) com base na pedagogia histórico-crítica de Saviani para a 

apropriação e reconstrução do conhecimento sistematizado que possui como foco 

principal a prática social. Esta metodologia reforça a teoria psicológica histórico-

cultural de Vigotski evidenciando que o conteúdo trabalhado na escola é uma 
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expressão das necessidades sociais historicamente situadas. Será apresentada no 

tópico a seguir para conhecimento dos leitores.   

 

A METODOLOGIA DIALÉTICA DESENVOLVIDA DIDATICAMENTE POR 
GASPARIN COMO SUGESTÃO METODOLÓGICA PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL  
 

  Gasparin (2005) desenvolve a metodologia dialética em cinco passos 

sintetizados e apresentados isoladamente para fins didáticos, mas que devem ser 

interpretados como uma totalidade: 

  

1. PRÁTICA SOCIAL INICIAL 
 

É o ponto de partida de todo o trabalho docente, consistindo na percepção 

que o aluno possui sobre o tema de estudo. Freqüentemente é uma visão de senso 

comum, empírica, sincrética, natural. Caracteriza-se como preparação e mobilização 

do aluno envolvendo-o na construção ativa de sua aprendizagem. 

       As formas de encaminhamento do professor consistem no anúncio do 

conteúdo verificando o domínio que os alunos já possuem na prática social cotidiana 

e o que gostariam de saber. Através do diálogo, relaciona-se conteúdo e prática 

social. 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

       Esta fase consiste na transição entre a prática (fazer cotidiano) e a teoria 

(cultura elaborada), detectando-se as questões que precisam ser resolvidas no 

âmbito da prática social e quais os conhecimentos necessários para resolvê-las. 

Diversas questões podem ser alteradas a partir das contribuições dos alunos, 

transformando o conteúdo formal em questões presentes, dinâmicas, sob as 

dimensões científica, social e histórica para que a aprendizagem assuma um 

significado subjetivo e social para o aluno. 

       A problematização é o fio condutor de todas as atividades que os alunos 

desenvolverão no processo de reconstrução do conhecimento.  

 

 



 15

3. INSTRUMENTALIZAÇÃO 
 
       Compreendida por Gasparin como o caminho através do qual o conteúdo 

sistematizado é posto a disposição dos alunos para que o assimilem e recriem e, ao 

incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional.  

       É a fase que Vigotski denomina de zona de desenvolvimento imediato: 

professor e aluno efetivam o processo dialético de construção do conhecimento que 

parte do empírico ao concreto pela mediação do abstrato, realizando operações 

mentais de análise, comparação, crítica, levantamento de hipóteses, julgamento, 

classificação, dedução, aplicação, generalização, conceituação etc., visando 

responder as questões que foram selecionadas na problematização. É o momento 

do método em que a visão do aluno passa da síncrese (visão caótica do todo) à 

síntese (totalidade de determinações e relações humanas) sobre o conteúdo escolar 

presente na sua prática social, na passagem dos conceitos cotidianos aos 

científicos. 

       Em cada área do conhecimento, os professores utilizarão formas e 

instrumentos selecionados para a apropriação dos conteúdos: exposição dialogada, 

leitura do mundo, leitura orientada de textos selecionados, trabalho em grupo, 

pesquisa sobre o tema, seminário, entrevistas, palestras, análise de filmes e vídeos, 

discussões, debates, observação da realidade, painel integrado, trabalhos 

individuais, tarefas de assimilação de conteúdos, grupo de observação e grupo de 

verbalização, estudo de casos, uso de recursos audiovisuais, ensino com pesquisa e 

as novas técnicas de mediação da aprendizagem: informática, computador, 

multimídia, internet, CD-ROM, hipermídia e as ferramentas de educação à distância.  

 

4. CATARSE 
 
      Gasparin (2005, p. 131) define-a: “É o momento do encontro e da integração 

mais clara e consciente da teoria com a prática na nova realidade”. 

      Esta é a fase em que ocorre a síntese do cotidiano e do científico, da 

elaboração da totalidade concreta. O aluno manifestará o que assimilou, a sua 

compreensão do processo, oralmente ou por escrito, uma nova visão da prática 

social.   
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 Vigotski (l989) relaciona dialeticamente este momento de síntese à análise 

que foi realizada na instrumentalização para a formação dos conceitos.        

Para Wachowicz (1989, p.107) a catarse “é a verdadeira apropriação do saber 

por parte dos alunos e não algo dado pelo professor, mas uma construção social 

com base em necessidades criadas pelo homem”. 

      A elaboração teórica e a expressão prática da nova síntese elaborada pelo 

aluno concretizam a avaliação da aprendizagem que deverá ser entendida como um 

instrumento de transformação social.  

 

5. PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO 
 
       O ponto de chegada é o retorno à prática social com a transposição do teórico 

para o prático dos objetivos da unidade de estudo, das dimensões do conteúdo e 

dos conceitos adquiridos. Como encaminhamento, o docente e os alunos deverão 

elaborar um plano de ação contendo intenções e propostas de ação de ordem 

intelectual, social ou atividades manuais ou físicas. As ações deverão ser cabíveis a 

curto e médio prazo.   

 No encontro realizado em abril discutimos estes passos didáticos propostos 

por Gasparin desde a prática social inicial, contextualização do conteúdo e 

problematização momentos em que a prática situa-se como ponto de partida; a 

instrumentalização (abstrato) mediada por técnicas didáticas diversificadas; a 

catarse, como momento avaliativo em que o aluno demonstrará o que aprendeu e a 

prática social final através de propostas concretas para a transformação da 

realidade. Os professores tiveram a oportunidade de expressar como entendem 

cada momento e se eles estão presentes em suas aulas. 

 Com base no desenvolvimento pedagógico proposto por Gasparin para a 

metodologia dialética sugerimos que os professores da Educação Profissional 

planejassem uma unidade de conteúdo com base nesta proposta teórico-

metodológica colocando-a em prática para apresentação do resultado no próximo 

encontro. Entendemos que o tratamento disciplinar na educação profissional deve 

ser rigoroso com a finalidade de propiciar ao aluno categorias de análise, referencial 

teórico e sistemas simbólicos que viabilizem novas sínteses.   

 No segundo momento do encontro apresentamos ao grupo os recursos 

didáticos como sons, vídeos, imagens, sugestões de leitura e poemas desenvolvidos 



 17

no material pedagógico OAC que teve como referência a metodologia dialética. Esta 

foi articulada com as disciplinas de artes, de língua portuguesa e de filosofia através 

de uma proposta interdisciplinar. Realizamos esta atividade no espaço da biblioteca 

da escola com o auxílio dos computadores para que os professores conhecessem a 

estrutura e conteúdo do OAC. Os professores consideraram a proposta relevante, 

pois muitos não haviam entrado em contato com materiais pedagógicos interativos. 

Ressaltaram a importância dos materiais didáticos construídos pelos próprios 

professores e a sua valorização através de suas produções.    

 
A CATARSE DA METODOLOGIA DIALÉTICA ARTICULANDO TEORIA E 
PRÀTICA    
 
 Em maio realizamos o quarto momento da intervenção. Inicialmente os 

professores participantes apresentaram e discutiram seus planejamentos de unidade 

de acordo com a proposta pedagógica de Gasparin referente à metodologia dialética 

(prática-teoria-prática) apresentando os seus resultados. 

 Os professores comentaram bastante motivados:   
           

 
 “Foi bastante motivador e enriqueceu o conteúdo a ser abordado. Houve maior participação 

dos alunos (...). Eles próprios aumentaram as dimensões do conteúdo” (Profª J.). 
  
 “A partir do momento em que falavam, participando na prática social inicial, o interesse 
aumentava (...). As técnicas utilizadas foram variadas para o desenvolvimento do conteúdo e os 
alunos por si próprios realizaram pesquisa sobre o assunto (...). A avaliação baseada em sínteses 
revelou um aproveitamento melhor dos alunos” (Profº E.). 
      

 “O trabalho realizado foi muito proveitoso para desenvolver conteúdos conforme o 
planejamento e a participação nos conteúdos de forma interativa” (Profº D.). 
 

 “A prática social final foi muito interessante, pois a intenção em relação ao conteúdo deverá 
ser uma constante em suas vidas. Exemplo: planejar um orçamento” (Profº V.). 
 

                Segundo os relatos dos professores pudemos identificar que a prática-

teoria-prática, a contextualização estiveram presente durante todo o processo, 

favorecendo a apropriação e construção do conhecimento através de uma 

aprendizagem mais significativa, tendo como elemento norteador a realidade. O 

interesse dos alunos ficou evidente através de suas participações e autonomia 

(pesquisa) o que dificilmente ocorre nas metodologias tradicionais. 
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O conteúdo trabalhado em várias dimensões favoreceu a interdisciplinaridade 

em cada disciplina e, ao articular conhecimento geral e específico realizou-se uma 

integração no currículo necessária nos cursos profissionais subseqüentes e pós-

médios para a realização da formação humana.   

A proposta implicou na diversidade de técnicas e materiais para o ensino e, 

consequentemente uma perspectiva diferente de avaliação baseada em sínteses, 

demonstrando a importância da reconstrução da totalidade para o processo ensino-

aprendizagem visando romper com a fragmentação do conhecimento.     

 Os professores finalmente registraram na avaliação da atividade de 

elaboração, aplicação e discussão do plano de trabalho:  
 

“A proposta de trabalho segundo as etapas detalhadas por Gasparin é enriquecedora. Rompe 
com as práticas tradicionais e estimula o trabalho do professor e a participação do aluno durante e 
após as aulas” (Profº V.).   

 
“(...) permitiu o desenvolvimento dos conteúdos de forma concreta, com aplicação na vida 

deles. Ocorrendo assim, a transformação” (Coord. J.).  
 

“Que podemos elaborar as aulas, tornando-as mais interessantes e úteis para os alunos no 
seu dia-a-dia” (Profª V.).   

 

Os professores sentiram-se motivados pelo interesse e aprendizado dos 

alunos e pela articulação teoria/prática que realizaram aplicando-a as necessidades 

dos alunos da educação profissional. Este momento da intervenção foi de 

fundamental importância para a área que tradicionalmente privilegia uma concepção 

mais técnica de ensino. A metodologia dialética favoreceu uma nova perspectiva de 

planejamento, análise da realidade contraditória, de estudo e reconstrução do saber 

em sala de aula. 

A intervenção propiciou que os professores refletissem sobre suas ações 

docentes, o seu fazer pedagógico. Arco-Verde (2006, p.21) comenta:   

 
(...) a proposta também exige uma nova forma de 
encaminhamento metodológico e, assim, um “novo” saber 
fazer docente, para dar conta de atender aos pressupostos 
assumidos na fundamentação teórico-metodológica, a qual 
resssaltada a importância da questão do método, onde a 
categoria da totalidade e da práxis deve ser incorporada, 
como condição para que os professores desenvolvam suas 
práticas pedagógicas, a favor da apreensão dos 
conhecimentos científico-tecnológicos, históricos, filosóficos e 
sociais pelos alunos, sempre pensada na dimensão da 
formação humana - da formação omnilateral dos sujeitos.   
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CATEGORIA TRABALHO E A PRÁTICA SOCIAL FINAL 
 

De acordo com os Fundamentos Políticos e Pedagógicos para a Educação 

Profissional (SEED, 2005) a categoria trabalho é tomada como eixo articulador do 

currículo da educação profissional como também a cultura, a ciência e tecnologia.   

Para o estudo e reflexão crítica da categoria trabalho articulada à cultura, 

ciência e tecnologia, propusemos como atividade inicial no último encontro do grupo 

em junho, atividade de leitura e análise de texto literário de Moacyr Scliar, “O último 

trabalhador” (parte do OAC) representando uma síntese das principais questões que 

envolvem o mundo do trabalho.  

O texto refere-se a um homem que é destituído diante do mercado de sua 

condição de sujeito pela supressão de direitos individuais e coletivos dos 

trabalhadores. Permitiu a proposição de questões e discussões a respeito do 

conceito ontológico de trabalho (Lukács, 1978): como criação da própria existência 

(caráter de positividade); ao contrário da visão de mercado que é a constitutiva de 

renda, de “emprego” dos indivíduos.  

Abordamos a distinção entre polivalência e politecnia que, segundo Kuenzer 

(2005, p.86-87) estabelece-se da seguinte forma:  
 

“Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do 
trabalho para aplicar novas tecnologias, sem que haja 
mudança qualitativa desta capacidade. Ou seja, para 
enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-
tecnológico o trabalhador passa a desempenhar diferentes 
tarefas usando distintos conhecimentos, sem que isto 
signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação 
destas práticas ou compreender a totalidade (...) 
A politecnia significa o domínio intelectual da técnica e a 
possibilidade de exercer trabalhos flexíveis, recompondo as 
tarefas de forma criativa: supõe a superação de um 
conhecimento meramente empírico e de formação apenas 
técnica, através de formas de pensamento mais abstratas, de 
crítica, de criação, exigindo autonomia intelectual e ética”.   
  

 Foram também discutidos o papel da ciência e tecnologia no capitalismo e 

suas supostas neutralidades. Passagens no texto apontavam a ciência e tecnologia 

como forças produtivas do capital, cada vez mais incorporadas no processo 

produtivo capitalista que, contraditoriamente, não libera tempo livre, intensificando o 

trabalho e criando o trabalho supérfluo: desemprego estrutural e trabalho precário.   
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 Estas foram as principais questões refletidas e debatidas pelos professores e 

que sintetizaram a realidade contraditória do mundo do trabalho. O método dialético 

assume importância à medida que procura através do processo de conhecimento 

realizado pela escola comprometer-se com a formação humana visando superar 

esta realidade.  

 Finalizamos com a retomada do estudo de caso apresentado no primeiro 

encontro e que serviu de norteador para a intervenção, através do diagnóstico do 

Curso e solicitações didático-pedagógicas realizadas pelos alunos. Percebemos que 

durante este ano, no período da intervenção, pudemos avançar em nossas práticas 

docentes de forma coletiva, principalmente em relação ao planejamento, 

metodologia, proposição e realização de atividades diferenciadas na perspectiva da 

práxis, maior relacionamento entre as disciplinas, avaliação diversificada e baseada 

em sínteses e em outras questões relacionadas neste artigo e presentes na 

educação profissional através de uma ação integrada.  

 Em seus depoimentos finais os professores registraram: 

 
“O trabalho foi de suma importância principalmente quanto a dialética prática-teoria-prática que 
possibilitou um envolvimento maior dos alunos no aprendizado. As reuniões foram importantes para 
os professores debaterem sobre as atividades propostas e assim melhorar suas práticas 
pedagógicas” (Profª J.). 
 

“Os encontros realizados foram de grande importância para uma reflexão profunda sobre os métodos 
que eram aplicados, os quais não estavam tendo um resultado inteiramente positivo. Após a proposta 
de intervenção e com base na mesma, pude reorganizar o meu trabalho, tendo assim resultados 
concretos e positivos” (Profª V.). 
 

“A intervenção proporcionou um direcionamento proporcionando novas formas de trabalhar os 
conteúdos, e servindo também como motivação para o desenvolvimento das atividades” (Profº E.). 
 

“Durante a intervenção foi possível propor e executar ações diferenciadas no Curso Técnico em 
Secretariado (...). Foi muito importante para o Colégio e para o Curso desde as discussões até as 
práticas observadas e apresentadas durante as reuniões. Avaliando, houve coerência ao que se 
propôs desde o início das reuniões. Quanto à contribuição em relação ao fato de estar Coordenador 
do Curso foi muito rica. Um momento por assim dizer “sui generis” de reunião, de reflexão, de análise, 
de conhecimento pessoal, de integração. Só posso parabenizar o trabalho bem organizado e 
direcionado, fundamentado, dialógico que incentivou em cada um de nós uma nova ótica em relação 
aos Cursos Profissionais e sua práxis” (Coordenador J.). 

 

Portanto, a organização do trabalho pedagógico também serviu de norteador 

para que a Coordenação do Curso pudesse explorar através de reuniões mais 

freqüentes a formação de educadores na escola.  
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A importância da educação profissional pública para que os alunos obtenham 

seu aperfeiçoamento pessoal e profissional sugere que a Direção da escola apóie e 

solicite cursos de educação profissional junto à SEED para a comunidade.  

 

A INTEGRAÇÃO COMO SÍNTESE 
 
  O artigo pretendeu analisar a intervenção, uma experiência de educação 

continuada que foi iniciada no PDE com Professores, Direção e Coordenação de 

Curso através da organização do trabalho pedagógico na educação profissional 

visando refletir, pela prática docente, a concepção e as ações presentes na 

educação profissional paranaense.   

  A metodologia dialética que inicialmente configurou-se como objeto de 

estudo constante nas atividades do PDE foi subsumida na intervenção como teoria 

dialética favorecendo uma nova perspectiva de planejamento coletivo, análise da 

realidade contraditória, estudo e reconstrução do conhecimento em sala de aula. A 

questão metodológica na educação profissional caracterizou-se como totalidade e 

práxis com base na proposta didática de metodologia dialética apresentada por 

Gasparin para a pedagogia histórico-crítica. Wachowicz (2008) lembra-nos que uma 

concepção se faz e se refaz quando o método e os instrumentos fazem-na cumprir.   

 A construção de um currículo integrado configura-se como um campo de 

estudo e de prática para as escolas públicas de educação profissional, 

independentemente da modalidade e cursos ofertados. Um currículo que tem como 

referência o direito aos conhecimentos sobre o trabalho sem fragmentar 

conhecimento cultural, científico e tecnológico.  

A integração é um caminho possível de ser construído por cada escola 

promovendo ações pedagógicas conscientes para se alcançar a formação 

omnilateral do ser humano e tem como horizonte a escola unitária.   
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