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Resumo 

 

 prática interdisciplinar no trabalho docente compreende um fazer didático 

centrado na reflexão sobre as atividades do professor no âmbito das 

metodologias, no compromisso com a aprendizagem de seus alunos, na 

capacidade de transformar-se, na solidariedade, e, consequentemente, ser um colaborador na 

formação psico-afetiva-social dos discentes. Trata-se particularmente de uma atitude 

desafiadora do professor, pois, implica reflexão e retomadas, pesquisa, mudanças de 

paradigmas e ensinar além das novas tecnologias, o que significa dizer: um olhar sensível 

sobre a atividade essencialmente humana e humanizadora do ato de ensinar. Quando nos 

referimos ao “olhar sensível”, tratamos a atitude didática interdisciplinar voltada à 

aprendizagem dos alunos com significado, e sob esse enfoque, o tema desta pesquisa terá 

como objetivo investigar a contribuição da prática interdisciplinar docente, como ferramenta 

propulsora da aprendizagem significativa em alunos do Ensino Técnico-Profissionalizante de 

uma escola estadual no município de Curitiba/PR. A pesquisa foi composta por dois 

momentos: o primeiro, documental e bibliográfico e posteriormente, a pesquisa de campo 

embasada na abordagem de pesquisa qualitativa fenomenológica em uma escola estadual de 

Ensino Profissionalizante no município de Curitiba sendo que, alunos, professores e 

coordenador pedagógico participaram desse trabalho. No capítulo inicial, os estudos 

compreenderam os aspectos Legais do Curso Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho 

e a Natureza da Docência na Educação Profissional e Tecnológica. No segundo capítulo, a 

formação de professores no contexto da interdisciplinaridade, do currículo e da prática 

pedagógica e a aprendizagem significativa pelas perspectivas de David Ausubel e Joseph 

Novak e Bob Gowin. O terceiro capítulo apresenta a pesquisa e a interpretação dos dados 

obtidos à luz dos pressupostos teóricos deste trabalho. Enfatiza-se, portanto, que esta 

investigação ressalta a tríade da aprendizagem significativa – postura interdisciplinar docente-

afetividade-aprender com significado. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Aprendizagem Significativa, Educação 

Profissionalizante. 
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Abstract 

 

he interdisciplinary practice in teaching work comprises a didactic make centerd on 

reflection on the teacher's activities in the framework of methodologies, in 

commitment to the learning of their students, the ability to become, in solidarity, 

and, consequently, be an employee in training psycho-affective and social development of 

learners. This is particularly a challenging attitude of the teacher, therefore, involves 

reflection and resumed, research, changes of paradigms and teach in addition to the new 

technologies, which means: a sensitive look on the human and humanising activity essentially 

the act of teaching. When we refer to "sensitive look”, treat the interdisciplinary didactic 

approach focused on students' learning with meaning, and under this approach, the theme of 

this research has as objective to investigate the contribution of interdisciplinary practice 

teaching, as propelling tool of meaningful learning in students of a school teaching vocacional 

education a state school in the city of Curitiba/PR. The research was composed by two 

moments: the first, documentary and bibliographic and subsequently, the field research based 

on the phenomenological qualitative research approach in a state school of Education in the 

municipality of Curitiba, students, teachers and pedagogical coordinator participated in this 

work. In the initial chapter, studies have understood the Legal aspects of the Technical Course 

of medium level security of the work and the nature of teaching in Vocational and 

Technological Education. In the second chapter, the training of teachers in the context of 

interdisciplinarity, the curriculum and pedagogical practice and meaningful learning by the 

prospect of David Ausubel and Joseph Novak and Bob Gowin. The third chapter presents the 

research and interpretation of the data obtained in the light of the theoretical assumptions for 

this work. It is emphasized, therefore, that this research underscores the triad of meaningful 

learning - interdisciplinary faculty-posture affectivity-learn with meaning.  

Keywords: Interdisciplinarity, meaningful learning, vocational education.  
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Introdução 
 

 presente trabalho tem por objeto de estudo a prática docente, no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica, como viabilizadora de aprendizagens 

significativas do currículo do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, 

na modalidade subsequente, em um Colégio Estadual, no Município de Curitiba da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná. 

Antes de elucidarmos o tema, objeto dessa pesquisa, faz-se necessário apresentar 

minha trajetória acadêmica e profissional até o presente momento. Descrever tal percurso 

requer explanar a evolução e amadurecimento de meus entendimentos, e descobertas acerca 

de mim mesma, da minha relação com o conhecimento e a sua aplicação, já enquanto 

profissional. No corpo desse trabalho busco desvelar minha crescente identificação com a 

Educação, enquanto uma área do conhecimento, e campo de atuação profissional, em que 

pude encontrar a realização pessoal. É nesse sentido que pretendo aprofundar meus saberes e 

aprimorar minha prática docente, por meio da realização dos estudos de mestrado. 

 

I – Formação Acadêmica 
 

1.1 – Ensino Médio 
ssa etapa de minha formação acadêmica foi meu primeiro contato com a 

Educação Profissional e Tecnológica. No ano de 1983 iniciei o curso 

técnico de Processamento de Dados, no Instituto Pentágono de Ensino, na 

cidade de Santo André, São Paulo. A escolha do curso se deu em função da crescente 

valorização do profissional de informática no mercado de trabalho daquela época, e também 

por orientação de meus pais, que sempre valorizaram uma educação embasada na busca pela 

autonomia e no crescimento pelo conhecimento. 

Aqui se inicia meu caminhar, tão semelhante e coadunado com a realidade brasileira 

de alunos trabalhadores que almejam melhores condições de vida e, possibilidades mais 

avantajadas no competitivo mercado de trabalho. 

Nesse curso convivi com alunos que, com pouca idade, já se dispunham a enfrentar 

longas jornadas de trabalho e no período noturno estudavam, no intuito de se desenvolverem 
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intelectual e profissionalmente. Foi uma fase muito significativa para o meu amadurecimento 

e aprimoramento de minha percepção acerca da relação formação intelectual e o transpor da 

adolescência para a vida adulta. 

 

1.2 – Graduação 
 

ngressei no curso de Psicologia em fevereiro de 1989, nas Faculdades 

Integradas Senador Fláquer, em Santo André/SP. Cursar Psicologia era algo 

fascinante, pois a cada semestre me deparava com a quase inconcebível 

complexidade humana. Reconheço que estes estudos agregaram muito valor ao meu capital 

intelectual e humano. Fui me encantando com essa Ciência, que aos poucos foi construindo 

minha compreensão da tal “inconcebível complexidade humana”. Na realização do estágio, na 

clínica escola, despontou meu interesse pelo trabalho com grupos. À época eu ainda não 

estava consciente de que tal interesse era o germinar do meu apreço pela docência. Realizei 

atendimentos no núcleo de triagem e posteriormente com grupo de mulheres, dentro da 

abordagem psicodramatista. Tais atendimentos requeriam atenção e foco às falas dos 

integrantes, bem como seus silêncios, dar suporte e incentivo aos participantes menos 

dispostos á exposição, mediar conflitos e garantir que as regras estabelecidas fossem seguidas, 

e ainda, possibilitar o florescer de sentimentos positivos que permitissem o fortalecimento de 

seus processos psíquicos e interpessoais, por meio de seus comportamentos, entendimentos, 

percepções e reações, auxiliando a tomada de decisão e o controle sobre os medos e 

ansiedades que pudessem emergir na dinâmica grupal. Creio que, a partir daí, iniciavam-se 

minhas primeiras investidas como uma “facilitadora”, algo tão próprio da ação terapêutica 

como da ação docente. 

No decorrer do curso de Psicologia duas escolas foram geradoras de identificação e 

desejo de aprofundamento: a Psicologia Humanista – Carl Rogers e a Psicanálise – Sigmund 

Freud e Melanie Klein. Embora sejam escolas antagônicas me parecia importante buscar o 

entendimento de concepções diversas sobre o ser, estar e o agir do ser humano no mundo. 

Assim, as questões ligadas às relações humanas, e o que delas provém, sempre foram meu 

foco de atenção. 

Em junho de 2007 iniciei o curso de Pedagogia pelo Centro Universitário de Santo 

André – UNIA, pois neste momento de vida já havia feito a opção por ser professora, estava 

consciente de que essa graduação poderia me dar o suporte teórico e técnico necessário para o 



15 

 

desenvolvimento da minha carreira no magistério. A cada disciplina cursada sentia a 

satisfação de agregar mais valor aos meus saberes. Nos projetos realizados, como prática das 

disciplinas metodológicas, me envolvi com afinco, já que havia encontrado a minha forma de 

atuar no campo profissional. Obtive um ótimo aproveitamento em virtude de possuir uma 

genuína ligação afetiva com esta área do conhecimento, fato esse que elaborei meu Trabalho 

de Conclusão de Curso apresentando a possibilidade de união entre as duas Ciências – 

Psicologia e Pedagogia para a análise de resultados positivos de aprendizagem, por meio da 

relação professor-aluno, em crianças do Ensino Fundamental I. O tema era “Freud e Freire: a 

Psicanálise encontra a Pedagogia da Autonomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. 

Esse trabalho foi fruto de pesquisa de campo, realizada quando do cumprimento do estágio 

obrigatório. Após a apresentação oficial fui convidada para fazer a comunicação do mesmo na 

Semana de Pedagogia da instituição a qual pertencia e proposta para publicação na Revista de 

Psicologia do Centro Universitário de Santo André – UNIA.  

Do mesmo modo que no curso de Psicologia, a Pedagogia também foi um campo do 

saber com ilustres personagens, dos quais, alguns significaram o norte para minha atuação 

docente, dentre eles Paulo Freire, Lino de Macedo, Ivani Fazenda, Henry Giroux, Philippe 

Meirieu e Moacir Gadotti, não prolongando mais para não tornar-me prolixa.   

 

1.3 – Pós-Graduação 
 

1.3.1 – Especialização em Administração de Recursos Humanos 
 

 ano de 1995, mês de abril, marca o início de minha especialização na área de 

Recursos Humanos, pelas Faculdades Integradas Senador Fláquer em Santo 

André/SP. Tal formação subsidiou minha atuação em treinamento em uma 

instituição financeira de grande porte, como também meu trabalho como Coordenadora de 

Recursos Humanos. Nessa formação pude aprimorar minha compreensão, enquanto 

psicóloga, do agir e relacionar-se humano no contexto corporativo. 
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1.3.2 – Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Profissional 
 

ngressei em fevereiro de 2004 no Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento 

Profissional pela Universidade de Évora em Portugal. Essa, sem dúvida, foi 

uma das experiências mais marcantes da minha trajetória intelectual, pessoal e 

profissional.  Concomitantemente à realização do mestrado atuei como Psicóloga Educacional 

em uma escola pública de educação básica na cidade de Évora/Portugal. Nessa instituição 

implantei o projeto de orientação vocacional para alunos concluintes do 9º ano da educação 

básica. Porém, por motivos pessoais, ao fim desse projeto tive de retornar ao Brasil, o que 

interrompeu meus estudos. Entretanto, minha busca por aprimoramento não se encerrou nesse 

momento, ela sempre permanecerá... 

 

II – Atividades Profissionais 
 

o ano de 2004 tem início minha jornada profissional ligada à Educação. Fui 

selecionada para atuar como Psicóloga Educacional na Escola Básica de 

Santa Clara, rede pública de ensino, na cidade de Évora/Portugal. Neste 

projeto contextualizei as áreas curriculares com as profissões. Organizei Painéis de 

Convidados, em que constassem profissionais de diversas áreas, visando proporcionar aos 

alunos: elementos informativos sobre a atuação profissional; relacionar as profissões com as 

áreas curriculares, valorizando a escola e o saber escolar como instrumentos essenciais para o 

projeto de vida pessoal e profissional; clarificar para os alunos sobre a importância da 

profissão dentro de um contexto de sociedade; enfatizar a prática profissional enquanto fator 

de realização e satisfação pessoal. Desenvolvimento de técnicas e atividades de 

autoconhecimento através da aplicação de testes de interesses e testes vocacionais e 

entrevistas realizando este trabalho em pequenos grupos e individualmente. Tal trabalho foi 

desenvolvido com alunos de baixa renda, nono ano, integrantes do nível de ensino equivalente 

ao fundamental II do Brasil. É válido destacar que, no período de realização desse trabalho, os 

discentes do nono ano faziam a opção pela grande área do conhecimento no prosseguimento 

de seus estudos, Humanas, Biológicas, Exatas, etc, para o acesso ao grau seguinte, anterior á 

formação superior. Nesse sentido, é que residia a finalidade de meu trabalho, orientar as 

escolhas acadêmicas, dos alunos, com vistas à futura atuação profissional.  
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No retorno ao Brasil iniciei meu trabalho como Coordenadora de Recursos Humanos 

em uma Indústria de Vidros. Nessa empresa fui responsável pela implantação de toda 

estrutura e funcionamento de Gestão de Pessoas, adequando a empresa às atuais demandas de 

relações de trabalho e à concepção de organizações como fonte de aprendizagens. Meu papel 

era o de transformar, o então Departamento Pessoal, em um departamento estratégico, no 

sentido de fomentar o desenvolvimento intelectual e laboral dos colaboradores integrantes do 

corpo funcional, o quê, por consequência a empresa atingiria níveis de performance mais 

competitivos no mercado.  

No mesmo ano de início de minha licenciatura em Pedagogia fui aprovada no 

Concurso Público da Prefeitura de São Caetano do Sul/SP para atuar como professora auxiliar 

na Educação Infantil. Atuei nessa modalidade de ensino até o ano de 2009. A atuação com 

crianças pequenas requer um grau elevado de sensibilidade, pois envolve o perceber, com 

acurada atenção, sobre o desenvolvimento da criança, sua forma de ver e sentir o mundo, 

viabilizar oportunidades para que essa expresse suas ideias, sua linguagem, seus sentimentos, 

sua criatividade, suas reações, suas relações sociais e sua imaginação. O convívio com os 

pequenos oportunizou que pudesse visualizar, cotidianamente, e apreender os pressupostos de 

teorias estudadas em minhas duas graduações – Psicologia e Pedagogia, como Sigmund Freud 

e as fases de desenvolvimento psicossexuais e as estruturas psíquicas; Melanie Klein e o 

mundo interno, formado a partir das percepções do mundo externo, matizado com as 

ansiedades do mundo interno e a vivência do amor e do ódio; Jean Piaget e os estágios do 

desenvolvimento cognitivo; Wallon com seus pressupostos imprescindíveis sobre o 

desenvolvimento afetivo, Lev Vygotsky e a relevância da linguagem na construção do 

conhecimento.  

Quando da conclusão de minha graduação em pedagogia, no mês junho de 2008, fui 

convidada pelo Centro Universitário de Santo André - UNIA a participar do processo seletivo 

para professores universitários. Fui aprovada e iniciei ministrando a disciplina de Didática da 

Educação Infantil no curso de Pedagogia. No semestre seguinte alarguei minha carga horária 

trabalhando as seguintes disciplinas Metodologia e Prática de Ensino de Arte e Educação Pelo 

Movimento, Dinâmica das Relações Interpessoais do Gestor e Educação Lúdica. Em julho de 

2009 fui convidada para ministrar aulas também no curso de Psicologia das disciplinas 

Teorias Existenciais e Humanistas, História da Psicologia, Processos Psicológicos Básicos e 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

No ano de 2012 iniciei como professora da Educação Profissional e Tecnológica na 

cidade de Curitiba/PR. Hoje leciono no Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, 
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unidade escolar que atuo desde 2012, nos cursos de Técnico em Administração e Técnico em 

Segurança do Trabalho, e no Colégio Estadual Leôncio Correia no curso de Técnico em 

Administração e Técnico de Recursos Humanos. No primeiro colégio ministro as disciplinas 

de Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas, no segundo a disciplina de 

Psicologia do Trabalho. No Colégio Estadual Leôncio Correia, no qual faço parte do quadro 

de docentes desde 2016, leciono as disciplinas de Comportamento Organizacional, 

Fundamentos do Desenvolvimento Pessoal e Psicologia Social e do Trabalho.  

Nesse contexto de atuação é imprescindível que se valorize as relações humanas e o 

conhecimento como instrumento transformador da realidade, em função das expectativas dos 

discentes, em relação ao curso profissionalizante e dos benefícios que deles podem advir.  

O atual momento profissional, e a realidade a qual estou inserida enquanto docente, 

me instigaram a investigar como se dava o aprendizado do corpo discente de forma a construir 

sua formação integral enquanto cidadãos e futuros profissionais. Alguns questionamentos me 

intrigavam, quanto às falas dos alunos, acerca de como se sentiam em relação às disciplinas 

que cursavam. Seus relatos traziam elementos que remetiam ao sentido, em suas vidas, dos 

novos saberes que passavam a ter contato. Tais relatos, sempre carregados de emoções e 

sentimentos, se traduziam como experiências consideradas produtivas ou não. 

Diante deste contexto busquei subsídios teóricos que pudessem amparar minha 

percepção sobre o que é aprender com sentido. Um aprender em que os alunos se sentissem 

mais instrumentalizados, mais capazes, para enfrentarem os desafios de sua futura profissão. 

Como tal aprendizagem pode ocorrer? Quais situações ou ações viabilizam sua ocorrência? 

Quais subsídios didáticos e metodológicos são necessários? Há necessidade da postura 

interdisciplinar dos docentes? 

Devido às importantes discussões no âmbito da temática das aprendizagens com 

significado, sobretudo no contexto de escolarização de crianças, é que o foco desta pesquisa 

direciona-se à educação profissionalizante, no intuito de obtermos mais elementos sobre como 

essa natureza de aprendizagem se dá com jovens e adultos.  

A partir desta reflexão, o objetivo deste trabalho é anunciar o estudo da postura 

interdisciplinar do professor como meio de promoção da aprendizagem significativa, 

nomeadamente no curso técnico de nível médio em segurança do trabalho.  
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Capitulo I – Caracterização da Educação Profissional e 
Tecnológica e o Curso de Segurança do Trabalho 

 

 

1.1 – Fundamentação Legal do Curso Técnico de Nível Médio Segurança 
do Trabalho 

 

 presente trabalho tem por objeto de estudo a prática docente, no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica, como viabilizadora de aprendizagens 

significativas do currículo do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, 

na modalidade subsequente, no Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, no Município 

de Curitiba da Rede Estadual de Ensino do Paraná. 

Antes de adentrarmos na particularidade do curso em questão se faz necessário 

posicionar o leitor acerca da movimentação, retificação e transformação pelas quais a 

Educação Profissional e Tecnológica sofreu em termos de legislação e a sua configuração 

enquanto modalidade de ensino. Para tornar mais clara a compreensão, nessa dimensão da 

Educação Profissional e Tecnológica, firmaremos o início da discussão a partir da LDB 

9394/96. 

A LDB 9394/96 situa a educação com uma nova abordagem em que prevê, por meio 

do art. 21, a configuração da educação nacional através de níveis e modalidades de ensino 

ordenados da seguinte forma: “I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior”, sendo a educação profissional 

normatizada por capítulo específico (cap. III, art. 39 a 42 de Lei n° 9.394/1996). Essa Lei 

aponta como sendo atribuição do Ensino Médio a formação para o mundo do trabalho e para a 

cidadania, em seu art. 35 Incisos II, para o primeiro aspecto, e III e IV para o segundo, numa 

abordagem mais genérica e de formação integral como preparo para as atribuições da vida 

economicamente ativa e atuante na sociedade. 

O Decreto 2.208 de 17 de Abril de 1997 regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 

42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, a questão da organização curricular fixando a Educação Profissional com 
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caraterísticas próprias e independente do Ensino Médio, em que a sua realização poderia se 

dar nas modalidades concomitante e sequencial, como descrita na sequência:  

Art 3 º A educação profissional compreende os seguintes níveis: I - básico: 

destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 
trabalhadores, independente de escolaridade prévia; II - técnico: destinado a 

proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do 

ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este 
Decreto; III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área 

tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico. (DEC. 

2.208/97) 

 

Já o Decreto 5.154 de 23 de Julho de 2004 revoga o Decreto 2.208/97 e regulamenta 

o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 4º 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no que tange a educação profissional 

técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o do art. 36, art. 40 e parágrafo único do 

art. 41 da Lei no 9.394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, 

observados: I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação; II - as normas complementares dos respectivos sistemas de 

ensino; e III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico, em que resgata a integração curricular da Educação Profissional com o Ensino 

Médio conforme o exposto a seguir. 

  § 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

ensino médio dar-se-á de forma: I - integrada, oferecida somente a quem já 

tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; II - 

concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 

complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, 
podendo ocorrer: a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino 

distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; ou c) 

em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos unificados; III - subsequente, oferecida somente a 

quem já tenha concluído o ensino médio. (DEC. 5.154/2004) 

 

Após a edição do Decreto 5.154/2004 as entidades governamentais perceberam a 

necessidade de tratar a matéria, em amplitude nacional, da elaboração de um projeto de lei 

que abarcasse a Educação Profissional e suas especificidades, surgindo assim a Lei Federal 

11.741/2008. 
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Dessa forma, a Educação Profissional passa a ser regida pela Lei Federal 

11.741/2008 da seguinte forma: altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, 

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da 

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. No que concerne ao 

curso técnico de nível médio, objeto desse estudo, fica assim regulamentado nos termos da 

presente lei: 

“Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia. § 1º  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão 

ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de 

diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema 
e nível de ensino. § 2º  A educação profissional e tecnológica abrangerá os 

seguintes cursos: I – de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; II – de educação profissional técnica de nível médio; III – de 
educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

  

O Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, na modalidade 

subsequente, ressaltando que essa natureza de ensino passa a ser regulada pela Lei Federal 

11.741/2008, fixando sua nomenclatura como Educação Profissional e Tecnológica. Segundo 

o Parecer CNE/CEB 11/2012 a modalidade subsequente Técnico de nível Médio está prevista 

no inciso II do art. 36-B da Lei 11.741/2008. Os cursos, ofertados nessa modalidade, são 

destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Estão sujeitos às Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e às normas 

complementares dos respectivos sistemas de ensino, bem como às exigências de cada 

instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. Essa oferta tem por condição de 

acesso quem já tenha concluído o Ensino Médio, cursado regularmente, na chamada idade 

própria, ou na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Dessa forma o Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, subsequente, é 

caracterizado como Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, como podemos observar:  

 

Art. 29 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
oferecidos nas formas subsequente e articulada concomitante, aproveitando 

as oportunidades educacionais disponíveis, portanto sem projeto pedagógico 

unificado, devem respeitar as cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 
1.200 horas, conforme indicadas para as respectivas habilitações 

profissionais no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído e mantido 

pelo MEC.” (DCNEB, 2013, p. 261) 
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No Estado do Paraná, o lócus dessa pesquisa, de acordo com a regulamentação 

nacional, a Educação Profissional e Tecnológica é normatizada pela Deliberação do CEE/PR 

nº 05/2013. O Capítulo II, § 3º, Artigo 9º aponta para a carga horária mínima para a 

habilitação profissional da modalidade subsequente: 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas 

articulada e subsequente ao Ensino Médio, deverão praticar a carga horária 

mínima exigida pelo respectivo eixo tecnológico, da ordem de 800 
(oitocentas), 1.000 (mil) ou 1.200 (mil e duzentas) horas, conforme 

indicadas para as respectivas habilitações profissionais no Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos.  
 

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (MEC) e a Resolução 

CNE/CEB nº01/2014, em seu Anexo X a carga horária mínima para a obtenção da habilitação 

profissional de Técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade subsequente é de 1.200 

horas. Na unidade escolar, objeto de estudo dessa pesquisa, o curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, subsequente, está estruturado da seguinte forma: carga horária: 1.500 horas/aula, 

sendo 200 horas/aula destinadas ao Estágio Supervisionado Obrigatório. Em consonância com 

o Decreto Federal nº 87.497/82 explicitou que o estágio curricular representa “as atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho, de seu meio”; que o mesmo Decreto 

regulamentador é explicito ao dizer que “o estágio curricular, como procedimento didático-

pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão 

sobre a matéria”; que o Decreto regulamentador “é explicito quando estatui o que a 

instituição de ensino deverá dispor sobre a inserção do estágio curricular na programação 

didático-pedagógica, carga horária, duração e jornada, condições imprescindíveis para a 

caracterização dos campos de estágios curriculares e da sistemática de organização, 

orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular.” 

A habilitação profissional refere-se à profissionalização do técnico de nível médio, 

sendo o concluinte, portador de diploma de técnico de nível médio, desde que tenha cumprido 

todas as etapas previstas pelo plano de curso, e, haja concluído o Ensino Médio. Segundo o 

Ministério da Educação e Cultura o curso em questão pertence ao eixo tecnológico de 

Segurança, conforme Resolução do CNE/CEB nº 01/2014 e de acordo com o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos de Nível Médio, que compreende tecnologias relacionadas à 

infraestrutura e aos processos de prevenção e proteção de indivíduos e patrimônio. Abrange 

segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e segurança do trabalho. O perfil 

profissional, quando da conclusão do curso, e de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 
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Técnicos de nível médio do MEC, abarca as seguintes habilidades e competências: analisar os 

métodos e os processos laborais; identificar fatores de risco de acidentes do trabalho, de 

doenças profissionais e de trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao 

trabalhador; realizar procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e 

neutralização de riscos; elaborar procedimentos de acordo com a natureza da empresa; 

promover programas, eventos e capacitações; divulgar normas e procedimentos de segurança 

e higiene ocupacional; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva e 

individual contra incêndio; levantar e utilizar dados estatísticos de doenças e acidentes de 

trabalho para ajustes das ações prevencionistas; produzir relatórios referentes à segurança e à 

saúde do trabalhador. 

Tem-se por campo de atuação do Técnico em Segurança do Trabalho, descrito no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, as indústrias, hospitais, comércios, 

construção civil, portos e aeroportos, centrais de logísticas, instituições de ensino, fabricação 

e representação de equipamentos de segurança, empresas e consultorias para capacitações em 

segurança do trabalho. O exercício laboral desse profissional é normatizado pela Lei 

7.410/1985, Decreto 92.530/1986, Portaria MTE 3.275/1989, Portaria MTE 262/2008. 

Segundo a Lei 7.410/1985, que dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e 

Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e a Profissão de Técnico de Segurança 

do Trabalho, assim condiciona o exercício profissional do Técnico de Segurança do Trabalho 

em seu Art. 2º - O exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho será 

permitido, exclusivamente: 

I - ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança 

do Trabalho, a ser ministrado no País em estabelecimentos de ensino de 2º 

grau; II - ao Portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor de 

Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do 
Trabalho; III - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do 

Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na 

regulamentação desta Lei. Parágrafo único - O curso previsto no inciso I 
deste artigo terá o currículo fixado pelo Ministério da Educação, por 

proposta do Ministério do Trabalho, e seu funcionamento determinará a 

extinção dos cursos de que trata o inciso II, na forma da regulamentação a 

ser exercida. 

 

Cabe destacar que a Lei 7.410/1985, que regulamenta o exercício profissional do 

Técnico em Segurança do Trabalho aponta para que o currículo de formação desse 

profissional seja composto, de forma conjunta, pelo Ministério da Educação e do Ministério 

do Trabalho.  



24 

 

Na sequência da promulgação da Lei Federal descrita acima, que trata do exercício 

profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, é editado o Decreto 92.530, de 9 de Abril 

de 1986, que regulamenta a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a 

especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e a 

profissão de Técnico de Segurança do Trabalho que sinaliza em seu Art. 2º O exercício da 

profissão de Técnico de Segurança do Trabalho é permitido, exclusivamente: “I - ao portador 

de certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado no 

País em estabelecimento de ensino de 2º grau; II - ao portador de certificado de conclusão de 

curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo 

Ministério do Trabalho; III - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do 

Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho até 180 dias da extinção do curso referido no 

item anterior. Nesse decreto é mantida a elaboração curricular, de formação do profissional, 

conjunta entre os Ministérios da Educação e do Trabalho, entretanto extingue as habilitações 

profissionais fornecidas pelo Ministério do Trabalho. 

Com relação á Portaria N.º 3.275, de 21 de Setembro de 1989, editada no âmbito do 

Ministério do Trabalho, trata do art. 6º do Decreto 92.530, de 09.04.86, que delega 

competência, ao referido Ministério, para definir as atividades do Técnico de Segurança do 

Trabalho assim expostas: 

I – Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos 
existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas 

de eliminação e neutralização; II – Informar os trabalhadores sobre os riscos 

da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; III – 

Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de 
risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a 

presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua 

eliminação ou seu controle; IV – Executar os procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as 

estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua 

planificação, beneficiando o trabalhador; V – Executar os programas de 
prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos 

ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando 

e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos 

mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; VI – Promover 
debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamento 

e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de 

divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, 
administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, 

doenças profissionais e do trabalho; VII – Executar as normas de segurança 

referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de 

fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do 
trabalho, inclusive por terceiros; VIII – Encaminhar aos setores e áreas 

competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, 

resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e 
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outros de divulgação para conhecimento e auto-desenvolvimento do 

trabalhador; Art. 1º  As atividades do Técnico de Segurança: IX – indicar, 

solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos 
audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de 

acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações 

técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; X – cooperar com as 

atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação 
dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua 

importância para a vida; XI – orientar as atividades desenvolvidas por 

empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do 
trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de 

serviço; XII – executar as atividades ligadas à segurança e higiene do 

trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos 

legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução 
permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições 

do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; 

XIII – levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade 

destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros 

dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e 
individual; XIV – articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos 

recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de 

riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de 

prevenção a nível de pessoal; XV – informar os trabalhadores e o 
empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na 

empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de 

eliminação ou neutralização dos mesmos; XVI – avaliar as condições 
ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento 

e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; XVII – 

articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; XVIII – participar 

de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o 

aperfeiçoamento profissional. 

 

Por meio dessa portaria observa-se que esse profissional demanda uma formação 

sólida, que o prepare para o entendimento abrangente e responsável de sua atuação laboral, 

fato esse corroborado pela Portaria MTE 262/2008 que dá providências sobre o art. 7º do 

Decreto n.º 92.530, de 9 de abril de 1986, dispondo em seu Art. 1º que o exercício da 

profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego, de forma que o registro profissional será efetivado pelo Setor de 

Identificação e Registro Profissional das Unidades Descentralizadas do Ministério do 

Trabalho e Emprego, mediante requerimento do interessado, que poderá ser encaminhado 

pelo sindicato da categoria, sendo esse procedimento exposto no  Art. 2º da referida Portaria.  

Quanto á organização curricular do curso, essa deve estar profundamente ligada ao 

Eixo Tecnológico a qual pertence, que no presente caso, refere-se à Segurança, de acordo com 

o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e à Resolução CNE/CEB nº 
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01/2014. Nesse sentido, contempla conhecimentos relacionados á: leitura e produção de textos 

técnicos; raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; empreendedorismo; tecnologias de 

comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde 

e segurança no trabalho; cidadania e direitos humanos; responsabilidade e sustentabilidade 

social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. Podemos inferir aqui a aderência 

entre o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 

01/2014, o Decreto 92.530, de 09.04.86 e a Portaria N.º 3.275, de 21 de Setembro de 1989 no 

que concerne às atribuições e responsabilidades do profissional Técnico de Segurança do 

Trabalho. 

Atendendo a tais concepções e normatizações a unidade escolar, objeto dessa 

pesquisa, será caracterizada a partir daqui no sentido de compreendermos os aspectos legais 

abordados anteriormente e a realidade contextual desse trabalho. 

O Colégio Estadual, lócus da pesquisa, está localizado no bairro Ahú, em 

Curitiba/PR, ofertando as seguintes modalidades de ensino:  

 Ensino Fundamental – anos finais;  

 Ensino Médio;  

 Ensino Profissionalizante: 

 Técnico de Nível Médio em Administração (modalidades integrada e 

subsequente); 

 Técnico de Nível Médio em Química (modalidade integrada); 

 Técnico de Nível Médio em Edificações (modalidades integrada e 

subsequente); 

 Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho (modalidade 

subsequente). 

 

Em seu Projeto Político Pedagógico, a unidade escolar em estudo, aponta os 

objetivos gerais da Educação Profissional e Tecnológica que contempla:  

 Formar profissionais para área respectiva, com capacidade de pensamento 

autônomo, crítico e criativo. 

 Preparar o educando para continuar aprendendo, adaptando-se às novas 

condições de ocupação e/ou aperfeiçoamento posterior. 

 Preparar o educando para compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos do processo produtivo, relacionando a teoria com a prática no 

ensino de cada período. 
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E em relação ao curso Técnico de Segurança do Trabalho, o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar define os objetivos específicos da formação profissional nessa 

área da forma exposta na sequência: 

 Preparar o Técnico em Segurança do Trabalho como profissional de visão 

humanista e social, dotado de conhecimentos científicos, tecnológicos e 

histórico-sociais, capaz de atuar em ações prevencionistas nos processos 

produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e 

medidas de controle de riscos ambientais de acordo com as normas 

regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho; 

 Desenvolver o autoconhecimento para melhorar a adaptação 

sócioeducacional e oportunizar ao estudante possibilidades de maior domínio 

técnico e científico; 

 Formar profissionais críticos, reflexivos, éticos, capazes de participar e 

promover transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na 

sociedade na qual está inserido. 

A matriz curricular do Curso Técnico em Segurança do Trabalho adotada pela 

unidade escolar, lócus da pesquisa, está em concordância com a proposta pelo Conselho 

Estadual de Educação do Paraná, conforme decisão das equipes gestora, pedagógica e do 

corpo docente, tanto no que se refere à carga horária quanto aos conteúdos que compõem a 

formação do profissional em questão. Abaixo apresentaremos a matriz curricular proposta 

pelo Conselho Estadual de Educação e adotada na unidade escolar. 

M atriz 

CCurricularCurri

cularCurricularc

CuCurricular 

Estabelecimento:  

Município: Curitiba 

Curso: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Forma: SUBSEQUENTE  
 
 
 
Turno: 

 

Carga horária: 1500 horas/aula - 1250 horas mais 
167 horas de Estágio Profissional Supervisionado 

Módulo: 20 ORGANIZAÇÃO: SEMESTRAL 
 
 

DISCIPLINA

S 

SEM ESTRES  
horas/ 
aula 

 
 

horas 1° 2° 3° 

T P T P T P 

 

1 

ADMINISTRAÇÃO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

3 

      
60 

 
50 

 

2 

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

2 

  
1 

 
1 

   
80 

 
67 

 
3 

DESENHO ARQUITETÔNICO EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

1 

 

1 

     

40 

 

33 



28 

 

4 DOENÇAS OCUPACIONAIS   3    60 50 

5 ERGONOMIA     3 1 80 67 

6 FUNDAMENTOS DO TRABALHO 2      40 33 

7 HIGIENE DO TRABALHO 2  2  2  120 100 

 

8 

INFORMÁTICA EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

1 

 

2 

     

60 

 

50 

 

9 

LEGISLAÇÃO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

2 

  
3 

  
2 

  
140 

 
117 

 

10 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS E PERDAS    
3 

    
60 

 
50 

11 PREVENÇÃO A SINISTROS COM FOGO     3 1 80 67 

12 PRIMEIROS SOCORROS 2 1     60 50 

 
13 

 

PROCESSO INDUSTRIAL E SEGURANÇA 

   
4 

    
80 

 
67 

 
14 

PROGRAMAS DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO 

     
2 

 
2 

 
80 

 
67 

15 PSICOLOGIA DO TRABALHO 2      40 33 

16 SAÚDE DO TRABALHADOR     3  60 50 

17 SEGURANÇA DO TRABALHO 4  3 1 3 1 240 200 

 

18 

TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE  MEDIÇÃO 

   
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
120 

 
100 

TOTAL 25 25 25 1500 1250 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 

SUPERVISIONADO 

 5 5 200 167 
Fonte: Projeto Político Pedagógico do  CEPLF 

 

 A efetivação da referida matriz curricular é norteada pelos princípios expressos nas 

Diretrizes da Educação Profissional do Estado do Paraná da forma que se segue: 

“O rompimento com a formação restrita para o mercado de trabalho é 

necessário para que haja um novo ordenamento social, assegurando-se assim 

uma formação ampla, compreendendo-se as relações sociais subjacentes a 
todos os fenômenos e a relação entre conhecimentos gerais e específicos, sob 

os eixos do trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Integrar Conhecimento 

Básico e Aplicado - Assim é que, partindo da afirmação do deslocamento do 
referencial da qualificação do emprego para a qualificação do indivíduo, a 

compreensão dada a este princípio pela concepção neoliberal de competência 

tem levado a centrar os processos de Educação Profissional no 
desenvolvimento de competências comportamentais, que supostamente 

seriam transversais a todas as ocupações, tais como trabalhar em equipe, ter 

iniciativa, comunicar-se de modo adequado, estudar de maneira permanente, 

e assim sucessivamente. Integrar as dimensões disciplinar e interdisciplinar- 
Os conteúdos que compõem cada percurso formativo deverão ser 

organizados de modo a integrar as dimensões disciplinar e interdisciplinar. A 

compreensão da totalidade das relações exigida para a inserção responsável 
do aluno na vida social e produtiva indica um currículo que articule projetos 

transdisciplinares e ações disciplinares, para permitir ao aluno o acesso a 

formas superiores de compreensão da realidade, pela apreensão das 

complexas conexões que articulam parte e totalidade. A transdisciplinaridade 
implica construção de novos objetos, com metodologias peculiares, pela 

integração de diferentes disciplinas, que se descaracterizam como tais, 

perdem seus pontos de vista particulares e sua autonomia para constituir 
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novos campos do conhecimento. É mais que a soma de partes fragmentadas 

e também não significa dominar todos os fatos. É uma nova forma de 

integrar vários conhecimentos que quebram os bloqueios artificiais que 
transformam as disciplinas em compartimentos específicos, expressão da 

fragmentação da ciência. Vale considerar, contudo, que não é possível 

trabalhar de forma transdisciplinar caso não haja tratamento disciplinar 

rigoroso, que forneça categorias de análise, referencial teórico e sistemas 
simbólicos que viabilizem novas sínteses. Isto leva o professor a assumir a 

responsabilidade com um tratamento disciplinar competente.” (2006, p.39) 

 

Observamos que a educação profissionalizante no Estado do Paraná é norteada por 

princípios construtivistas e humanistas. Em virtude dessa abordagem educacional, 

apresentaremos na sequência a concepção de docência para essa modalidade de ensino. 

 

1.2 – A Natureza da Docência na Educação Profissional e Tecnológica 
 

m virtude desses princípios é evidente a relevância que se dá à formação 

integral do indivíduo, visando o constructo da cidadania do sujeito 

trabalhador, e, para que esse objetivo seja alcançado faz-se necessária as 

aprendizagens significativas do corpo discente. 

E quem pode tornar possível esse tipo de aprendizagem? O professor. Assim, é 

preciso expor os critérios e os processos que normatizam o ingresso desse ator educacional na 

Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, nomeadamente na Educação Profissional e 

Tecnológica. O corpo docente é composto por duas categorias contratuais: por concurso 

público, que compõe o quadro permanente do magistério e por processo seletivo simplificado. 

A segunda categoria implica em uma prova de títulos e análise de experiência docente, sendo 

que o contrato é estabelecido por tempo determinado e não gera vínculo empregatício.  

Os docentes que atuam no curso Técnico de Nível Médio de Segurança do Trabalho 

possuem diversas formações acadêmicas, que são determinadas, como pré-requisito para a 

docência das disciplinas, de acordo com o eixo tecnológico e as subáreas. É preciso ressaltar 

que dos docentes que não são portadores de licenciaturas é exigida a complementação 

pedagógica ou a comprovação de docência na Educação Profissional e Tecnológica acima de 

dez anos para que possam lecionar. A complementação pedagógica é oferecida pelas 

universidades conveniadas com a Rede Estadual de Ensino aos docentes do quadro próprio do 

magistério, e aos docentes com contrato por prazo determinado tal complementação é pré-

requisito para a contratação.  O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná 

regulamenta a atuação docente, no referido curso, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Regulamentação da Atuação Docente no Curso Técnico de Nível Médio em 

Segurança do Trabalho 

EIXO CURSO SUBÁREA DISCIPLINA GRADUAÇÃO E/OU 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA 

Segurança Técnico 

em 
Segurança 

do 

Trabalho 

Segurança do 

Trabalho 

Administração em 

Segurança do Trabalho, 
Desenho arquitetônico 

em Segurança do 

Trabalho, Fundamentos 
do Trabalho, Higiene do 

Trabalho, Legislação em 

Segurança do Trabalho, 
Prevenção e Controle de 

Riscos e Perdas, 

prevenção a Sinistros 

com Fogo, Processo 
Industrial e Segurança, 

Programas de Controle e 

Monitoramento, 
Segurança do Trabalho e 

Técnicas de Utilização 

de Equipamentos de 
Medição.  

Engenharia ou 

Arquitetura com Pós-
graduação em 

Segurança do Trabalho. 

  Comunicação Comunicação e 

Educação em Segurança 

do Trabalho 

Licenciatura Plena em 

Letras 

  Saúde Doenças Ocupacionais, 

Ergonomia, Primeiros 

Socorros, Saúde do 

Trabalhador.  

Medicina ou 

Enfermagem com Pós-

graduação em 

Enfermagem do 
Trabalho ou Saúde do 

Trabalhador 

 
 

  Informática Informática em 

Segurança do Trabalho 

Informática ou Ciência 

da Computação ou 

Gestão da Informação 
ou Engenharia da 

computação ou rede de 

computadores ou 
Informática de Gestão 

ou Sistemas de 

Informação ou Gestão 

da Tecnologia da 
Informação ou 

Processamento de 

Dados ou Internet ou 
Segurança da 

Informática ou qualquer 

Graduação na área de 
Computação/Informátic

a ou Ciência da 

Computação ou Gestão 
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da Informação ou 

Engenharia da 

computação ou rede de 

computadores ou 
Informática de Gestão 

ou sistemas de 

informação ou Gestão 
da Tecnologia da 

informação ou 

processamento de dados 
ou internet. 

  Comportamento Psicologia do Trabalho Psicologia 
* Elaborado pela autora 

 

Colocando em análise as pretensões com relação à docência, no curso técnico de 

Segurança do Trabalho, observa-se um olhar mais atento dos órgãos gestores da educação no 

que diz respeito à formação dos professores. Como nos aponta Machado (2008, p. 15):  

As exigências com relação ao perfil dos docentes da educação profissional 

estão, hoje, mais elevadas. (...) Instrutores recrutados nas empresas, segundo 
o padrão de que para ensinar basta saber fazer, apresentam grandes 

limitações não somente pedagógicas, mas também teóricas com relação às 

atividades práticas que ensinam. 

Exercer a docência no campo da Educação Profissional e Tecnológica requer situar o 

próprio trabalho no contexto sócio histórico da humanidade. Trabalho entendido aqui como 

sendo a atividade mais “definitivamente” humana, calcado na intencionalidade, transformação 

e construção de subjetividade. Trabalho que implica em conhecer, compreender, apreender, 

interagir e transformar, de forma consciente e, sobretudo, intencional.  

O “ser” professor nos tempos atuais assume, muitas vezes, e concomitantemente, 

todas as concepções passadas e atuais do trabalho. Se dá de uma forma artesanal quando a 

única “matéria-prima” é a própria pessoa, o humano, num fazer interativo e gerador de um 

novo conhecimento que irá transformar algo, mudar um entendimento ou uma situação. É 

também um fazer de caráter servil e desvalorizado quando entendido e desvinculado do 

crescimento de si próprio. Uma ação renascentista que pode, sim, deter um conhecimento 

científico e a partir daí criar instrumentos que intervenham e alterem a realidade. Uma 

atividade medieval quando possui um fim em si mesmo, sem reflexão, sem intencionalidade, 

sem subjetividade. Também é uma prática “recém-industrializada” embasada na extrema 

especialização e divisão - disciplinas curriculares com rígido controle - avaliações de várias 

naturezas focadas em resultados. Atividade remunerada de caráter marxista, em que o produto 
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final vale mais do que o investido no professor. Da prática taylorista/fordista
1
 à concepção 

humanista de Elton Mayo
2
, em que a interação humana cooperativa, e afetiva, se configura 

como essencial para que se alcance o objetivo - a relação entre os pares e a relação professor e 

aluno como determinantes para o processo de aprendizagem e aquisição de conhecimentos. 

Das relações mais humanizadas e o entendimento toyotista
3
 de que é preciso compreender que 

o todo é maior do que as partes isoladas, vislumbrando aí a importância da 

interdisciplinaridade na prática educativa, enquanto atitude docente e a construção do 

conhecimento significativo. Na sequência nos damos conta de que um novo ator passa a 

integrar o elenco educativo – a tecnologia. Esse novo componente de elenco chega de forma 

definitiva, e, vai mudar drasticamente todo o roteiro do que é ensinar, aprender e o próprio 

conhecimento.  

Assim, nos defrontamos com o grande fenômeno da mundialização: 

[...] marcado pela modernidade competitiva, reestruturação produtiva, novas 

concepções de trabalho, constitui o que se conhece hoje como sociedade do 

conhecimento. Uma nova configuração espaço-temporal provocada pelo 
desenvolvimento tecnológico informacional e comunicacional, atrelado às 

mudanças no mundo do trabalho, tem transformado de maneira significativa 

o processo de conhecimento e de saberes relacionados à distribuição do 

poder entre as mais diversas culturas, povos e nações”. (FELDMANN, 2008, 
p. 171) 

Partindo-se desse pressuposto observamos que a educação assume destacado papel 

no que se refere a atender essa nova demanda. É por meio dela que o sujeito pode se inscrever 

nessa nova configuração social e econômica. Se as nações são exigidas ao ingresso dessa nova 

forma de “ser” no mundo há que se instrumentalizar para “estar” nele. 

A realização de um curso técnico, com habilitação em uma profissão, é a perspectiva 

de ingresso no mercado de trabalho, anterior a uma formação acadêmica superior, em 

melhores condições competitivas, e, consequentemente, delineia-se a oportunidade de 

                                                        
1 O Taylorismo e Fordismo – são teorias da Administração Científica em que se concebe que cada trabalhador 

desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria (especialização do trabalho). No 

taylorismo e no fordismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção, sendo adequado o 

trabalhador que cumprir suas tarefas em menor tempo. Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria 
Geral da Administração. São Paulo: Campus, 2005.  
2 Psicólogo americano e precursor da Teoria das Relações Humanas nas organizações. Postulava a prevalência 

dos aspectos psicológicos sobre os fisiológicos na área produtiva, bem como que a qualidade das relações entre 

as pessoas influenciavam o processo produtivo. Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 

Administração. São Paulo: Campus, 2005. 
3 Toyotismo – teoria administrativa oponente ao fordismo e ao taylorismo, em que se visa a qualidade total do 

trabalho, visão generalista do trabalhador, entendimento da importância do trabalho individual no contexto do 

todo de uma organização. Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São 

Paulo: Campus, 2005.  



33 

 

melhora nas condições socioeconômicas e culturais de si e da família. Sendo assim, a prática 

docente deve estar próxima da realidade social a qual atende. 

Assim se delineia o real propósito da Educação Profissional e Tecnológica da 

contemporaneidade. É premente a necessidade de qualificação da força de trabalho, sobretudo 

nas economias emergentes, como é o caso do Brasil. Desse modo, Machado ressalta as 

características essenciais do formador que atua nessa modalidade educacional: “(...) é preciso 

um outro perfil de docente capaz de desenvolver pedagogias do trabalho independente e 

criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos 

interdisciplinares.” (2008, p. 15) 

Nessa linha de pensamento podemos identificar a consonância entre teóricos 

educacionais e as diretrizes que norteiam a modalidade de ensino em pauta, tanto nas de 

abrangência nacional quanto da própria realidade estudada nessa pesquisa. Outro fator que 

merece ser tratado é a especificidade da modalidade subsequente no que tange ao contexto de 

sala de aula e a práxis docente. Machado menciona que:  

[...] no ensino técnico subsequente ao médio, ele deve saber lidar com um 
alunado heterogêneo que já concluiu o ensino médio e reforçar a formação 

obtida na educação básica paralelamente ao desenvolvimento de conteúdos 

específicos à habilitação. (2008, p. 17). 

A fala de Machado indica o que se espera do estudante ao concluir o curso, quando 

existe a transição da condição de aprendente para o profissional atuante. A restrita 

especialização cede lugar ao generalismo. Ou seja, há que se deter o conhecimento específico 

sobre algo, entretanto faz-se necessário o entendimento desse específico dentro um contexto 

geral, abrangente. Isso significa a exigência da competência conceitual que é o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que causam impacto no trabalho, nas tomadas de 

decisões mais amplas envolvendo o contexto do mercado, que proporcionam visão ampla do 

negócio, facilitando a identificação do foco principal a ser buscado e conferem poder de 

análise, avaliação e síntese das informações permitindo intervenções estratégicas no mercado 

globalizado. Resumindo, o trabalhador adequado é aquele com grande capacidade de 

resolução de problemas. 

Pensando nesse perfil profissional da contemporaneidade somos remetidos à questão 

do como podemos, por meio da educação, torná-lo possível. Num primeiro momento é 

possível situar a prática docente como nos esclarece Fazenda (1998, p. 13), “(...) a aquisição 

conceitual interdisciplinar seria o abandono das posições acadêmicas prepotentes, 

unidirecionais (...)”, o que significa dizer que os professores da educação profissional devem 
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adequar suas práticas às dinâmicas e realidades diversas de seus grupos de alunos. Para Paulo 

Freire, citado por Moreira (2015, p. 17), a relação professor-aluno é fundamentada no diálogo, 

em que o cotidiano educativo de professores que atuam com pessoas do Ensino Médio 

Profissionalizante, alicerçado por essa ferramenta só vem a contribuir para as mais atuais 

discussões sobre o ensino humanizador e aprendizagem significativa. O diálogo, dentro desta 

perspectiva, na situação de ensino-aprendizagem é aquele que visa à formação integral do 

aluno, ou seja, o saber dos conteúdos unido à sua prática e à ética. Este tipo de diálogo 

diverge, em sua totalidade, da maneira autoritária de se dirigir ao aluno, do falar de cima para 

baixo. Estabelecer a relação dialógica dentro da sala de aula implica em saber escutar. Saber 

escutar significa ter respeito pela fala do outro, é também reconhecer o valor desta fala, e não 

se considerar o detentor da verdade absoluta, respeitando as diferenças. Outro conceito 

fundamental e norteador dessa pesquisa é o conceito da empatia de Carl Rogers (Zimring, 

2010, p. 22). Segundo esse autor a prática pedagógica permeada e orientada pela empatia é 

aquela que promove a aprendizagem significativa. Tal conceito, dentro de uma prática 

pedagógica interdisciplinar, implica no fazer sensível do professor àquilo que o aluno é, 

àquilo que ele traz consigo de experiências. É a postura despojada, do professor, de pré-

conceitos, de julgamentos, de viés. Tal atitude na educação profissional é indispensável para 

que se alcance uma aprendizagem significativa, conceitual.  

E o que seria a aprendizagem significativa, como ocorre? Se dá quando uma nova 

informação torna-se conhecimento. Conhecimento esse que agrega valor ao agir humano por 

complementar e fazer sentido a toda bagagem intelectual e experiencial da pessoa. É 

proporcionar condições para refletir, elaborar, aprimorar e transformar uma ação e conceitos 

já existentes. 

Sendo assim, espera-se com essa pesquisa, propor espaços em que ocorram a 

reflexão conjunta de todos os sujeitos do ato educativo, para que a interdisciplinaridade, 

enquanto colaboração entre as disciplinas constantes do currículo do Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho, alcance a interdisciplinaridade como atitude do fazer pedagógico 

humanizador e, sobretudo, democrático. 

Em continuidade a essa explanação, na próxima fração desse trabalho será abordada 

a formação de professores, esperada e necessária, para que se alcance os objetivos formativos 

do profissional Técnico de Segurança do Trabalho, descritos até esse momento, por meio da 

aprendizagem significativa.  
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Capítulo II – A Formação de Professores e a Conexão com a 
Aprendizagem Significativa no Curso Técnico de Segurança do 

Trabalho 
 

2.1 - Formação de Professores 
 

ratar da questão de formação de professores requer um levantamento do 

pensamento pedagógico do final do século XX, que apontaram para os 

preceitos de formação humanista, política e psicossocial que iluminaram as 

teorias mais atuais. Diante dessa perspectiva, vale ressaltar os pilares da Educação sustentados 

para a formação do sujeito social e, nos pressupostos de formação de profissionais da 

educação. 

Delors (2003) elucidou o conceito de formação, por meio da educação, 

fundamentado nas aprendizagens e, por conseguinte, saberes a serem multiplicados na 

formação docente sendo eles:  

 Aprender a conhecer: implica o cultivar, o ampliar conceitos e avançar na 

Ciência;  

 Aprender a fazer: refere-se ao processo dinâmico e essencialmente relacional, 

em que a aprendizagem é transformada e transformadora, trata de 

capacidades específicas e qualificação profissional, com o objetivo central 

nas capacidades humanas e, portanto, relações éticas cultivadas nas 

qualidades humanas;  

 Aprender a conviver: tem por missão, através da educação, disseminar 

conhecimentos sobre a diversidade humana, bem como, à descoberta do 

outro. Inspira projetos, no seio das organizações educacionais, em que 

contemplem os sujeitos das escolas com práticas voltadas para o exercício da 

cidadania, do respeito às diferenças, à participação social, à resolução de 

conflitos, sempre estimulando a coletividade em detrimento da 

competitividade que visa somente à individualidade; 

 Aprender a ser: foca a educação como via de acesso ao desenvolvimento 

humano, reafirmados na inteligência, sensibilidade, sentidos nas dimensões 

da ética e da estética, responsabilidade pessoal e espiritualidade. 
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Em Tardif (2010) são apresentados os saberes que envolvem a prática docente como 

eixo norteador das discussões sobre formação e profissionalização dos professores. Os aportes 

sócio-políticos enfatizados pelo autor nos remete à reflexão sobre o papel da escola no início 

do século XXI através da dinâmica de relações pedagógicas intrínsecas à prática docente. 

Observa-se que no pensamento deste autor, que são contemplados saberes específicos, os 

quais, na atividade profissional, interferem na configuração das formas do fazer.  

Com o objetivo de classificar os saberes docentes Tardif (2010, p. 234 – 237), 

explica que tal possibilidade só existe quando associada à natureza diversa de suas origens e 

às diferentes fontes de sua aquisição, como ainda às relações que os professores estabelecem 

entre seus saberes e os saberes científico-pedagógicos, que serão expostos na sequência. 

Saberes da formação profissional: ciências da educação e da ideologia pedagógica. 

Transmitidos pelas instituições formadoras. Englobam os saberes pedagógicos (ciência da 

educação). 

Saberes disciplinares: saberes sociais selecionados pelas instituições universitárias e 

que se integram à prática docente (diferentes campos do conhecimento, sociedade, tradição 

cultural e dos grupos sociais produtores de saberes). Conteúdo científico, cultural e social. 

Saberes curriculares: Discursos, objetivos, conteúdos e métodos definidos e 

selecionados pela instituição escolar como modelo de conduta científica e de formação de 

cultura científica.   

Saberes experienciais ou práticos: produzidos pelos professores com base no seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Para Tardif tais saberes se incorporam “à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e de 

saber-ser”. (TARDIF, 2010, p. 71) 

A esta apresentação, o autor nos alerta para os saberes experienciais em relação aos 

demais saberes, justificando a relação de exterioridade que os docentes mantém com os 

demais conhecimentos. A exterioridade mantida em relação aos saberes curriculares, faz com 

que os docentes valorizem os seus saberes quanto a sua produção como também, sua 

legitimação. 

A prática cotidiana nesse sentido contempla as habilidades e capacidades de 

resolução de problemas fazendo com que o professor decida qual a melhor estratégia a ser 

utilizada. Trata-se do saber associado ao trabalho, onde os saberes não serão associados 

estritamente às relações cognitivas, mas, mediadas pelas práticas na docência a que venham 

fornecer princípios para enfrentar e solucionar situações relativas à docência. 
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Ressalta, por sua vez, o saber e a diversidade em que o saber é plural, pois, envolve 

no próprio ofício, conhecimentos em um saber fazer diversos, provenientes de fontes e 

realidades variadas. Outro aspecto destacado por Tardif (2010) é a temporalidade e os saberes, 

que resulta na constituição do saber adquirido no contexto da história de vida e da carreira 

profissional. 

Sobre a discussão dos saberes e a profissionalização docente o autor afirma que o ato 

de ensinar compreende o aprender a ensinar; implica o olhar sobre experiências na cultura 

escolar, no cotidiano das relações entre professores, pais, alunos e as representações que 

constroem sua formação, não só inicial como a formação contínua. 

Quanto à prática pedagógica Tardif (2010, p. 240) considera: “os professores são 

sujeitos do conhecimento”, significa enfatizar que a ação docente é ferramenta primordial das 

mediações com a cultura da escola, com o currículo, com a história, com a emoção e 

afetividade e com os valores que permeiam sua didática. O professor assume sua prática a 

partir dos significados que ele próprio lhe dá, e produz novos saberes sobre aqueles 

anteriormente adquiridos. 

[...] Essa lógica profissional deve ser baseada na análise das práticas, das 

tarefas e dos conhecimentos dos professores; deve proceder por meio de um 
enfoque reflexivo, levando em conta os condicionantes reais do trabalho 

docente e as estratégias utilizadas para eliminar condicionantes na ação 

pedagógica. (2010, p.242) 

Portanto, entendemos que a reflexão sobre o trabalho dos professores necessitará 

compor a premissa do contexto das pesquisas educacionais mais atuais. A este aspecto, o 

autor nos apresenta a lógica da formação profissional que requer transcender os 

conhecimentos disciplinares e apontar para a análise das práticas que correspondam às 

realidades relativas às crenças, tarefas e novos espaços concebidos pelas didáticas mais 

diversas nas esferas escolares. 

Contudo, há de se compreender a importância política da formação de professores 

quando os atores do processo educacional partilharem socialmente e academicamente em 

quaisquer esferas de formação, a cooperação entre seus pares. 

No encadeamento de proposições sobre formação docente, a obra de Garcia (1999) 

nos traz uma pesquisa sobre a formação docente e os aportes teóricos que amparam as 

questões de formação e mais especificamente, a formação de professores. Trata-se de um 

estudo reflexivo sobre a profissionalização em contextos culturais, educacionais, sociais e as 

influências das transformações tecnológicas no âmbito da formação inicial dos professores. 
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A formação de professores discutida nesta obra contribuirá para o entendimento dos 

desafios que compõem as questões mais sensíveis aos professores onde Garcia (1999, p. 11) 

destaca: “A formação aparece de novo como o instrumento mais potente para democratizar o 

acesso das pessoas à cultura, à informação e ao trabalho. Assim, a formação continua a ser 

um tema prioritário e com uma grande potencialidade”.  

No quadro a seguir, serão explanados conceitos de formação de professores, e seus 

precursores, na pesquisa sobre formação inicial: 

Quadro 2 – Conceitos de Formação de Professores e Seus Precursores Apresentados por Garcia 

(1999) 

Rodriguez 

Diéguez 

A formação de professores representa uma interação entre formador e 

formando com a intenção de mudança, desenvolvida num contexto 

organizado e institucional. 

Berbaum Ação de formação em que a mudança se conquista através de uma 

intervenção à qual se consagra um tempo determinado, na qual existe 

participação consciente do formando e do formador com o objetivo de 

atingir um objetivo explícito. 

Honoré Atividade humana inteligente caracteriza-se como uma atividade relacional 

e de intercâmbio, com uma dimensão evolutiva destinada a atingir metas 

conhecidas. 

Ferry Processo de desenvolvimento individual destinado a aperfeiçoar 

capacidades. Combina a formação acadêmica com a formação pedagógica. É 

uma formação de formadores. 

Medina e 

Domínguez 

Preparação e emancipação profissional para realizar crítica, reflexiva e 

eficazmente um estilo de ensino que promova a aprendizagem significativa 

nos alunos e consiga um pensamento-ação inovador, trabalhando em equipe 

para desenvolver um projeto educativo comum. Abarca várias concepções 

de professor que norteiam sua formação como: abordagens, conteúdo, 

currículo, avaliação.  

Zabalza Área de conhecimento e investigação – A didática ampara-se no estudo de 

processos através dos quais professores aprendem e desenvolvem a sua 

competência profissional. Implica um processo sistemático e organizado. A 

formação de professores deve capacitar os professores para um trabalho 

profissional atento à qualidade do ensino e centrado nos princípios 

qualitativos de mudança. Destaca as relações interpessoais - interesses e 

necessidades de professores e alunos. 

(GARCIA, 1999, p 24-26) 
 

 

Garcia (1999, p.27) destaca sete princípios da formação de professores para que o 

entendimento dos conceitos de formação possam ancorar as perspectivas de qualidade e 

profissionalização dos docentes. 

Primeiro – O desenvolvimento profissional é um projeto contínuo através da própria 

carreira. É uma aprendizagem interativa, acumulativa que combina vários formatos de 

aprendizagem. 
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Segundo – Integra a formação de professores em processos de mudança, inovação e 

desenvolvimento curricular. A formação deve ser concebida como uma estratégia para 

facilitar a melhoria do ensino. 

Terceiro – Necessidade de interligar os processos de formação com o 

desenvolvimento organizacional da escola. 

Quarto – Necessidade de articulação entre os conteúdos propriamente acadêmicos e 

disciplinares e a formação pedagógica dos professores. Uma formação que venha possibilitar 

ao professor uma formação abrangente nas dimensões: cultural, política, epistemológica, e 

ética que o torne apto a desenvolver estratégias educativas de acesso ao conhecimento. 

Quinto – Processo em que o conhecimento prático e o conhecimento teórico possam 

integrar-se num currículo orientado para a ação. 

Sexto – Importância da congruência entre conhecimento didático do conteúdo e o 

conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como esse conhecimento se transmite. 

Sétimo – O ensino é uma atividade com implicações científicas, tecnológicas e 

artísticas. Isso implica que aprender a ensinar não necessita ser um processo homogêneo para 

todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer as características pessoais, cognitivas, 

contextuais, relacionais de cada professor ou grupo de professores de modo a desenvolver as 

suas próprias capacidades e potencialidades. 

Neste contexto, Garcia discursa sobre as orientações da formação docente no âmbito 

das especificidades de abordagens de formação apresentadas nas pesquisas analisadas nos 

EUA e na Europa. 

As abordagens destacadas marcam paradigmas de formação que foram construídas a 

partir das transformações sociais bem como, da reflexão sobre do papel do professor diante da 

formação de seus alunos. Das abordagens tradicionais às reflexivas identifica-se um forte 

movimento para que os cursos de formação de professores estejam atentos a uma formação 

que subsidie o professor não só no campo intelectual, mas que, seja construído um 

pensamento pedagógico que pesquise sobre as diversas dimensões que a formação docente 

requer. 

Nesse sentido, a exposição de cinco orientações terá por objetivo, esclarecer o 

fenômeno da formação de professores nas perspectivas humana e profissional. Na primeira 

orientação, há um destaque sobre a formação acadêmica que deverá incluir o conhecimento 

como ferramenta epistemológica para a análise, compreensão e transformação do sujeito. 

A orientação tecnológica necessita contribuir para que o professor reflita sobre suas 

capacidades, construa suas competências e estratégias de modo a ampliar sua formação e 
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desenvolver novas formas de utilização de recursos que colaborem com aprendizagens 

significativas dos alunos. 

De caráter essencialmente humano, a contribuição personalista sofre influências da 

psicologia da percepção, do humanismo e da fenomenologia. “O ponto central deste 

movimento é a pessoa, com todos os seus limites e possibilidades” (GARCIA, p.37). Enfatiza 

o caráter pessoal do ato de ensinar, refere-se fundamentalmente à didática no sentido em que 

cada professor desenvolve suas estratégias de aproximação e percepção do fenômeno 

educativo.  

A formação de professores neste pressuposto adquire dimensões pessoais, 

relacionais, situacionais e institucionais que são necessárias considerar para facilitar a 

formação de cada sujeito. O currículo formativo concretiza-se através das aproximações com 

a prática, com a cooperação, inovação, comunicação, transformação, com as dúvidas, com as 

reconstruções e com a evolução. 

Já na orientação prática, o ofício do ensino - a didática assume uma perspectiva 

procedimental e de análise, parte da investigação dos saberes a serem aprendidos e culmina no 

repensar os atos educativos. Trata-se primordialmente da reflexão e ação sobre o seu processo 

de ensinar. Professores reflexivos descrevem, analisam e avaliam as estratégias para a 

planificação das ações, consideram eticamente, reavaliam-se e constroem novas ações 

coletivamente. 

Por conseguinte, a orientação social-reconstrucionista na formação de docentes 

mantém uma relação direta com a teoria crítica aplicada ao currículo e ao ensino. Deverá 

assim, desenvolver nos alunos a capacidade de análise do contexto social que permeia os 

processos de ensino e de aprendizagem. 

As teorias sobre a reflexão dos cursos de formação de professores tratam as 

capacidades essenciais que necessitam compor a prática docente, estas por sua vez, baseadas 

nos propósitos das teorias humanista, cognitivista, social, e afetiva. 

Falamos aqui, da formação inicial, que é uma função que vem sendo realizada por 

instituições específicas e que cumprem três importantes funções: 

a) Formação – Assegurar uma preparação em consonância com as funções 

profissionais; 

b) Controle e certificação – Assegurar a permissão de exercício da profissão; 

c) O professor como agente de mudança do sistema educativo. 

Diante deste contexto, o currículo assume papel preponderante na formação inicial 

dos docentes e podem configurar três modelos de profissionalização da carreira. O currículo 
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integrado é caracterizado por uma interconexão conceitual e estrutural entre os diferentes 

cursos (licenciaturas) para alcançar metas interdisciplinares e exigirá compromisso dos 

professores implicando a inter-relação do conhecimento e sua relação com as diferentes 

disciplinas. 

De caráter pragmático, o currículo colaborativo pretenderá relacionar especialização 

com integração, os temas concretos integram-se com as disciplinas dos cursos de formação 

docente. 

Como um modelo mais comum, destacado por Garcia (1999, p.72), o currículo 

segmentado é constituído por estudos profissionais sob duas formas: modelo consecutivo – 

proporciona aos professores o conhecimento geral e especializado, os conhecimentos 

pedagógicos vêm posteriormente. Modelo concorrente – a formação geral e os estudos 

profissionais ocorrem ao mesmo tempo.  

Garcia (1999, p.78) apresenta uma matriz curricular proposta por Katz e Roths 

(1985), onde considera que as pesquisas educacionais deveriam ampliar as discussões sobre as 

metas e finalidades da formação docente, proporcionando assim, orientações para a realização 

de especificações mais concretas. 

Quanto aos componentes do currículo, as metas e finalidades na formação inicial 

incluem as dimensões de conhecimentos, habilidades e atitudes. Trata-se de uma pesquisa que 

apresentará elementos do conteúdo curricular enfatizando os aspectos psicossociodidáticos 

que visarão tornar os docentes capazes de tomar decisões. 

Em análise aos conhecimentos propriamente profissionais, estes hão de referir-se aos 

conhecimentos dos meios, de psicologia, de técnicas, de investigação e de avaliação, como 

afirma o autor. (GARCIA, p.74). 

A área do saber pedagógico é composta de conhecimentos teóricos e conceituais, é a 

área do saber fazer onde trata de forma específica a prática pedagógica e por fim, a área do 

saber por que implica na justificação da prática. 

Especificando os conhecimentos numa recente investigação, Garcia (1999, p.86) 

destaca três abordagens de conteúdo, elucidando as práticas de ensino no contexto do 

aprender e ensinar na formação de professores. 

O conhecimento psicopedagógico inclui princípios gerais de ensino, tempo de 

aprendizagem do acadêmico, gestão do conhecimento na sala de aula e as relações 

estabelecidas entre professores e alunos. Significa dizer, que as técnicas didáticas, as teorias 

de desenvolvimento humano, a cultura social e as influências do contexto de ensino, estarão 
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catalogadas com o título de qualificação pedagógica amparada nas ciências que contribuem 

para a melhoria do ensino e consequentemente da aprendizagem. 

Nos estudos apresentados, o conhecimento do contexto visa sensibilizar os docentes 

para conheceras características socioeconômicas e culturais dos espaços e realidades dos 

alunos levando em conta, as expectativas dos futuros profissionais. A formação nesse âmbito 

prevê o contato dos alunos com as escolas reais e assim, constituir a oportunidade mais 

adequada, para promovê-los. 

Dada a relevância dos conteúdos-conhecimentos à formação dos professores, Garcia 

(1999, p.99) enfatiza os programas de formação como um dos componentes importantes da 

profissionalização e apresenta uma proposta que abrange com maior amplitude os conteúdos 

de formação inicial. 

Quadro 3 – Proposta de Garcia (1999) sobre Conteúdos e Competências da Formação Inicial de 

Professores 

Conhecimentos Competências 

Teórico – Conhecer a cultura; visões de 

diversidade cultural; diferentes métodos e 

técnicas de estudos da cultura; conceito de etnia; 

ideário entre cultura escolar e o papel do 

professor como agente cultural. 

Social – Conhecer o desenvolvimento histórico e 

cultural dos grupos sociais; características de 

classe social e atributos dos grupos culturais.  

Conhecer as concepções de trabalho, 

profissionalização e interculturalidade na 

profissão. 

Classe - Conhecer os fenômenos de 

interculturalidade, comunicação verbal e não 

verbal, Identificar diferentes espaços escolares e 

as representações culturais na escola. 

 

Desenvolver: Integridade intelectual; 

competências visual, linguística, estética, 

ética, imaginativa. 

Desenvolver: Capacidade de análise 

política global, política educacional; 

capacidade de tomada de decisões; ética, 

postura colaborativa e participativa. 

Desenvolver capacidade de trabalho em 

equipe, ética nos procedimentos de 

avaliação. 

 

* Elaborado pela autora  
 

A esta referência, o autor destaca a necessidade de revisão do currículo da formação 

dos professores de modo que, corresponda a cada um dos diferentes tipos de conhecimento 

enfatizando a importância do currículo oculto no que tange o valor da experiência do futuro 

professor no contexto das investigações sobre a prática em conformidade com os 

conhecimentos específicos (pedagógicos). 

Segundo Garcia (1999, p. 107), a qualidade profissional tem a ver com o modo como 

os formadores de professores se relacionam com os conteúdos de sua disciplina e a prática de 

ensino. 
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Contudo, para que esse ideário contemple a qualidade na formação inicial dos 

professores, a avaliação será um dos instrumentos dos quais, o processo de formação incidirá 

sobre os programas de formação atentos à qualidade acadêmica e profissional dos futuros 

profissionais. A proposta que se discute é que, o ensino e as pesquisas educacionais, adotem 

práticas reflexivas que contemplem a formação humana e técnica dos profissionais em 

educação. 

Sendo assim, os cursos de formação devem compor seus currículos atentos às 

competências de desenvolvimento intelectual e pessoal dos futuros professores de modo a 

amparar uma formação didática que promova o profissional na área de educação como um 

pesquisador reflexivo, humano, sensível e comprometido com a formação de sujeitos em 

constante transformação. O projeto educacional proposto pelo autor implica a formação não 

só pedagógica, mas, indispensavelmente, humana. 

Para Noffs (2013) a formação de professores compartilha a ideia primordial sobre o 

“falar humano”, pois constitui um processo permanente de aprender e ensinar gerando 

condições de educação. Nesse sentido, o processo de formação docente necessita caminhar 

com os sujeitos da escola e seus instrumentos de formação docente. Há que se caminhar com 

os sujeitos da escola e suas ferramentas de formação de forma conjunta, prevendo as 

constantes transformações que tal processo implica. Trata-se, essencialmente, de falar sobre o 

ensinar de modo a associá-lo aos objetivos, aos conteúdos, às estratégias de ensino e à 

avaliação. Contudo, é claro, que tais objetivos de formação necessitam estar em consonância 

com o compromisso de proporcionar aos futuros professores condições e subsídios teóricos, 

bem como técnicos que apontem para a qualidade da educação. 

De acordo com Noffs (2013, p. 30), a formação inicial terá que conceber uma 

primeira fase de um longo e diferenciado processo de mudanças consolidado na vivência, no 

conhecimento de si, do outro, da realidade da escola, do currículo e do conhecimento 

específico. 

Em Perrenoud (2007) visualizamos a continuidade da linha de pensamento de Garcia 

(1999) e de Noffs (2013), em que sinaliza para um modelo de professor adequado, ou mesmo 

ideal, à contemporaneidade em que se contemple a dualidade da formação humana e 

competências técnicas. Com relação aos saberes e competências docentes o desejado, para 

este autor, refere-se a uma prática fundamentada nos princípios construtivistas. 

Partindo dessa premissa, Meirieu (1998, p. 43) nos fornece, num primeiro momento, 

o foco de atenção do docente com relação à aprendizagem. De partida o docente necessita 

avaliar em que contexto irá se situar sua prática, partindo de perguntas norteadoras: “Quem é 
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o aluno? Que idade ele tem? Quais são suas referências culturais? Quais foram os 

acontecimentos marcantes de sua história pessoal? Que acontecimentos ocorreram em torno 

dele recentemente? Dentro e também fora da sala de aula”?  

O aluno que chega à Educação Profissional e Tecnológica possui bem definidos os 

objetivos que o levaram até esse momento. Primeiramente ele busca aprender uma profissão, 

e esse aprender implica no saber fazer, com competência, a profissão escolhida. O aprender e 

o saber fazer com competência uma profissão estão diretamente ligados a uma formação que 

esteja fundamentada nesses pressupostos. Nesse sentido, temos que ter em mente que tal 

formação deve abarcar o saber teórico contextualizado e, significativo, em relação à prática 

desse sujeito que aprende. Para que se concretize esse princípio o aluno precisa aprender a 

pesquisar (onde obter as informações, quais fontes são confiáveis, quais informações são 

relevantes para a construção do saber profissional específico, como generalizar tais 

informações e futuramente conhecimento, no sentido macro, da atuação profissional, e, suas 

implicações nas esferas social, pessoal, ética, etc...). Na dimensão prática, o fazer profissional, 

desse aluno volta-se para a questão da interdisciplinaridade, no que se refere ao 

multiprofissionalismo, pois a atualidade é permeada pela atuação de profissionais de áreas 

diversas, os saberes específicos contribuem mutuamente visando uma sociedade mais justa, 

pelo bem comum. Esses fatores implicam na conscientização, do futuro profissional, de sua 

responsabilidade tanto pela sua própria construção de conhecimento quanto da reverberação 

do seu agir na dimensão macro de existência humana. 

Competência segundo Perrenoud (2000, p. 15) refere-se: 

[...] a uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação”. Ainda segundo esse autor, o termo 

competência não se esgota com tal definição, mas implica em abordar 

elementos complementares: quais situações requerem domínio de algum 
saber; quais faculdades são acionadas, intelecto, atitudes, o saber fazer, 

esquemas motores, de percepção, o avaliar e o decidir; a articulação dos 

esquemas de pensamento para a resolução de um problema complexo e 
pontual.  

Assim, a preparação para o exercício da docência, sobretudo, no contexto de uma 

educação que visa à formação de profissionais, não se finda na obtenção de um título de 

graduação e uma complementação pedagógica para os bacharéis. O magistério nesse cenário e 

no atual momento histórico aponta para uma demanda mais complexa, em que vai adiante do 

domínio de conhecimentos específicos, embora esses sejam de importância fundamental, 

aponta também para os saberes da prática laboral, atualização contínua por meio de cursos de 
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aperfeiçoamento e eventos que posicionam conhecimentos na contemporaneidade, revistas de 

sua área de especialidade. 

Tais princípios abarcam a concepção de aprendizagem como um processo evolutivo 

e crescente, desafiador, possível de fomentar situações em que se proporcione o gosto, e se 

perceba o sentido, pela aquisição do conhecimento, tornar o sujeito aprendente protagonista 

de seu percurso de formação, e que atenda à diversidade humana. Nesse sentido, o docente 

necessita estar instrumentalizado pela metacompetência, que implica em avaliar 

continuamente sua práxis, seus saberes e, por conseguinte, ressignificá-los e transformá-los. 

Aponta também a necessidade de estar envolvido com o todo da educação e suas implicações 

na dimensão social. 

E como viabilizar esse modelo de professor? Perrenoud (2007) destaca a relevância 

da concepção de formação, o que se espera desse profissional, como se configura seu papel 

em uma dada sociedade, pois mesmo com o fenômeno da mundialização as questões 

educacionais ainda são contextuais.  

 Assim como Perrenoud, Feldmann (in FAZENDA, 2013) nos posiciona que o 

avanço tecnológico transformou a maneira de obtenção de informações e de conhecimento, 

bem como a própria comunicação. Tal fenômeno impôs a necessidade de reflexão da 

formação docente em três dimensões: construção e comunicação do conhecimento a partir de 

pesquisa realizada em equipe; ressignificação do processo de aprendizagem; nova perspectiva 

de formação de profissionais competentes e cidadãos. 

Meirieu (1998, 31) sinaliza que:  

Sendo, acima de tudo, quer se queira ou não, um agente social, o educador 

deve dispor das informações que lhe permitam compreender o seu papel; 

como a sociedade pede que amplie as competências dos sujeitos, ele deve 

dominar perfeitamente essas competências. 

Num passado recente a universidade era a grande detentora do conhecimento 

científico e sistematizado, sendo ela a responsável por prover os professores desse saber, e 

esses por comunicá-los aos alunos. A atualidade nos apresenta a diversificação dos campos de 

produção do conhecimento, eles se expandem para fora da universidade, impondo a essa a 

necessidade de diálogo com essas novas fontes de saberes.  

No tempo presente denominado mundialização, as mudanças políticas, 
econômicas, sociais e culturais e principalmente tecnológicas incidem 

diretamente sobre a formação de sujeitos a partir de novas demandas 

profissionais, imprimindo a reconstrução do pensamento articulado ao 
mundo do trabalho. (FELDMANN, in FAZENDA, 2013, p. 163) 
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O conhecimento assume uma gama mais extensa de atributos em seu significado, 

ressaltando os aspectos multi e interdisciplinar na pesquisa, que na obra, são apontados três 

aspectos essenciais: diferentes áreas do conhecimento em interação/integração para 

explicarem fenômenos e contribuírem para o desenvolvimento da ciência; provisoriedade nas 

definições científicas devido á novas descobertas propiciadas pelos avanços tecnológicos; 

acessibilidade ao conhecimento possibilitada pelas tecnologias da informação e comunicação. 

Nesse sentido, o professor da contemporaneidade é desvencilhado de seu status de 

“transmissor” exclusivo do conhecimento, assumindo o papel de “mediador” entre o 

conhecimento e o aluno, tornando-se ele próprio sujeito de aprendizagem. Percebe-se, dessa 

forma, que o foco se desloca do “ensinar” para o “como ocorre a aprendizagem” e quais 

práticas pedagógicas a viabiliza e, a partir dela, formar os profissionais com competência 

conceitual e cidadãos, que segundo Meirieu (1998, p. 31):  

Toda aprendizagem verdadeira exige uma ruptura com antigas 

representações ou preconceitos anteriores. Requer, portanto, uma 

intervenção externa ou uma situação específica que obrigue o sujeito a 
modificar o seu sistema de pensamento. 

Ao se abordar a formação de professores, nomeadamente dos docentes atuantes na 

Educação Profissional e Tecnológica, é necessário ter em conta o quê é requerido desse 

profissional. Primeiramente que é uma área da docência diretamente relacionada às demandas 

da economia e, por consequência, ao mercado de trabalho, que em função da mundialização e 

do constante avanço tecnológico é premente a atualização permanente do conhecimento. Em 

sequência, o domínio dos saberes, tanto teóricos quanto de práxis, da profissão que se ensina 

e, por último tornar compreensíveis e aplicáveis tais saberes em termos didáticos e 

contextuais. 

Nas palavras de Merieu (1998, p. 27)  

Um “bom conceito” não se substitui a um saber anterior, mesmo que 

desordene minhas representações: dá forma a minha experiência, torna a 

realidade mais assimilável e permite agir sobre ela. Um “bom conceito” 
nunca aparece como “uma coisa a mais” que pesaria no meu pensamento e 

que se acrescentaria aos meus sistemas de representação: ao contrário, ele 

“me alivia”, me liberta [...] 

De acordo com Perrenoud (2007) ofício e docência na atualidade não se configuram 

mais como o simples domínio de um saber específico e conseguir transmiti-lo, mas sim requer 

um conjunto de competências, formação, dedicação e disponibilidade para tal atuação. Tal 
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atuação docente contemporânea requer sua fundamentação nos princípios construtivistas, a 

serem abordados mais adiante.  

Partindo dessa concepção de formação de futuros profissionais, que ingressam na 

Educação Profissional e Tecnológica, há que se considerar qual é o perfil de professor que 

propiciará esse modelo de formação. O ponto de partida se dá pela mudança de concepção 

desse profissional, no que tange ao seu trabalho com os alunos. Essa mudança é a alternância 

do eixo ensino para o eixo aprendizagem. Quando o eixo aprendizagem passa a ser o foco do 

trabalho docente a figura do professor muda, ou seja, ele deixa de ser o centro do processo e 

assume o papel de mediador, em que entram em cena a heterogeneidade, diferentes níveis 

intelectuais, de experiência profissional, maturidade, assim como outras variáveis. Em função 

de todas essas demandas levantadas, apresentaremos os elementos fundamentais da formação 

docente, tanto inicial quanto contínua, capaz de instrumentalizar a prática do professor no 

sentido da aprendizagem significativa no texto em sequência. 

Como nos coloca Meirieu (1998, p. 31): 

O educador deve colocar-se a serviço da solicitação expressa pelos sujeitos: 
o respeito desta solicitação é indiscutível. Não levá-la em conta é desprezar 

os sujeitos, afastar-se deles e, portanto, renunciar, mais cedo ou mais tarde, a 

um mínimo de eficácia. 

A alternância do eixo ensino para o eixo aprendizagem revela a necessidade de partir 

primeiramente dos formadores de professores para que promova a adesão, a essa concepção, 

dos docentes. Perrenoud (2007) destaca que formadores de professores que pouco consideram 

a realidade da sala de aula, nem tão pouco valorizam as práticas, super valorizam seus 

conhecimentos técnico-científicos em detrimento dos saberes construídos na prática, não 

conseguem atender à atual demanda educacional. Para este autor as formações de professores 

não preveem e não preparam os futuros docentes para os reais problemas da realidade da sala 

de aula. A realidade vivida, e experienciada, é o que se espera ser o conteúdo base destas 

formações, abarcando todos os desafios nela existentes. 

Essa defasagem entre realidade da profissão e o que se leva em conta na 
formação provoca inúmeras desilusões. Em diversos sistemas educacionais, 

há queixas de absenteísmo, de falta de educação e até mesmo da violência 

dos alunos, de sua rejeição ao trabalho, de sua resistência passiva ou ativa à 

cultura escolar. Em que programas de formação inicial a amplitude desses 
problemas é levada em consideração? (PERRENOUD, 2007, p. 17) 

Diante deste cenário é que situamos o primeiro princípio construtivista levantado por 

Perrenoud (2007). O princípio da transposição didática fundamentada no exame das práticas 
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pedagógicas e em suas transformações, o que significa dizer que o momento da aula deve ter 

por objetivo e finalidade estabelecer o sentido, e a apreensão, dos saberes escolares 

sistematizados, na realidade escolar e discente. Refletir sobre qual estratégia didática viabiliza 

essa instauração de sentido e apreensão, para assim resgatar o interesse do aluno em aprender. 

Por segundo princípio temos o referencial de competências que abarque os saberes e 

capacidades necessários para a ação docente. O termo competência, pelo entendimento de 

Perrenoud, já foi apresentado anteriormente neste trabalho, cabendo nesse momento abordá-lo 

no âmbito do ato educativo. É preciso ressaltar que o domínio do saber específico, lecionado 

pelo professor, é condição sine qua non, cabendo aqui explanar sobre competências outras, 

relativas à contemporaneidade.  

O reconhecimento de uma competência não passa apenas pela identificação 

de situações a serem controladas, de problemas a serem resolvidos, de 
decisões a serem tomadas, mas também pela explicitação de saberes, das 

capacidades, dos esquemas de pensamento e das orientações éticas 

necessárias. (PERRENOUD, 2007, P. 19)  

É por este princípio construtivista que podemos identificar a função mediadora do 

professor, em substituição à concepção de mero transmissor de conhecimento. Enquanto 

mediador, consideram-se por competências inerentes situar a importância dos saberes 

escolares como instrumentos de transformação e aprimoramento do agir discente, e, assim, 

melhorar sua condição de vida, promovendo o interesse pela aprendizagem e na construção do 

sentido desses saberes, contextualizando-os às suas dinâmicas de existência, como também 

minimizar o problema da indisciplina. 

Na sequência observamos o princípio do plano de formação estruturado em função 

de competências. De acordo com Perrenoud (2007) os programas de formação contínua 

docente, requerem fundar-se no desenvolvimento do professor e se configure como requisito 

de reconhecimento de atuação profissional. À instituição de ensino demanda oportunizar 

momentos de trocas de experiências entre os pares, o que possibilita a reflexão sobre as 

práticas adotadas e os resultados obtidos, bem como eleva o sentimento de um professor 

institucional, tanto no que se refere à concepção de aprendizagem da instituição como do 

entendimento macro e interdisciplinar dos componentes curriculares no plano do curso. 

De acordo com Feldmann (2009) é no seio da instituição de ensino que se espera 

institucionalizar programas de formação docente contínua, em que promova o 

desenvolvimento do professor e se configure como requisito de reconhecimento de atuação 

profissional. A instituição de ensino necessita oportunizar momentos de trocas de 
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experiências entre os pares, o que possibilita a reflexão sobre as práticas adotadas e os 

resultados obtidos, bem como eleva o sentimento de um professor institucional, tanto no que 

se refere à concepção de aprendizagem da instituição como do entendimento macro e 

interdisciplinar dos componentes curriculares no plano do curso.  

As formações, sobretudo para docentes que atuam na Educação Profissional e 

Tecnológica, necessitam contemplar saberes pedagógicos, técnicas e práticas de ensino, e 

saberes específicos do componente curricular, sobretudo advindos da vivência no mercado de 

trabalho, no sentido de que o docente adquira habilidades de viabilizar a compreensão dos 

alunos sobre o conhecimento teórico aplicado na prática profissional futura. Formação em 

relações interpessoais (liderança voltada para a obtenção de resultados, gestão de grupos, 

aspectos afetivos e emocionais das relações humanas em situação de aprendizagem), 

abarcando as questões da ética (respeito à pessoa humana). 

Uma grande parte dos saberes disciplinares [...] é adquirida antes ou à 

margem da formação profissional, isto é, não se relaciona com a 

transposição didática nas classes primárias ou secundárias. A maioria dos 
especialistas ainda pensa que um bom domínio dos saberes disciplinares 

dispensa saberes pedagógicos ou didáticos profundos, ou permite reduzi-los 

ao mínimo vital. (PERRENOUD, 2007, p. 21) 

O quarto princípio, abordado por Perrenoud (2007), refere-se à aprendizagem por 

problemas, que no caso desse trabalho implica em conceber um currículo que privilegie a 

contextualização constante da teoria com a prática profissional. Na realidade da Educação 

Profissional e Tecnológica esse princípio pode ser adotado pela proposição de situações 

possíveis do cotidiano do exercício profissional, evoluindo para o estudo de casos reais. 

Nas business schools, também se trabalha com casos por meio de 
simulações. Nas escolas técnicas, o trabalho é realizado por meio de 

projetos. É adaptar a abordagem por problemas à natureza das profissões. A 

ideia básica continua sendo a mesma: confrontar o estudante com situações 

próximas daquelas que ele encontrará no trabalho e construir saberes a partir 
dessas situações, que ressaltam ao mesmo tempo a pertinência e a falta de 

alguns recursos. (PERRENOUD, 2007, p. 21) 

Perrenoud aponta a necessidade de se construir uma teoria de formação de 

professores advinda da realidade do exercício profissional, não somente embasada nos 

“problemas”, isso se volta para a construção de novos saberes, identificar necessidades 

formativas e pré-requisitos. 

Em sequência desse pensamento Perrenoud aponta seu quinto e sexto princípio que 

aborda a questão da formação de professores onde haja a convergência dos temas teóricos 
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com a realidade docente vivida, bem como a construção das competências docentes. O autor 

ressalta que na atualidade os cursos de formação de professores são dicotomizados, na 

dimensão teoria e prática, em que não se faz presente a articulação, ou mesmo aderência, 

entre os dois aspectos. 

A sugestão de Perrenoud (2007) é que os processos formativos de professores sejam 

estruturados em módulos, em que se estabeleça a interdependência, inter-relação entre os 

módulos para que a formação seja de qualidade e assuma a característica do saber construído, 

no intuito da aquisição das competências requeridas da docência contemporânea. 

Cada módulo contribui com várias competências e cada competência 

depende de vários módulos. Portanto, é fundamental que o plano de 

formação seja pensado de forma coerente, como um percurso construído, e 
não uma acumulação de unidades de formação sem coluna dorsal. 

(PERRENOUD, 2007, p. 25) 

Os dois princípios construtivistas descritos anteriormente por Perrenoud, refletem 

com precisão a necessidade formativa dos docentes da educação profissional e tecnológica da 

atualidade, uma vez que os cursos dessa natureza de ensino são compostos de profissionais 

oriundos das mais diversas áreas do conhecimento e que irão formar profissionais de uma área 

específica, como é o caso do curso de Segurança do Trabalho. Nesse curso existem 

Engenheiros, Enfermeiros, Psicólogos, Licenciados em Língua Portuguesa, Administração de 

Empresas, Advogados, Analistas de Sistemas e Ciências Sociais que irão formar o mesmo 

profissional. Nesse sentido, cada docente precisa estar preparado para tornar significativa 

“sua” Ciência para o futuro profissional de Segurança do Trabalho, ou seja, ter competência 

docente para que a “sua” teoria faça sentido no curso de Segurança do Trabalho como um 

todo, e, consequentemente, na atuação do egresso do curso. 

Uma vez que estamos discorrendo sobre a formação docente contemporânea e suas 

demandas, segundo os princípios construtivistas de Perrenoud e situando na realidade da 

Educação Profissional e Tecnológica, passaremos ao sétimo princípio que refere-se à 

avaliação. De acordo com Perrenoud (2007, p. 25): “A avaliação das competências deve ser 

formativa, passar por uma co-análise do trabalho dos estudantes e pela regulação de seus 

investimentos mais do que pelas notas ou classificações”. 

O que podemos depreender dessa afirmativa é que a avaliação é um componente 

essencial, da práxis docente, quando temos o estabelecimento de competências dos discentes 

como objetivo de formação. Também que, os progressos alcançados pelos alunos são mais 

relevantes que seus desempenhos numéricos.  
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A avaliação nesse modelo requer que o próprio professor saiba a importância, se 

comprometa, com a avaliação de seu próprio trabalho e do percurso de construção do 

conhecimento do aluno. A abordagem formativa de avaliação tem por pressuposto a 

continuidade de um processo, a retroalimentação do desempenho do aluno, do professor e do 

programa de aprendizagem. Esse componente do processo ensino-aprendizagem, nesses 

moldes, permite correções, adaptações, retomadas e avanços que culminem na real 

aprendizagem dos discentes, na ação reflexiva do docente e, consequentemente na construção 

de competências. 

O trabalho de construção, e contextualização, de competências e saberes teóricos e 

sua aplicação na prática profissional não deve ser delegada, exclusivamente, aos estágios, mas 

sim ao longo do curso, como coloca Perrenoud (2007, p. 27) em seu oitavo e nono princípio: 

Parece oportuno considerar, durante o curso, unidades de integração, 

segmentadas (por exemplo, um seminário de análise de práticas ou de 
acompanhamento de estágios longos) ou compactas, como duas ou três 

semanas destinadas a vincular as aquisições por meio de um trabalho sobre a 

identidade profissional, as competências, a relação com o saber, ou por meio 

de projetos que mobilizem recursos provenientes de diversos componentes 
do currículo. 

Na Unidade Escolar, lócus desta pesquisa, esse princípio é concretizado por meio da 

elaboração e implantação do Projeto de Plano de Abandono do prédio em situação de 

incêndio, desenvolvido pelos alunos do curso de Segurança do Trabalho, sob orientação do 

professor da disciplina de Segurança do Trabalho. Nesse projeto todos os atores da unidade 

escolar são envolvidos e participam. Os professores recebem treinamento do docente da 

disciplina de Segurança do Trabalho sobre como procederem no processo de evacuação do 

prédio; todo o prédio da unidade escolar é sinalizado com a orientação da rota de fuga pelos 

discentes do curso de Segurança do Trabalho, que também atuam como brigadistas de 

incêndio na data de realização do Plano de Abandono.  

Tendo por objetivo a aprendizagem significativa, no contexto adulto, e a formação de 

profissionais é preciso repensar a formação docente em nível universitário. É evidente a 

necessidade de uma ressignificação da concepção de formação do professor que atuará no 

referido nível de ensino. Tal entendimento é corroborado pelo décimo princípio construtivista 

de Perrenoud (2007) quando aborda a questão da formação inicial de professores. 

Quanto ao tema levantado no parágrafo anterior Perrenoud (2007) aponta que a 

segmentação dos currículos universitários privilegia a abordagem disciplinar, o que dificulta a 

aquisição de competências procedimentais dos futuros profissionais. O autor defende o 
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diálogo entre os saberes das várias Ciências envolvidas na formação de um profissional, como 

afirma na página 30:  

Isso não quer dizer que é preciso renunciar, por prudência ou desejo de ser 

puro, a propor procedimentos, tanto a partir dos saberes acadêmicos quanto 
dos saberes da experiência e da base de conhecimento dos profissionais. 

Cada um deve servir-se deles com discernimento e adaptá-los à sua 

realidade.  

Diante das proposições abarcadas até aqui, no que concerne à formação docente e os 

objetivos propostos da Educação Profissional e Tecnológica elencados no primeiro capítulo, 

observamos que essa modalidade de ensino requer docentes com postura interdisciplinar. Tal 

postura se inicia com a pesquisa.  

Este elemento, a pesquisa, se apresenta como um meio de situar o docente como 

profissional intelectual, como produtor de conhecimento, que se posiciona frente a um 

pensamento, e que não é um mero transmissor de teoria. Fazenda (2013) destaca ser esse o 

eixo norteador de formação de professores que buscam fazer a diferença na docência. Nos 

pressupostos dessa autora a pesquisa torna-se essencial como instrumento de formação no 

sentido de traçar e trilhar o caminho de uma docência interdisciplinar, que significa, a 

princípio, uma viagem em busca de conhecer a si mesmo. Assim, a pesquisa na perspectiva 

interdisciplinar aponta para quatro direções: 

 Interdisciplinaridade Profissional: refere-se à análise do tipo de professor que somos, 

como nos tornamos dessa forma, quais entraves foram superados e o desejo de alcançar maior 

e melhor competência em nosso fazer;  

 Interdisciplinaridade Científica: um retorno a todo o conhecimento que foi construído, 

aos autores estudados e que nos influenciaram, sem que se deixe de lado nenhum deles, num 

movimento de sentir e perceber como essenciais em nossa formação e que não podem ser 

desconsiderados, mas sim como possibilidades de novas perspectivas de entendimento e de 

contribuição;  

 Interdisciplinaridade Prática: que se firma como ação reflexiva, a constante avaliação 

do exercício da docência, ressignificar o fazer, a busca pela transformação e tornar a práxis 

contextualizada em toda sua polissemia implicada; 

 Interdisciplinaridade Metodológica: que se faz na construção de saberes provindos da 

realidade, que acessa e se complementa por saberes outros, que se expande e alcança a 

atualidade, que não se fecha e se finda em si mesmo, se abre para inúmeras possibilidades. 
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Nesse sentido, a formação docente pela perspectiva de pesquisa interdisciplinar 

significa compartilhar, contextualizar, atualizar e no entendimento que o conhecimento, na 

atualidade, não se faz isolado, arrogante, mas sim pela contribuição, pelo trabalho conjunto 

com o propósito de disseminação do conhecimento e, para tanto transformador da realidade. 

A Interdisciplinaridade somente “é” na ação, na atitude, no fazer reflexivo. É no 

cotidiano da docência que ela pode se fazer existir. Segundo Fazenda (2013, p. 18), 

Desenvolvemos muitas pesquisas e orientamos um grande número de 

pesquisadores. Verificamos nessa trajetória que a teoria vem sendo 
construída, somente se legitima na ação, então fomos experimentando 

formas diferenciadas de observação e registro das ações cotidianas dos 

professores. 

No desenvolvimento de sua pesquisa, Fazenda (2013, p. 18) aponta a necessidade 

premente do compartilhar saberes e práticas e assim propor uma reconfiguração de currículos, 

fundamentados nos princípios abordados anteriormente. Tal necessidade é identificada pelos 

resultados apresentados em que eram recorrentes entraves pedagógicos como o cumprir 

programas curriculares descolados da realidade, da atualidade, revelados em suas palavras:  

Nossa busca revelou professores muitas vezes perdidos na função de 
professar, impedidos de revelarem seus talentos ocultos; anulados no desejo 

da pergunta, embotados na criação; prisioneiros de um tempo tarefeiro, 

reféns da melancolia; induzidos a cumprir o necessário, cegos a beleza do 
supérfluo. 

Dessa forma, Fazenda (2013) descreve quatro princípios norteadores de formação de 

docentes interdisciplinares: espera, humildade, respeito e desapego. Nessa perspectiva há a 

valorização da subjetividade, o conhecer-se para conhecer o outro e assim poder compreendê-

lo. O conhecimento rompe com o modelo exclusivo da teorização, mas se apresenta pela ação 

reflexiva, rigorosa metodologicamente, contextualizada e abrangente. É a ação fundamentada 

na Ciência e que se observa por sua singularidade estética e ética.  

O docente interdisciplinar aprende a ser pesquisador da própria prática. Para 
tanto, busca fundamentar a práxis, quer seja estimulado pelos diálogos da 

Academia, quer seja pelo diálogo estabelecido nos projetos que empreende 

com seus pares no cotidiano do trabalho. Duvidar da própria prática para 
interrogá-la, analisá-la e transformá-la faz parte do quadro de referências do 

professor interdisciplinar. (FAZENDA 2013, p. 21) 

A perspectiva de formação interdisciplinar de professores pressupõe o 

aprofundamento da pesquisa na ação docente, tendo por critério investigativo as ações 

fundamentadas no comprometimento, no envolvimento e no engajamento. 
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Fazenda (2013) ressalta que para identificar o quanto o professor pesquisador está 

comprometido com seu objeto de pesquisa faz-se necessário outro aspecto: a consideração da 

intencionalidade e origem das pesquisas. Isso implica na atitude do docente de retomar sua 

trajetória de vida, não só na prática docente, mas também enquanto um “ser que existe”. 

Como dito anteriormente as demandas para a docência na contemporaneidade são 

mais complexas e requerem um conjunto de competências. Até agora situamos o conceito de 

competência e a competência de conhecimento que o professor necessita construir. Assim, 

uma outra competência docente se faz necessária para que se viabilize a do conhecimento, a 

competência pedagógica, abarcando a empatia com os alunos e a mediação pedagógica, que 

de acordo com Fazenda (2008, p. 14): “(...) um professor competente quando submetido a um 

trabalho de memória, recupera a origem de seu projeto de vida. Isso fortalece a busca de sua 

identidade pessoal e profissional, sua atitude primeira, sua marca registrada”. 

As competências do professor de acordo com Fazenda (2008) são:  

a) Competência Intuitiva: o professor intuitivo busca novas e diferentes 

alternativas para seu trabalho, ousa transgredir sua acomodação, sendo uma pessoa 

equilibrada e comprometida. É um pesquisador e estimula seus alunos a perguntar e a 

duvidar, lê muito e incentiva seus alunos a ler. 

b) Competência intelectiva: Capacidade de refletir; é analítico e prioriza todas as 

atividades que procuram desenvolver o pensamento reflexivo. É receptivo – todos o 

consultam quando têm dúvidas. É um ser de “esperas” – planta, planta e deixa a 

colheita para outrem. Ele é colaborador, ajuda a organização de ideias, na 

classificação e sua definição. 

c) Competência prática: Ama a inovação e utiliza ao máximo diferenciadas 

técnicas. “Copia o que é bom, pouco cria, mas ao selecionar, consegue boas cópias 

e alcança resultados de qualidade” (p.15). Ótima capacidade de organização prática; 

é bem quisto pelos alunos tornando-se um porto seguro no processo de ensino e 

aprendizagem. 

d) Competência emocional: Trabalha o conhecimento sempre com base no 

autoconhecimento. É ousado, pois, inova sempre. Prioriza a afetividade auxiliando 

na organização das emoções contribuindo dessa forma, na organização e 

aproximações dos conhecimentos às vidas. 

Outro aspecto a ser levantado é o entendimento de Perrenoud (2007) quanto à 

qualidade da formação de professores que fundamenta-se, também, na dimensão política. 

Segundo este autor não há como esse aspecto desvencilhar-se do “Ser” professor, já que a 
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neutralidade ideológica perpassa pelo negar a pessoa do professor, sua subjetividade, sua 

concepção de educar, de aluno, de identidade docente, da função da escola e do seu fazer 

pedagógico. 

Assim, Perrenoud (2007, p. 15) sinaliza que suas teses de formação docente, no 

aspecto político, apontam para a inviabilidade da neutralidade ideológica por dois motivos: 

“Elas estão ligadas a uma visão de escola que visa democratizar o acesso a saberes, a 

desenvolver a autonomia dos sujeitos, seu senso crítico, suas competências de atores sociais, 

sua capacidade de construir e defender um determinado ponto de vista.” O segundo motivo 

refere-se à conscientização docente de que sua laboralidade há que intentar ao protagonismo 

do sujeito aprendente e do sujeito que ensina. Significa o responsabilizar-se e comprometer-se 

acerca de seu papel, no cenário da sociedade, entendendo que tal atuação reverbera 

coletivamente. 

Prosseguindo nessa linha de pensamento, e no intento de destacar a relevância da 

dimensão humana e política do ato educativo, Perrenoud (2007) afirma que as questões 

estruturais da escola, em situação de excelência, não neutraliza professores com formação 

deficitária. 

Tal concepção é corroborada por Feldmann (In FAZENDA, 2013, p.163): 

Nessa perspectiva, a interação que pressupõe concepções, diálogo, práticas 
mediatizadas pela disponibilidade e pertencimento, mostram-se como fios 

articuladores dessa teia que envolve, conduz e modifica os processos 

formativos humanos. 

 Assim, o exercício da dimensão política que significa que o docente, em sua 

atuação, traz consigo o cidadão que é, o comprometimento com o desenvolvimento da 

sociedade e a melhoria das condições da comunidade, valorização da responsabilidade social 

que abarca as dimensões tecnológicas, éticas, sociais, culturais, ambientais e econômicas. O 

exercício da dimensão política se faz nas seguintes atitudes: integração dos saberes teóricos à 

prática profissional; partir dos conhecimentos prévios dos alunos para o estudo de situações 

profissionais e suas consequências; estudos de caso que abarquem a dimensão macro da vida 

em sociedade (ambiente, pessoas, problemas regionais, nacionais, globais) analisando as 

consequências, norteada pelos valores presentes nas soluções propostas; encaminhamento de 

questões profissionais fundamentados por valores éticos, culturais e sociais; promover debates 

e discussões em que haja opiniões divergentes acerca de acontecimentos atuais da realidade. 

Até esse momento abarcamos a questão da formação de professores com vistas à 

aprendizagem significativa na Educação Profissional e Tecnológica do Curso Técnico de 
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Nível Médio em Segurança do Trabalho. Na sequência desse trabalho fundamentaremos a 

aprendizagem significativa pelos pressupostos de David Ausubel e Joseph Novak & Bob 

Gowin. 

2.2 - Aprendizagem Significativa pelas Perspectivas de David Ausubel e 
Joseph Novak & Gowin 

 

ara se falar de aprendizagem significativa segundo David Ausubel e Joseph 

Novak & Bob Gowin é preciso apresentar seus contextos de vida e situar as 

bases teóricas que fundamentam esse conceito para esses autores.  

David Paul Ausubel nasceu em 1918 e faleceu em 2008, filho de imigrantes judeus 

da Europa Central. Foi médico, psicólogo, psiquiatria, educador, escritor e professor destas 

áreas. Cresceu insatisfeito com a educação que recebera. Dizia que a educação é violenta e a 

escola, uma prisão. Era contra a aprendizagem puramente mecânica e dedicou-se a encontrar 

uma educação fundamentada na estrutura cognitiva. Seus principais interesses em psiquiatria 

foram psicopatologia geral, o desenvolvimento do ego, toxicodependência, e psiquiatria 

forense, psicologia do desenvolvimento e da educação.  

Segundo Ronca (1994, p. 91) “Um dos aspectos mais importantes da vasta obra de 

David Ausubel foi a sua preocupação em construir uma teoria de ensino que pudesse ajudar 

os professores no seu desempenho em sala de aula”, e que a teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel foi introduzida no Brasil, no início da década de 1970, pelo 

Professor Joel Martins, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quando do seu 

ingresso na docência de cursos de Pós-Graduação dessa mesma instituição. 

Moreira (2011) apresenta Joseph Novak  como um representante humanista da teoria 

da aprendizagem significativa ausubeliana, o qual foi colaborador das pesquisas de Ausubel, 

bem como coautor da segunda edição da obra Psicologia Educacional de 1980.  

O IMC (Florida Institute for Human & Machine Cognition) apresenta Joseph Novak, 

como tendo concluído seus estudos de pós-graduação na Universidade de Minnesota em 

1957, o Dr. Novak  ensinou biologia no Kansas State Teachers College em Emporia, 1957-59, 

e cursos de biologia e educação de professores na Purdue University, 1959-67. De 1967 a 

1995, foi professor de educação e ciências biológicas na Universidade de Cornell, onde sua 

pesquisa centrou-se na aprendizagem humana, estudos educacionais e criação e representação 

de conhecimento. Ele desenvolveu uma teoria da educação para orientar pesquisa e instrução, 

publicada pela primeira vez em 1977 e atualizada em 1998 e 2010. 
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Atualmente é Professor Emérito, Universidade de Cornell, Departamento de Ciência 

das Plantas e Cientista de Pesquisa Sênior da IHMC. Ele é autor ou co-autor de 29 livros e 

mais de 140 capítulos de livros e artigos em livros e revistas profissionais. A obra Aprender a 

Aprender (com Gowin), está agora publicada em oito outras línguas e é amplamente lida. Ele 

atuou como consultor em mais de 400 escolas, universidades e corporações, incluindo 

trabalhos recentes com Procter and Gamble, NASA, Departamento de Marinha. Seu livro 

recente, Aprendizado, Criação e Uso do Conhecimento: Mapas Conceituais como 

Ferramentas Facilitadoras em Escolas e Empresas (Routledge, 2010) está sendo traduzido 

para três línguas estrangeiras.  

Em relação à aprendizagem significativa Moreira (2011, p. 160) destaca a relevância 

da abordagem de Novak: “A visão de Novak é importante porque a predisposição para 

aprendizagem é uma das condições da aprendizagem significativa e certamente tem a ver 

com a integração de pensamentos, sentimentos e ações”. Os aspectos do pensamento de 

Novak em relação à aprendizagem significativa, sobretudo sua abordagem humanística e a 

valorização do aspecto afetivo, serão as frações abordadas neste trabalho. 

Novak & Gowin (1996) exibem no mesmo grau de importância tanto a aprendizagem 

quanto o conhecimento, que segundo eles são conceitos distintos. A aprendizagem tem por 

característica a individualidade e a particularidade, uma vez que é idiossincrática
4
, já o 

conhecimento é de domínio público, ele está no mundo para que todos o acessem. Em seus 

dizeres: “Estamos interessados no pensamento, nos sentimentos e na acção – todos esses 

ingredientes estão presentes em qualquer experiência educativa e transforma o significado da 

experiência”. (p. 21). Esse ideário nos conduz a perceber as relações interpessoais, entre 

professores e alunos, como fator viabilizador das aprendizagens significativas. 

Ausubel é um pesquisador representante da Psicologia Cognitivista. Essa linha da 

Psicologia tem por pressupostos fundantes a fenomenologia, a consciência e a 

intencionalidade. 

De acordo com Dutra (2000, p. 49), 

A intencionalidade é a propriedade fundamental da consciência: dizer que a 

consciência é intencional é dizer que ela está sempre voltada para um objeto, 
é sempre consciência de alguma coisa, e o objeto é sempre objeto-para-uma-

consciência. A cada ato da consciência (noesis) se refere um correlato 

(noema), que só vai existir enquanto relacionado a esse ato e, portanto, 
apenas enquanto objeto-percebido, objeto-pensado, objeto-lembrado, objeto-

                                                        
4 De acordo com Moreira & Masini (2016, p. 107) idiossincrático refere-se a maneira de ver, sentir e reagir, 

própria de cada pessoa. 
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imaginado etc. Em outras palavras, a consciência se volta para um objeto 

num ato que Husserl denominou intenção.  

Moreira & Masini (2016) apontam que a Psicologia, sob esse prisma, revela a 

constante atividade da consciência em que a apreensão e a ação humana, numa dada 

realidade, são referentes aos significados
5
 que a ela são atribuídos. Esse processo se dá por 

interação, que por consequência vão configurando a leitura de mundo do indivíduo. Assim,  

É significativa uma situação do ponto de vista fenomenológico, quando o 
indivíduo decide de forma ativa, por meio de uma ampliação e 

aprofundamento da consciência, por sua própria elaboração e compreensão. 

É a consciência que atribui significado aos objetos e situações. (MOREIRA 

& MASINI, 2016, p.12) 

Nesse sentido, as escolhas que fazemos no campo do conhecimento, os interesses de 

aprofundamento, nos remete à questão das experiências existenciais de cada indivíduo. A 

pesquisa de Ausubel, no campo da aprendizagem significativa possui o interesse de 

desvelamento desses elementos do aprimoramento intelectual. Significativa é a experiência 

que encontra eco na intencionalidade do indivíduo. 

Cognição é um processo, e como processo é algo que vai se constituindo, se 

compondo, adquirindo formas e sentidos, ou seja, significados. Ao longo da experiência 

existencial o mundo do indivíduo vai se compondo por um conjunto de significações por ele 

atribuídos, sempre de forma ativa, que culminam em novos conjuntos de significações. É 

nessa composição que origina-se a estrutura cognitiva, os significados primeiros, os 

referenciais de ancoragem dos quais serão provenientes significados outros. 

Transpondo o conceito de estrutura cognitiva de Ausubel para a situação da sala de 

aula podemos traduzi-la como os conhecimentos que o aluno já possui, e, que devem ser 

considerados pelo docente como o ponto de partida para o trabalho com seus conteúdos 

específicos. Observamos nesse momento o importante papel do professor como mediador 

pedagógico, abordado anteriormente no item de formação de professores.  

De acordo com Moreira & Masini (2016, p. 13) “A Psicologia Cognitivista 

preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e uso da 

informação envolvida na cognição, e tem como objetivo identificar os padrões estruturados 

                                                        
5 De acordo com Moreira & Masini (2016, p. 108) o termo significado é definido como conteúdo consciente 

diferenciado e rigorosamente articulado, que se desenvolve como um produto de aprendizagem simbólica 

significativa ou que pode ser evocado por um símbolo ou grupo de símbolos, após este ter sido relacionado à 

estrutura cognitiva de maneira substantiva e não arbitrária, incluindo significado denotativo e conotativo. 

Significado conotativo: reações atitudinais ou afetivas idiossincráticas eliciadas pelo nome do conceito. 

Significado denotativo: os atributos criteriais distintivos evocados pelo nome de um conceito em contraposição 

às atitudes ou emoções que ele possa eliciar. 
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dessa transformação.”, isso implica as capacidades sensoriais, memória, a estimulação 

externa, circunstâncias do indivíduo em sua construção do ato da cognição, considerando 

também a experiência afetiva. 

Pela perspectiva cognitivista a aprendizagem é concebida enquanto processo, o que 

significa dizer que não é algo instantâneo, mas sim que requer tempo e condições para tal. 

Primeiramente as informações são depositadas na memória, resumidas e categorizadas pelo 

critério de generalidade dos conhecimentos. Num segundo momento são agregadas a uma 

estrutura já existente na mente do indivíduo, onde há a possibilidade de sua evocação ou 

utilização no futuro. Segundo Moreira & Masini (2016, p. 13) “É a habilidade de 

organização das informações que deve ser desenvolvida”. 

Na teoria da aprendizagem significativa ausubeliana observamos o seu foco na 

questão do aprender em contexto de escolarização, e que Moreira & Masini (2016, p. 14) 

assim a define:  

[...] processa-se quando o material novo, ideias e informações que 
apresentam estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e inclusivos, 

claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por ele assimilados, 

contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. 

Em situação de sala de aula podemos observar a aprendizagem significativa quando 

o aluno percebe o conteúdo novo como algo que faz sentido em sua experiência, não só 

acadêmica, mas em uma abrangência mais ampla, que esse conhecimento pode agregar valor 

no seu agir, transformar a realidade e tornar sua experiência existencial mais aprimorada e 

rica de possibilidades. 

Entretanto é preciso considerar alguns pressupostos, que necessariamente, são 

imprescindíveis de estarem presentes antes da introdução de um novo conhecimento, e que 

irão propiciar a ocorrência de aprendizagem significativa. Neto (2006) sinaliza o fator da 

expectativa docente em relação à aprendizagem discente, essa não pode estar pautada na 

memorização literal e sua consequente reprodução. Na sequência é apontada, e ressaltada, a 

atitude docente de avaliar se o aluno é detentor de conhecimentos que possibilitem a relação 

do que já sabe com o novo conteúdo, permitindo que esse novo conhecimento seja agregado à 

uma estrutura cognitiva já existente, de forma substantiva e não arbitrária, o que significa 

dizer que não será simplesmente “decorado”, mas que é importante para o aluno. 

Em Ausubel a estrutura cognitiva é o conhecimento que o indivíduo possui, é estável, 

ou seja, faz parte de sua experiência, é o vivido, os significados, e que faz parte de seu pensar 

e agir. A essa composição denomina-se subsunçor. Para que ocorra a aprendizagem 
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significativa é necessário que “(...) a nova informação ancora
6
-se em subsunçores relevantes‟ 

preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende”. (MOREIRA & MASINI, 2016, p. 17) 

 

Quadro 4 – Demonstração por Imagem do Processo da Aprendizagem Significativa 

 

A imagem representa como 

acontece a aprendizagem 

significativa, em que cada 

engrenagem representa um 

subsunçor e as ligações entre 

eles são as novas informações 

que interagem (processo de 

ancoragem) com eles para 

tornar-se uma aprendizagem 

significativa. 

* Elaborada pela autora 

 

O quadro abaixo visa esquematizar o desenvolvimento dos subsunçores e a 

aprendizagem significativa a partir de conhecimentos prévios do sujeito, que por hipótese 

pode ser um aluno iniciante no curso de Psicologia. 

Quadro 5 – Exemplificação da Formação de Subsunçores 

EXEMPLIFICANDO OS SUBSUNÇORES  

A B SUBSUNÇOR 1 A + B 

SUBSUNÇOR  
O sujeito sabe que Psicologia é 

uma Ciência 

NOVA INFORMAÇÃO 
A Psicologia possui linhas de 

pensamento 

O Sujeito agora sabe que a 
Psicologia é uma Ciência que 

possui várias linhas de 

pensamento 

SUBSUNÇOR 1 A + B B SUBSUNÇOR 2 A + B + B 

O Sujeito sabe que Psicologia é 

uma Ciência que possui várias 

linhas de pensamento 

Cada linha de pensamento 

possui um objeto de estudo: 

 Behaviorista – 
comportamento; 

 Psicanálise – 

inconsciente. 

O sujeito sabe que a 

Psicologia é uma ciência que 

possui várias linhas de 
pensamento, sendo duas delas 

a linha psicológica 

behaviorista em que é 

estudado o comportamento 
observável das pessoas e na 

linha psicológica psicanalítica 

é estudado o inconsciente das 
pessoas. 

* Elaborado pela autora 

 

                                                        
6 O termo ancora-se é uma referência ao processo de ancoragem da teoria ausubeliana, que significa a interação 

entre a nova informação e os conceitos amplos e abrangentes que o aprendiz possui, no sentido de agregar 

atributos a um conhecimento e torná-lo significativo. 
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O quadro acima pretende demonstrar que quando as aprendizagens significativas vão 

ocorrendo, novos subsunçores surgem, cada vez mais abrangentes e diferenciados, que no 

caso do exemplo acima implica num conhecimento sobre Psicologia, que abarca mais 

informações e as diferenças no corpo dessa Ciência. 

Moreira & Masini (2016) afirma que Ausubel entende que as informações são 

depositadas na mente do sujeito de uma forma organizada e por ordem se subordinação 

conceitual, delineando o conhecimento. Assim, “estrutura cognitiva significa, portanto, uma 

estrutura hierárquica de subsunçores que são abstrações da experiência do indivíduo”. (p. 

18), e que quanta mais relevante for a experiência, maior o nível de atributos do subsuçor. 

Dessa forma, o exemplo demonstrado no quadro reflete tal afirmativa, pois o saber sobre tudo 

que compõe a Ciência Psicologia, para seus estudantes, é uma experiência relevante, por sua 

busca em tornar-se psicólogo, o subsunçor inicial que Psicologia é uma Ciência ganhou novos 

atributos, gerando outros subsunçores – possui linhas de pensamento, cada linha de 

pensamento possui seu objeto de estudo e assim por diante. 

Entretanto, nem sempre podemos contar com aprendizagens significativas 

instantâneas, fáceis e sem empenho em nossas práticas docentes. Esse fato nos leva a pensar, 

ou melhor dizendo, indagar: e quando nossos alunos não possuem nenhuma informação sobre 

um tema que nos propomos a trabalhar? Devemos abdicar de nosso desejo de que os alunos 

aprendam de uma forma verdadeira e relevante? Claro que não. Em casos assim recorremos a 

aprendizagem mecânica, num primeiro momento. Moreira & Masini (2016) aponta que 

Ausubel define esse modo de aprender “(...) como sendo a aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva”. Na aprendizagem mecânica a informação nova é fixada pela 

memorização, pois não existem conceitos subsuçores passíveis de ancoragem, ou que possam 

“subsidiar” essa informação nova. “Na verdade, Ausubel não estabelece a distinção entre 

aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, e sim como um 

„continuum‟”. (MOREIRA & MASINI, 2016, p. 19). 

Pela descrição acima observamos que a aprendizagem mecânica não é algo a ser 

reprovado, como num primeiro momento nossas percepções possam acionar seus alarmes de 

desumanidade, extremo tecnicismo, despersonalizante, etc., pelo contrário, ela é um pré-

requisito para que se alcance a desejada aprendizagem significativa em situações que não 

possuímos os conceitos subsunçores. É por meio dela que criamos um campo na consciência, 

possibilitando a germinação de subsunçores e estruturas cognitivas. 
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A aprendizagem deixa de ser mecânica quando elementos do conhecimento passam a 

ter relevância na experiência do aprendiz. A partir daí vão se compondo os subsunçores, 

propiciando as condições mentais para a aprendizagem significativa, de uma determinada área 

do saber, ou seja, é a criada a possibilidade de ancoragem.  

Segundo Moreira & Masini (2016, p. 19): “À medida que a aprendizagem começa a 

ser significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de 

ancorar novas informações”. Desse modo, precisamos situar o leitor sobre como os 

subsunçores se formam na mente humana. 

Os subsunçores, elemento mestre para a ocorrência da aprendizagem significativa, se 

fazem constituir por um processo, composto de fases. A primeira dessas fases é a formação de 

conceitos, que segundo Moreira & Masini (2016, p. 20): “A formação de conceitos, 

característica na criança em idade pré-escolar, é a aquisição espontânea de ideias genéricas 

por meio da experiência empírico-concreta. É um tipo de aprendizagem por descoberta”. 

Isso significa dizer que é a representação mental que o indivíduo vai adquirindo, ao longo da 

existência, sobre os objetos e os eventos da realidade em que vive, ordenados por categorias e 

contextos. 

A fase posterior é a assimilação de conceitos, que de acordo com Moreira (2012, p. 

10): 

[...] é o processo (...) no qual um novo conhecimento interage, de forma não- 
arbitrária e não-literal, com algum conhecimento prévio especificamente 

relevante. É a “ancoragem” (...) na qual o novo conhecimento adquire 

significados e o conhecimento prévio adquire novos significados. 

Relacionando o processo de assimilação (ancoragem) à disciplina Psicologia do 

Trabalho no curso de Segurança do Trabalho podemos assim descrever: por nova informação 

temos a contribuição da Psicologia na prevenção de acidentes, que pode ser relacionada com o 

conceito subsuçor Psicologia enquanto ciência que estuda o comportamento humano, os 

processos mentais e a aprendizagem. Tem-se por produto interacional o entendimento que a 

Psicologia contribui para que se possa detectar comportamentos que ocasionem acidentes, e 

assim modificá-los, e evitar acidentes no ambiente de trabalho. Nessa linha de pensamento, 

tanto o conceito de Psicologia Ciência, quanto o de que a Psicologia contribui na prevenção 

de acidentes permanecem na estrutura cognitiva, entretanto pela interação esse subsunçor foi 

modificado e ampliado, possibilitando a maior generalização e aplicabilidade desse 

conhecimento. 
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Moreira & Masini (2016) apontam que Ausubel destacava a utilização de 

organizadores prévios
7
 com a finalidade de otimizar o processo de ancoragem e a assimilação 

de conceitos. No caso do exemplo citado acima, a Psicologia e a prevenção de acidentes, 

podemos sugerir como organizador prévio o próprio ambiente de trabalho de cada aluno do 

curso de Segurança do Trabalho. Esse ambiente é conhecido e “experienciado” pelo aluno, ou 

seja, é significativo, e, pode funcionar com esta finalidade quando solicitado que os alunos 

façam uma análise de possíveis riscos de acidentes e por qual motivo. Tal análise vai requerer 

a observação, bem como a constatação, de tudo que envolve um acidente, sobretudo o agir 

humano nessa situação específica, que é uma parte do conteúdo da disciplina no referido 

curso, e que atende aos pressupostos do “substantivo” e “não-arbitrário”. 

Para que ocorra a aprendizagem significativa, existem situações que necessitam estar 

presentes no contato com o novo conhecimento como expõe Moreira & Masini (2016, p. 23): 

a) O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o 

aprendiz, ou seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma 

não-arbitrária e não-literal (substantiva);  
b) O aprendiz manifeste disposição de relacionar o novo material de 

maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva. 

O que podemos depreender desta afirmação é que o conteúdo a ser aprendido deve 

possuir algum tipo de relação com a experiência do aprendiz, bem como existir conceitos 

subsunçores específicos, como ainda a intenção de aprender do sujeito. Quanto ao segundo 

aspecto é possível estabelecer uma referência ao pensamento de Novak & Gowin (1996), 

quando esse autor destaca o aspecto afetivo envolvido na aprendizagem significativa. A 

intenção de aprender é, em sua essência, um elemento afetivo por excelência, pois implica no 

querer, no buscar, no perceber a validade do empenho em construir o conhecimento. 

Apercebemo-nos do valor educativo ao darmos conta que interiorizámos um 
novo significado e sentimos a emoção que acompanha este facto. O aluno 

experimenta essa regularidade em educação, chamada sentir o significado, 

em maior ou menos extensão, dependendo da profundidade do novo conceito 
ou das relações preposicionais que passa a dominar, e do impacto que estas 

tenham na sua percepção dos significados de outros conceitos com ele 

relacionados. (NOVAK & GOWIN, 1996, p. 35) 

Até aqui explanamos os conceitos e pressupostos da aprendizagem significativa, 

mas, enquanto professores que somos, como podemos constatar que ela ocorreu? O primeiro 

                                                        
7 Material introdutório apresentado antes do material a ser aprendido, porém em nível mais alto de generalidade, 

inclusividade e abstração do que o material em si e, explicitamente, relacionado às ideias relevantes existentes na 

estrutura cognitiva e à tarefa de aprendizagem. Destina-se a facilitar a aprendizagem significativa, servindo de 

ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que possa aprender o novo material da 

maneira significativa. (MOREIRA & MASINI, 2016, p. 107) 
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passo é a proposição de tarefas desafiantes, que impliquem no domínio do conceito e sua 

aplicabilidade em situações novas, diversificadas e de complexidade crescente. Como 

posiciona-se Moreira & Masini (2016, p. 24): “(...) a melhor maneira de evitar a simulação 

de aprendizagem significativa é utilizar questões e problemas que sejam novos e não-

familiares e requeiram máxima transformação do conhecimento existente”.  

Nesse sentido, as tarefas desafiantes, propiciadoras e que evidenciam a aprendizagem 

significativa, requerem pressupor habilidades além da simples compreensão, mas que 

requeiram também aspectos cognitivos e procedimentais. Isso quer dizer que, quando se pode 

observar no agir dos alunos, habilidades como: classificar, descrever, distinguir, exemplificar, 

estruturar, organizar, coordenar, argumentar, comparar, etc..., o novo conceito em situações 

do seu trabalho, como estudante e como pessoa, pode-se dizer que houve a aprendizagem 

significativa. 

Dessa forma poderemos ponderar a ocorrência de aprendizagem significativa, em 

situação real, no próximo capítulo deste estudo, em que se fará uma análise dos dados obtidos 

em uma unidade escolar, tanto do corpo discente, quanto do corpo docente e da coordenação 

pedagógica do curso Técnico em Segurança do Trabalho.  

 

2.2.1 – A Avaliação da Aprendizagem Significativa 
 

studar sobre avaliação de aprendizagem requer uma discussão sobre o papel 

do professor frente às aprendizagens de seus alunos, como também das 

dificuldades dos mesmos, em relação aos conhecimentos abordados. 

Nesse sentido, destacamos a afirmação de Libâneo (2008, p. 199), “O entendimento 

correto de avaliação consiste em considerar a relação mútua entre aspectos quantitativos e 

qualitativos”. A avaliação escolar assume um papel social, uma vez que, será concebida 

segundo os parâmetros que visarão desenvolver e promover nos alunos capacidades e 

habilidades que serão responsáveis pela inserção dos discentes na sociedade. 

Sob esse enfoque, consideramos que a avaliação estará intimamente ligada ao projeto 

pedagógico da escola, ao compromisso ético do professor em formar seus alunos para a 

prática social e cidadã, em que se intenciona tornar o aprendiz um cidadão capaz de 

compreender a realidade em eu vive, respeitando a coletividade no âmbito de seus deveres e 

de seus direitos. A construção dessa capacidade contribui com a melhoria das relações desse 

sujeito de aprendizagem com o meio em que vive e com a sociedade. Tal condição, do 
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aprendiz é expressa, e esperada, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional e Tecnológica de nível Médio, quanto no Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, lócus desta pesquisa.  

Ressaltamos à esta questão que a avaliação, no contexto de uma pedagogia focada na 

humanização, segundo Luckesi (2008, p. 44), fará da avaliação uma aliada de jornada no 

processo de formação e de capacitação do aluno. Ademais, o autor considera a avaliação da 

aprendizagem escolar como uma ferramenta que auxilia o professor e o aluno no percurso de 

crescimento, e à escola na sua responsabilidade social. Sendo assim, a avaliação responde a 

uma necessidade social.  

Transportando essa concepção para a aprendizagem, podemos entender a 
avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso, na medida em que 

a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando, pelos mais 

variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas as 
suas experiências de vida. (LUCKESI, 2008, p. 173) 

Com o fim de aproximarmos a avaliação à este pensamento, notadamente a avaliação 

formativa, a ser conceituada adiante, corresponde aos objetivos da concepção construtivista da 

educação que, em nosso estudo, compõe os pressupostos avaliativos do projeto pedagógico da 

unidade escolar pesquisada. 

Perrenoud (2000) afirma que a avaliação formativa considera todos os momentos de 

observações, registros e coleta de dados sobre a aprendizagem dos alunos como uma 

ferramenta colaborativa para o aluno aprender melhor. Ela se estabelece na relação diária 

entre professor e os discentes e necessita estar atenta às situações singulares dos alunos 

quanto às dificuldades e aos progressos. A avaliação sob este enfoque requer considerar cada 

situação de aprendizagem como fonte de hipóteses e informações importantes para o aprender 

a avaliar, para o ensinar melhor. De acordo com Zabala (1998, p. 201), melhorar a qualidade 

da aprendizagem implica dizer: “(...) a ação avaliadora deve observar simultaneamente os 

processos individuais e os grupais no processo de aprendizagem”. 

Entende-se, portanto, que a finalidade da avaliação é configurar-se como um 

instrumento que informa e faz uma valoração do percurso de aprendizagem trilhado pelo 

aluno, com o objetivo de promover as propostas educativas mais pontuais. Nesse sentido, 

observamos que, para além da finalidade exposta, a avaliação é uma ferramenta educativa 

intencional, com vistas ao aprimoramento da prática educativa. 

Com relação à avaliação formativa é preciso defini-la de modo que o leitor possa 

compreendê-la no contexto deste estudo. Zabala (1998, p. 201) posiciona a avaliação 
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formativa como sendo um processo, composto de etapas: “Avaliação inicial, planejamento, 

adequação do plano (avaliação reguladora), avaliação final, avaliação integradora”. Tal 

fala significa que deve-se ter por princípio a formação integral do aluno, norteada pela 

concepção construtivista, o que necessariamente implica o entendimento de estágios de 

mediação entre o conhecimento, objetivos de aprendizagem e os avanços ou dificuldades dos 

aprendizes. Para que tal mediação seja exitosa o planejamento requer flexibilidade e 

atendimento à dinâmica do processo de aprendizagem do indivíduo e do grupo em questão.  

Em continuidade ao pensamento de Zabala (1998), esse autor considera que os 

professores necessitam conceber a avaliação, na sua prática, como uma ferramenta 

fundamental de conhecer seus alunos para ajuda-los em suas aprendizagens. As situações 

avaliativas requerem um trabalho fundamentado na confiança, no sentimento real de 

colaboração, acolhimento entre professores e alunos. 

Conquistar um clima de respeito mútuo, de colaboração, de compromisso com um 

objetivo comum, segundo Zabala (1998) é condição sine qua non para que o trabalho docente 

possa adequar-se às necessidades de uma formação que esteja atenta às possibilidades reais 

dos discentes e o desenvolvimento de todas as capacidades. 

A avaliação formativa por este prisma assume um caráter descritivo e humano que 

irá além das observações e registros, frios e desvinculados das particularidades do corpo 

discente. Ela tem por intenção primordial a contribuição ao ato educativo, à prática docente, a 

possibilidade de retomadas, reformulações e a elaboração de novas situações de ensino, 

objetivando situações cada vez mais promotoras de aprendizagem no grupo de alunos. As 

apreciações de aprendizagem, segundo este construto, prevê o incentivo aos alunos, para que 

esses enfrentem novos desafios num ambiente permeado pela possibilidade de alcance de 

sucesso e de uma autopercepção positiva. 

Uma vez definida a avaliação formativa, situaremos o leitor acerca dessa concepção 

avaliativa no âmbito de nossa pesquisa, o curso técnico de nível médio em segurança do 

trabalho, na rede estadual de ensino, Estado do Paraná, município de Curitiba, e a 

aprendizagem significativa nesse contexto educacional. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica situam 

a avaliação da aprendizagem no Capítulo II - Organização Curricular, Art. 22, inciso VI - 

definição de critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem,  

§ 1º Os sistemas de ensino devem elaborar diretrizes metodológicas para 

avaliação e validação dos saberes profissionais desenvolvidos pelos 
estudantes em seu itinerário profissional e de vida, para fins de 



67 

 

prosseguimento de estudos ou de reconhecimento dos saberes avaliados e 

validados, para fins de certificação profissional, de acordo com o 

correspondente perfil profissional de conclusão do respectivo curso técnico 
de nível médio.  

E no Título III – Avaliação, aproveitamento e certificação, Capítulo I - Avaliação e 

aproveitamento,  

Art. 34- A avaliação da aprendizagem dos estudantes visa à sua progressão 
para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e 

cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de 
eventuais provas finais. 

Observamos que a referida legislação confere aos sistemas de ensino, e 

respectivamente às unidades escolares, em seus projetos pedagógicos e regimentos escolares, 

a regulamentação, definição de critérios e instrumentos do processo avaliativo. Assim, a 

INSTRUÇÃO N.º 01/2017 – SUED/SEED - Assunto: Avaliação do Aproveitamento Escolar, 

Recuperação de Estudos e Promoção dos (as) estudantes das instituições de ensino da Rede 

Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, assim concebe a avaliação da aprendizagem: 

1. Avaliação da aprendizagem 

1.1 A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo 

qual o (a) professor (a) estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de 

seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o 
processo de aprendizagem dos(as) estudantes, bem como diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhes valor. 

1.2 A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o 

desempenho do (a) estudante em diferentes situações de aprendizagem. 
1.3 A avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados, sendo 

vedado submeter o (a) estudante a uma única oportunidade e a um único 

instrumento de avaliação. 
1.4 Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, deverá ser 

contínua, permanente, cumulativa e diagnóstica, com o objetivo de 

acompanhar o desenvolvimento educacional do (a) estudante, considerando 

suas características individuais em relação ao conjunto dos componentes 
curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

1.5 Os resultados das atividades avaliativas serão analisados no decorrer do 
período letivo (bimestre, trimestre, semestre), observando os avanços e as 

necessidades detectadas, para estabelecer novas ações pedagógicas. 

1.6 Caberá à instituição de ensino, determinar em seu Regimento Escolar, o 
sistema de avaliação adotado em consonância com as concepções presentes 

no Projeto Político Pedagógico e a quantidade mínima de instrumentos 

avaliativos previstos para cada período avaliativo, com a respectiva regra de 

cálculo, conforme: 
a) para a aprovação exige-se média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) 

e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no cômputo 

geral (total de horas letivas); 
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b) para a composição da média do período avaliativo (bimestre, trimestre ou 

semestre), deverá ser, obrigatoriamente, proporcionado ao(a) estudante no 

mínimo 02 (dois) instrumentos de avaliação e 02 (dois) instrumentos de 
recuperação de estudos; 

c) A composição da média do período avaliativo (bimestre, trimestre ou 

semestre) deverá ser previamente definida pelo colegiado da instituição de 

ensino, descrita no Regimento Escolar e utilizada igualmente por todas as 
disciplinas em todas as atividades pedagógicas. 

1.7 A avaliação da aprendizagem, quando expressa por nota, deverá ter os 

registros em uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero).  

O projeto político pedagógico da unidade escolar, lócus desta pesquisa, aponta o 

processo avaliativo, e o concebe, como descrito na sequência:  

A avaliação deve ser essencialmente formativa na medida em que cabe 

avaliação subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo ensino 
e aprendizagem para sanar dificuldades, aperfeiçoando-os constantemente. A 

avaliação vista como um diagnóstico contínuo e dinâmico torna-se um 

instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos, os 
procedimentos e as estratégias de ensino, para que realmente o aluno 

aprenda. A avaliação formativa tem a função de instrumento de 

desenvolvimento, educação e emancipação e não mais de regulação, controle 

e coerção. (2016, p. 75) 

A dimensão legal do processo avaliativo, tanto nas esferas federal e estadual, no 

contexto educacional de nossa pesquisa, prevê que a aprendizagem dos discentes requer uma 

aferição de natureza processual e construtiva, que contribua para o desenvolvimento 

intelectual e voltado para o exercício da cidadania. Assim também se observa, tal abordagem, 

na unidade escolar, lócus deste trabalho.    

Do mesmo modo, Moreira (2012, p. 51), ao abordar a questão avaliativa da 

aprendizagem significativa nos sinaliza a dificuldade de aferir a aprendizagem significativa 

pelos moldes do “certo e errado”, pelas classificações sumárias quantitativas. Também 

sinaliza que uma avaliação é tanto mais fidedigna quanto mais haja uma mudança de postura 

do docente. Como em suas palavras: “A avaliação da aprendizagem significativa implica 

outro enfoque, porque o que se deve avaliar é a compreensão, captação de significados, 

capacidade de transferência do conhecimento a situações não conhecidas, não rotineiras”.  

Em consonância a este pensamento, observamos os pressupostos tanto da 

interdisciplinaridade, e do construtivismo, quanto do objetivo primeiro da educação 

profissional e tecnológica: mudança de postura, adaptabilidade, flexibilidade, compreensão da 

utilização da teoria nas ações laborais, que o conhecer algo, verdadeiramente, implica em sua 

construção.  
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Alcançar a aprendizagem significativa requer considerar o erro como uma parte 

constituinte do processo de conhecer, uma prática educativa que proponha desafios, espaços 

favoráveis à criatividade e às singularidades. O todo dos avanços, como também das 

dificuldades, dos discentes é muito mais do que as partes isoladas do desempenho escolar. 

Cada situação da experiência de aprendizagem do discente diz muito mais do que 

simplesmente uma valoração classificatória.  

Deste modo, Moreira (2012, p. 52) posiciona-se que: “(...) a avaliação da 

aprendizagem significativa deve ser predominantemente formativa e recursiva. É necessário 

buscar evidências de aprendizagem significativa, ao invés de determinar se ela ocorreu ou 

não”. Por recursiva depreendemos ser a variedade de instrumentos que viabilizem a 

comunicação do discente sobre o que ele está aprendendo, como está aprendendo, em que 

momentos apresenta dificuldade e, assim, cabe ao professor propor novos percursos que 

tornem acessível o conhecimento.  

Em vista do que foi abordado e da natureza dessa pesquisa, podemos pontuar que a 

verificação da aprendizagem significativa, no curso técnico de nível médio em segurança do 

trabalho, necessita de uma abordagem avaliativa processual, que abarque desde a bagagem 

experiencial do aluno, seus conhecimentos prévios, ao percurso intelectual, incluindo e 

considerando seus significados e percepções acerca do quê aprende, suas estratégias de 

aprendizagem, o sentido fenomenológico do conhecimento. 
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Capítulo III – Colhendo Dados da Realidade Escolar 
 

3.1 – Levantamento Bibliográfico 
 

nsinar e aprender compõem em si, atitudes, relações, interações construções 

e reconstruções. De âmbito social, humano e psicopedagógico a didática 

passa a ser discutida em todos os espaços educacionais – da educação 

infantil à universidade. 

Estudar as relações que envolvem essas dinâmicas prevê um olhar sensível às inter-

relações que se estabelecem dentro e fora da sala de aula. Nesse sentido, a escola passa a 

exercer um papel transformador na formação humana. 

De caráter intencional, as relações entre o ensinar e o aprender assumem o 

compromisso com a formação do indivíduo e abarca um conjunto de concepções e ações que 

compõem o caráter social da didática. Libâneo (2003, p.64) explicita essa especificidade: 

Educação compreende o conjunto de processos e influências, estruturas, 

ações que intervêm no desenvolvimento dos indivíduos e grupos na sua 

relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de 
relações entre grupos e classes sociais, visando à formação do ser humano. 

A este enfoque, o presente trabalho terá como objeto de investigação a aprendizagem 

significativa, por entender, que ensinar significa propiciar aprendizagens que contribuam para 

a formação integral dos alunos. 

Para Tardif (2010, p.237), a prática do professor será por excelência, um espaço- de 

produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhes são próprios. 

Contudo, consideramos pertinente investigar os pressupostos sobre a relação que se 

estabelece entre a didática e a aprendizagem significativa objetivando redimensionar a prática 

docente do professor de ensino profissionalizante, às premissas que tratam a relação ensino e 

aprendizagem de forma mais humana, sensível e transformadora. 

Para pesquisarmos esta temática de maneira fidedigna à importância da discussão 

sobre aprendizagem significativa, consideramos oportuno, a explicitação da contribuição da 

pesquisa qualitativa nos trabalhos de investigação educacional, as quais envolvem as 

representações humanas. 
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A abordagem qualitativa de pesquisa preocupa-se em conhecer a realidade segundo a 

perspectiva dos participantes da pesquisa. Por sua vez, é uma configuração de estudo que se 

centra na forma como as pessoas interpretam e dão sentido às suas experiências. 

De acordo com Chizzotti (1995), a abordagem qualitativa implica: “(...) as pesquisas 

que, usando ou não quantificações, buscam interpretar o sentido do evento a partir do 

significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” (p.28). 

Vale destacar, que na investigação qualitativa de pesquisa, observa-se o trabalho com 

pessoas, onde é essencial serem compreendidas como sujeitos sociais respeitando seus valores 

e posicionamentos. 

Ao coletar informações nessa abordagem deve-se observar: (...) “a fala dos sujeitos 

de pesquisa é reveladora de condições estruturais de sistemas de valores, normas e símbolos 

(...)”. (MINAYO, 2014, p.204). 

A escolha por essa metodologia se configura no contexto escolar onde estão sendo 

produzidas as informações que serão coletadas de acordo com as teses apresentadas na 

literatura específica da área referente ao objeto de estudo, com o intuito de aprofundar o que 

se pretende discutir. 

Ludke e André (1986, p.12), consideram que: “é importante que o pesquisador dê 

atenção ao maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois, um 

aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão do problema que 

está sendo estudado”. Acreditamos dessa maneira, que a abordagem qualitativa de 

investigação na área educacional tem se apresentado como uma forma viável e propícia de se 

trabalhar com as ciências humanas e sociais. 

Mediante essa perspectiva, optamos pelo método fenomenológico uma vez que, ele 

permite descrever e compreender o fenômeno para a relevância de explicações claras sobre o 

entendimento que o pesquisador tem daquilo que está sendo investigado. Ele é descritivo de 

princípio explicativo e, requisita descrição bem organizada da experiência vivida do 

pesquisado. 

Moreira (2004) ressalta que a abordagem metodológica fenomenológica se 

fundamenta na filosofia de Heidegger e suas pesquisas referentes à compreensão das 

habilidades, experiências vividas e cotidianas buscando associar as semelhanças e diferenças 

nas práticas, habilidades e experiências dos seres humanos.  

A fenomenologia enquanto método caracteriza- se como uma ciência rigorosa, que 

preexiste por descrição e que se ocupa de fenômenos que são os vividos da consciência, e as 

relações estabelecidas com a realidade. 
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Bicudo (1999) esclarece que no método fenomenológico existe uma essência que 

atribui qualidades para cada objeto, e o fenômeno só tem sentido quando é experienciado na 

vivência do sujeito em relação aos objetos do mundo. 

Devido à importância das pesquisas em educação serem dotadas de significados de 

âmbitos social, cultural, psicossocial, a investigação fenomenológica busca essencialmente a 

compreensão da subjetividade presente do fenômeno pesquisado. O pesquisador procura, na 

análise das descrições, o conteúdo característico do fenômeno, bem como as suas diferenças 

de significações. 

De acordo com Edmund Husserl (2000), toda nossa relação com o mundo não teria 

razão se não começasse pela percepção, ou seja, pelos sentidos. Nós é que buscamos o sentido 

daquilo que se mostra, sendo assim, cabe-nos refletir as relações do homem com o mundo. 

Toda consciência é voltada para alguma coisa, mas nem sempre podemos abarcá-la 

completamente. Assim, a fenomenologia tem como tarefa desvendar os fenômenos implícitos 

nas relações intencionais que o homem vive no seu cotidiano com os outros. 

A educação, na perspectiva fenomenológica é uma concepção que aponta para a 

necessidade de uma educação integral, que se preocupa com a formação teórica, política,  

ética, estética, corporal e profissional. A fenomenologia percebe a educação como expressão 

humana e, portanto, do inacabamento, da criação, da subjetividade, da crítica, da busca do 

sentido. 

Bicudo (1999, p.81) entende que educar em uma abordagem fenomenológica implica 

estabelecer mediações, buscar a verdade e compreender o seu sentido, é acreditar nas 

possibilidades do educando para que ele supere seus limites.  

Entende-se, portanto, que o processo de compreensão dos fenômenos é pedagógico, 

pois oferece ao pesquisador-educador as condições para captar essa aparência no todo, que 

tem início com uma interrogação, e com uma metodologia própria para proceder à 

investigação. 

Diante do exposto, acreditamos na contribuição da pesquisa qualitativa 

fenomenológica na coleta e interpretação de dados, pois, a fenomenologia, ligada à 

hermenêutica, vai mostrar que todo conhecimento é uma interpretação que o sujeito faz a 

partir da produção humana simbólica dos signos culturais. Destacamos ainda, que o método 

fenomenológico estabelece diálogo com as ciências humanas por sua vertente antropológica - 

por considerar cada ser único, que se faz a si por intermédio da intersubjetividade. 

A pesquisa educacional, nos moldes da fenomenologia, propõe-se a uma descrição da 

experiência vivida. “Trata-se de uma pesquisa que busca descrever e interpretar os 
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fenômenos que se apresentam à percepção. (...) Na pesquisa fenomenológica, constitui muito 

mais uma postura, um modo de compreender o mundo, do que como uma teoria” (GIL, A. C., 

2002, p. 39-40). 

Nesse contexto abordaremos a postura interdisciplinar do pesquisador acreditando 

ser um dos fundamentos primordiais da pesquisa em educação. 

Para Fazenda (1998), a interdisciplinaridade apresenta-se como instrumento valioso 

para garantir a construção do conhecimento em uma visão holística, capaz de transformar a 

busca por novos conhecimentos.  

De caráter humano e com função humanizadora, a postura interdisciplinar do 

pesquisador requer competências que fortaleçam sua identidade profissional. Tais 

competências estarão no âmbito das pesquisas de Ivani Fazenda apresentadas em sua obra: 

Didática e Interdisciplinaridade (1998 p.15-16). 

Na competência intuitiva a principal característica do pesquisador nessa abordagem, 

estará evidenciada no comprometimento com um trabalho de qualidade, porque ama a 

pesquisa. Entendemos que tratar a educação sobre o olhar da qualidade do ensino nos situa em 

um dos principais pilares da educação além das paredes escolares, nos coloca como sujeitos 

transformadores e em transformação, evidenciando o caráter humanizador do pesquisador em 

educação. 

A competência intelectiva refere-se à capacidade de reflexão privilegiando atitudes e 

atividades que procuram desenvolver o pensamento reflexivo. Para o pesquisador, tal 

competência prevê um espírito autocrítico, mobilizador de novos pensamentos, um 

comportamento embasado na coragem de retomadas, revisões. O pesquisador será um 

colaborador presente, atuante, um incentivador de novos olhares, novas posturas. 

Com capacidade de organização a competência prática privilegia o planejamento, 

aprecia a inovação, o que faz do pesquisador em educação um sujeito atento às intenções do 

educar e do formar. 

Na competência emocional, o pesquisador buscará trabalhar o conhecimento com 

base no autoconhecimento. Almejará a construção colaborativa e integral do saber como uma 

ferramenta que envolve trocas e reciprocidade entre as ciências. 

Fazenda (2003) defende o princípio de que o conhecimento interdisciplinar busca a 

totalidade, se respeitando a especificidade das disciplinas. Além disso, a autora ressalta que a 

interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento da própria disciplinaridade, 

de uma forma reflexiva, dialógica e relacional. “Ela é a arte do tecido que nunca deixa 
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ocorrer o divórcio entre seus elementos, entretanto de um tecido bem trançado e flexível.” 

(FAZENDA, 2003, p.29). 

Pesquisar a aprendizagem significativa na Educação Profissional e Tecnológica sob a 

perspectiva humana das abordagens destacadas neste trabalho significa considerar o 

compromisso de estudar, investigar e apresentar os pressupostos que correspondam com uma 

atitude interdisciplinar. 

Nas relações humanas estabelecidas entre o ensino e aprendizagem, os estudos 

discutidos neste trabalho objetivarão alicerçar nossa pesquisa nos pilares da importância da 

aprendizagem significativa nos jovens e adultos trabalhadores. 

 

3.2 – Dados da Realidade 
 

iante da perspectiva qualitativa da pesquisa em educação, ressaltamos o papel 

do pesquisador como um “veículo inteligente e ativo entre o conhecimento 

acumulado na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da 

pesquisa” (MENGA & ANDRÉ, 1986, p.5). Entendemos, portanto, que através do 

pesquisador o fenômeno educacional, contextualizado aos desafios da educação na atualidade, 

fará com que o conhecimento amplie horizontes do fenômeno estudado e contribua para uma 

realidade social. 

A este caráter científico e humano da pesquisa em educação e que envolve a 

obtenção de dados descritivos obtidos no contato do pesquisador com o problema a ser 

investigado, é que a entrevista é vista como um dos instrumentos básicos para a coleta de 

dados como afirmam Menga e André (1986, p.33); “Ela desempenha importante papel não 

apenas nas atividades científicas como em muitas atividades humanas”. 

De acordo com as autoras, a entrevista assume caráter de interação estabelecendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. Vale dizer, que 

se tratando de pesquisa sobre o ensino, formação de professores, será aconselhável, como no 

caso deste trabalho, o uso de um roteiro que guie a entrevista através de tópicos principais a 

serem estudados como nos orienta Menga e André (1986). 

Thiollent (In Menga e André, 1986, p.36) afirma que o entrevistador deve estar 

atento às respostas verbais que vai obtendo ao longo da interação, bem como, à comunicação 

não verbal expressa por gestos, expressões, entonações, enfim, para que a compreensão e a 

validação do que foi dito seja efetivado. 
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Sendo assim, optamos neste trabalho, pela entrevista semiestruturada, com a 

explanação das principais características que nortearão nossa pesquisa abaixo elencadas: 

1. Ela busca dados onde os fenômenos ocorrem; 

2. Constitui-se como importante instrumento para a realização da pesquisa tanto 

quanto a identificação de colaboradores para interagirem na coleta de dados; 

3. O processo na entrevista semiestruturada é tão mais importante do que os 

resultados obtidos no final. 

Por sua vez, Minayo (2014) afirma que a entrevista semiestruturada é o fenômeno 

que permite aproximarmos os fatos ocorridos na realidade com as teorias em estudo, a partir 

da interligação entre ambos.  

Por fim, entendemos que a contribuição da pesquisa qualitativa possibilitará melhor 

interpretação e compreensão da temática em estudo. 

 

3.2.1 – Histórico da Unidade Escolar Lócus da Pesquisa 
 

 colégio foi criado através do Decreto 16994/65 de 05/02/65, o qual 

transformou a Escola Normal Ginasial “Professor João Macedo Filho”- Setor 

B, período noturno, em “Ginásio Estadual Tiradentes”.  

Em 1967, iniciou-se a construção do prédio na Rua Marechal Mallet, 540, Bairro 

Ahu, no governo do Sr. Dr. Paulo Pimentel, sendo que o projeto arquitetônico ficou a cargo 

do Escritório de Arquitetura Jayme Lerner. 

Em 1970, visto a carência de vagas para o Ensino Médio na capital, a Fundepar 

solicitou que a Direção ocupasse o pavilhão de salas de aulas do novo prédio. Neste ano, 

através do Decreto 21871/70 de 11/12/70 houve sua elevação para Colégio Estadual 

Tiradentes - Ensino de 1º e 2º Graus. 

O Estabelecimento passou a ofertar o 2º grau em 1971 conforme Portaria 92/71 de 

18/01/71 (autorização para funcionamento de 2º grau).  

Conforme Resolução 416/77 de 22/03/77, o Complexo Escolar Tiradentes obtém a 

atual denominação. 

Em 2005 é autorizado e inicia o funcionamento do curso de Ensino Médio 

Profissional - Técnico em Administração - Integrado (em quatro anos, integradamente ao 

ensino médio) e Subsequente (em um ano, após o ensino médio) seguindo legislação em 

vigor, LDB/96. Ainda, em 2005, é realizada uma nova adequação e cria-se o 2° Laboratório 
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de Informática: Laboratório Paraná Digital, Sistema Linux, mais tarde vem a tecnologia de 

fibra ótica e adequa-se ao Laboratório do PR Digital. No mesmo ano a SEED – Secretaria de 

Estado e Educação - autoriza o Curso Técnico de Administração. 

Em 2007 quando o governo federal propõe a expansão do Ensino Técnico, esta 

instituição recebe a proposta do MEC – Ministério da Educação e Cultura - para mais quatro 

cursos profissionalizantes: Curso Técnico em Química;  Curso Técnico em Farmácia; Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho e Curso Técnico em Construção Civil. 

No início de 2010 começam novos cursos: Técnico em Química Integrado ao ensino 

médio e Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente ao ensino médio, de acordo com 

legislação vigente. 

 

3.2.2 – Corpo Docente 
 

s professores que constam nesta fração do trabalho foram entrevistados, na 

modalidade de entrevista semiestruturada, tendo suas falas gravadas e 

transcritas no item Apêndice deste trabalho. A participação, dos docentes, 

neste estudo se deu conforme a aceitação na participação, não sendo aplicados critérios de 

seleção.  

 

Análise de dados – Entrevistas. 

Professor 1 

Aprendizagem e aprendizagem significativa. 

 

O professor acredita que a apropriação do conhecimento ocorre quando o aluno 

modifica seu comportamento nas relações cotidianas, profissionais e se utiliza dos 

conhecimentos para a melhoria de suas relações no convívio social, familiar, escolar e no 

ambiente de trabalho. 

A esta afirmação, identificamos os princípios de Dellors (2003) referentes ao 

conceito de formação por meio da educação ao citar a proatividade de aprender fazer, que 

esclarece a capacidade transformadora do conhecimento na qualificação profissional e na 

qualidade das relações éticas.  

Sobre a aprendizagem significativa o professor destaca o caráter atitudinal da 

aprendizagem - quando o aluno se utiliza do conhecimento demonstrando atitudes de valor 
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consigo e com os outros. Nesta afirmação sublinhamos o quarto pilar da formação segundo 

Dellors (2003) – o aprender a ser que implica: as dimensões ética e estética, a 

responsabilidade pessoal e espiritualidade que correspondem ao caráter humano desse 

princípio de formação. 

De acordo com Perrenoud (2007), o ensino precisa ter por meta qualificar o aluno a 

utilização de tais recursos cognitivos. O professor tem um papel de destaque nesta 

qualificação, pois através das metodologias aplicadas, ele qualificará e aprimorará a formação 

do aluno. Nessa perspectiva, a escola é o agente formador das competências cognitivas e, por 

conseguinte, das aprendizagens com significado social, individual e profissional. 

Logo, mediante o exposto, fica clara a responsabilidade da educação e da prática 

docente para que ocorra a aprendizagem com o objetivo de: formar os alunos para a 

diversidade e desafios que a sociedade dos tempos atuais nos apresenta.  

 

Metodologia do Ensino 

As aulas ministradas pelo professor entrevistado correspondem a uma didática 

democrática onde o aluno participa do processo ensino-aprendizagem; reconhece a 

importância dos conhecimentos como subsídio primordial para a construção da prática 

profissional e para a transformação do seu cotidiano. 

Para Libâneo (2003, p.29),  

O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos, 

organizado sob a direção do professor com a finalidade de prover as 
condições e meios pelos quais os alunos assimilam ativamente os 

conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. 

 

Tal afirmação apresentada pelo entrevistado, nos leva a discutir também com Garcia 

(1999), o caráter pessoal do ato de ensinar, uma vez que, a didática será concebida a partir das 

relações de reciprocidade, confiança e respeito entre professores e alunos considerando a 

formação integral do educando e não apenas, a formação técnica profissional. 

No que diz respeito ao currículo (importância da teoria como subsídio para a prática 

profissional), evidenciamos a afirmação de Garcia (1999), que caracteriza os conteúdos como 

formativos, pois, se concretizam através das aproximações com a prática, com a cooperação e 

com a transformação. 

Nesse sentido, as relações estabelecidas entre o professor e seus alunos 

correspondem aos pressupostos de uma metodologia democrática, comprometida com a 
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aprendizagem dos alunos e assentada nos objetivos da formação explicitada no projeto 

pedagógico do curso em análise. 

A contribuição da prática docente para que o aluno alcance a aprendizagem 

significativa e avaliação. 

Nesta pergunta o professor abordou três movimentos pedagógicos para elucidar a 

importância do professor na aprendizagem significativa dos alunos. 

Primeiro – A prática de ensino. 

“O professor deverá compor à sua prática uma concepção de ensino e 

aprendizagem que corresponda à construção de um espaço dinâmico e interativo, onde os 

conhecimentos sejam discutidos, sistematizados, não só transmitidos e que estejam 

associados à realidade social e profissional”. 

Assinalamos a esta resposta, a consideração de Tardif (2010, p.240), “(...) os 

professores são sujeitos do conhecimento”, incumbem-se de estabelecer relações com a 

cultura da escola, com o currículo, com os objetivos de formação do curso, com as aspirações 

dos alunos. Defende, portanto, que os docentes se encarreguem de partilhar socialmente e 

academicamente, o princípio da cooperação nas relações proferidas em sala de aula.  

Por conseguinte, Perrenoud (2007) sustenta a necessidade de envolvimento do 

professor com o todo da educação, ressaltando as implicações de sua prática na dimensão 

social, formativa e afetiva que compõem seu compromisso em educar. 

 

Segundo – A formação de professores. 

O professor enfatiza a necessidade de formação pedagógica dos professores que 

atuam na Educação Profissional afirmando: “Os professores deveriam fazer a formação 

pedagógica, pois, valorizam seu conhecimento específico em detrimento dos conhecimentos 

específicos da formação docente demonstrando a ausência de reflexão sobre sua prática, 

sobre as concepções que norteiam o trabalho pedagógico e sobre a aprendizagem dos alunos 

adultos e trabalhadores. Muitos se negam a trabalhar de forma integrada com as outras 

disciplinas do currículo e avaliam os alunos de acordo com seus objetivos não os associando 

aos objetivos de formação do curso”. 

Mediante esta afirmação destacamos Garcia (1999), que nos sensibiliza sobre a 

formação docente afirmando que a orientação pedagógica propõe-se a contribuir para a 

reflexão do professor sobre suas capacidades, sobre a construção de suas competências e 

estratégias de ensino a fim de ampliar sua formação. 
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Igualmente, incluímos Perrenoud (2007) que reconhece a preparação para o exercício 

docente alicerçada na atualização contínua por meio de cursos de aperfeiçoamento que 

posicionem os conhecimentos na contemporaneidade uma vez que, a sociedade se apresenta 

cada vez mais plural e desafiadora. 

 

Terceiro – Aprendizagem Significativa e Avaliação. 

O professor reconhece que para ocorrer à aprendizagem significativa nos alunos os 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem carecem estar sintonizados com o ato do 

conhecimento. O professor precisa lançar mão de várias estratégias de ensino para que o aluno 

aprenda, necessita estabelecer um vínculo com o aluno respeitando suas dificuldades e 

valorizando os conhecimentos que o aluno já possui. Acredito que a construção de um projeto 

escolar atento às questões de aprendizagem e de avaliação deve ser idealizado, com o objetivo 

de minimizar as dificuldades de aprendizagem e promover aprendizagens significativas nos 

alunos. 

A este aspecto, Libâneo (2003) afirma que o professor será um grande facilitador de 

aprendizagens, ele demandará propiciar condições para que o aluno construa seu 

conhecimento. Os conhecimentos (conteúdos) têm de serem trabalhados de modo a contribuir 

com a interação dos alunos nas mais diversas formas de trabalharem com o conhecimento 

novo rompendo com posturas que possam inibir a participação do aluno no processo de 

aprendizagem. O erro segundo o autor é construtivo e o professor se disponibilizará a 

conceber novas formas de avaliar seus alunos. 

De acordo com Moreira (2012, p.8), a aprendizagem significativa somente é possível 

quando um novo conhecimento se relaciona de forma substantiva e não arbitrária a outro já 

existente. Para que essa relação ocorra, é preciso que exista uma predisposição para aprender. 

Ao mesmo tempo, é necessária uma situação de ensino potencialmente significativa, 

planejada pelo professor, que leve em conta o contexto no qual o estudante está inserido e o 

uso social do objeto a ser estudado.  

Nesse sentido, citamos Perrenoud (2007), que discursa sobre a avaliação formativa 

ressaltando que os progressos alcançados pelos alunos compõem um dos importantes 

requisitos da aprendizagem significativa. Esta abordagem sobre avaliação permite reflexões 

no professor e nos alunos desencadeando retomadas, reconstruções, avanços e novas 

aprendizagens. 
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Contudo, o ideário de um projeto pedagógico escolar atento às questões da 

aprendizagem significativa necessita ser intencionado, por entendermos a importância de uma 

educação voltada para a formação integral dos alunos. 

 

Professor 2 

Aprendizagem e aprendizagem significativa. 

A entrevistada entende que ocorre aprendizagem do aluno quando: 

“O aluno se apropria do conhecimento, e a aprendizagem significativa ocorre 

mediante: O aluno absorve o conhecimento e aplica-o no dia a dia, por exemplo: como uma 

postura profissional onde colocará seus saberes em todos os setores da vida, não 

simplesmente dentro das áreas de atuação profissional. O aluno realmente atinge uma 

aprendizagem significativa quando consegue associar esse conteúdo passado à prática diária 

e demonstrando o resultado desse conhecimento, nas atitudes mínimas dele e no dia a dia”. 

Conforme a explanação da entrevistada, podemos destacar (Feldman, 2008, p. 71), 

que nos propõe um novo olhar sobre o ensinar na Educação Profissional:  

[...] Uma nova configuração espaço-temporal provocada pelo 

desenvolvimento tecnológico informacional e comunicacional, atrelado às 
mudanças no mundo do trabalho, tem transformado de maneira significativa 

o processo de conhecimento e de saberes relacionados à distribuição do 

poder entre as mais diversas culturas, povos e nações. 

Partindo de tal argumentação compreendemos que a apropriação do conhecimento 

transcende as práticas que envolvem transmissão e assimilação de conteúdos, pois como nos 

afirma Rogers (In Zimring, 2010, p.21) “a aprendizagem ocorre quando o aluno participa do 

processo”, significa dizer, que o professor se posicionará como um grande facilitador de 

aprendizagens, propiciando espaços que possam ser construídos conhecimentos com 

significados para os alunos. 

Com o fim de estabelecermos uma relação entre a apropriação do conhecimento e 

aprendizagem significativa citamos Perrenoud (2007, p. 7,) “para enfrentar uma situação da 

melhor maneira possível deve-se, de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos 

cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos", configurando dessa 

forma um dos principais pressupostos de aprendizagem. Impõem-se a necessidade de um 

compromisso didático com o desenvolvimento do aluno, enfatiza o autor, os conhecimentos 

precisam propiciar aprendizagens no âmbito dos conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais contextualizados à realidade da formação dos alunos. 



81 

 

Além disso, vale destacar a consideração de Meirieu sobre aprendizagem; 

Se o papel do professor é fazer com que nasça o desejo de aprender, sua 
tarefa é „criar o enigma‟ ou, mais exatamente, fazer do saber um enigma: 

comentá-lo ou mostrá-lo suficientemente para que se entreveja seu interesse 

e sua riqueza, mas calar-se a tempo para suscitar a vontade de desvendá-lo. 
(1998, p. 92). 

Em consonância à resposta da entrevistada, verificamos que a integração entre teoria, 

a prática do professor e a aplicação dos conhecimentos pelos alunos, no seu cotidiano e 

futuramente em sua profissão, compõem em si, o desafio do ensino e o ato desafiador do 

aprender.  

 

Metodologia e Avaliação 

De caráter humanista, e, baseada nas relações democráticas, a professora entrevistada 

justifica: As aulas práticas e estudos de caso são destacados em sua metodologia com o 

objetivo de: O aluno consiga perceber que o conhecimento no dia a dia não torne-se 

simplesmente uma teoria perdida. Na educação profissional é essencial a questão desse 

conhecimento, que no primeiro momento iria te orientar o fazer na vida prática.  As aulas 

práticas são de extrema importância. 

   A reflexão sobre a prática de ensino destacada na resposta nos remete à discussão 

da função do ato de ensinar centrado na aprendizagem. Libâneo afirma: 

[...] a razão didática, está associada à aprendizagem do pensar, isto é, a 
ajudar os alunos se constituírem como sujeitos pensantes, capazes de pensar 

e lidar com conceitos, para argumentar, resolver problemas, para se 

defrontarem com dilemas e problemas da vida prática. (2003, p.28). 

As práticas de ensino desenvolvidas em sala de aula, atentas às aprendizagens dos 

alunos constituem o ensino preocupado com a construção do conhecimento, com as 

aproximações com a realidade, onde as técnicas e os métodos de trabalho desenvolvidos 

venham estimular situações novas e variadas que requerem ações pessoais dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. 

Quanto à avaliação, a professora trabalha com a avaliação formativa diagnóstica, 

pois, mesmo utilizando-se de provas, estas por sua vez, são construídas com base nos 

objetivos da disciplina e principalmente nos objetivos concebidos para a aprendizagem dos 

alunos, o acompanhamento sobre o desenvolvimento e progressos dos alunos é efetuado 

durante o curso objetivando a construção da autonomia do aluno mediante situações novas 

geradas por novos conhecimentos. 
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Para Luckesi (2003), esta forma de avaliação pode ser utilizada antes e durante o 

processo ensino-aprendizagem, tendo diferentes finalidades. Sendo realizada antes do 

processo, tem como foco sondar se o aluno apresenta os conhecimentos necessários para que a 

aprendizagem possa ser iniciada. Se ocorrer durante o processo, será utilizada para identificar 

as causas das falhas de aprendizagem e possibilitar a execução de recursos para corrigi-las. 

Dessa forma, acreditamos que os pressupostos da avaliação formativa aliados à 

prática docente contribuem para que ocorram significativas aprendizagens e que os alunos 

sintam-se sujeitos do processo de avaliação bem como, do processo de construção de novos 

conhecimentos. 

 

Professor 3 

Aprendizagem e aprendizagem significativa. 

A professora entrevistada entende por aprendizagem: “a mudança de comportamento 

que implica em um novo olhar sobre si, sobre a realidade, sobre o mundo. Aprendizagem é a 

modificação, o entendimento, a leitura de mundo que a pessoa tem, a partir das estratégias 

que a gente dá das disciplinas. Então eu acho que quando eles, não só eles, a gente também 

está em constante aprendizagem. Toda vez que você tem uma aprendizagem você muda em 

alguma coisa, seu aspecto de leitura de mundo, de ação e atitude, e não é especificamente 

com a escola, eu acho que você aprende com a escola, com a sociedade, com a família, com 

tudo”. 

A esta explanação referenciamos Meirieu (1998), a vontade de conhecer é o que 

mobiliza uma pessoa a aprender, pois a aprendizagem pode ocorrer sempre e em qualquer 

lugar, e não somente na escola. Podemos considerar que nos contextos da aprendizagem e da 

transformação do comportamento, existirá a participação dos sujeitos envolvidos nesse 

processo, de mediações do conhecimento com as realidades que se apresentam e de constantes 

reconstruções do que está sendo ensinado. 

Importante evidenciar na resposta em análise, o papel do professor que não estará 

embasado apenas na transmissão de conteúdos aos alunos, mas, comprometido na elaboração 

de estratégias que facilitem a aprendizagem. Nesse contexto, citamos Rogers que define 

alguns princípios norteadores da facilitação de aprendizagens; “Ele (o professor) deverá 

esforçar-se para organizar um conjunto tão vasto quanto possível de recursos didáticos para 

que os alunos os possam utilizar com facilidade” (Rogers, In, Zimring, 2010, p.22). 

Entendemos com Noffs (2016), que a didática implica reflexões sobre as práticas, no 

que se refere: o como ensinar, o para quem ensinar e o porquê ensinar determinado conteúdo. 
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Referimo-nos aqui, sobre a interação e a comunicação entre o professor e seus alunos como 

forma de propiciar aprendizagens e delinear novos construtos didáticos favoráveis ao ensino e 

às aprendizagens. 

Sobre a aprendizagem significativa a entrevistada afirma: “Aprendizagem 

significativa é aquilo que realmente vai fazer ou modificar alguma coisa no aluno; a 

aprendizagem significativa ocorre quando o aluno une o conhecimento científico ao 

conhecimento empírico. O professor deve selecionar conteúdos que tenham significado para 

o aluno”. 

Associamos a esta resposta um dos conceitos de Ausebel (In Moreira, 2012) sobre a 

aprendizagem significativa – Os alunos precisam estar predispostos para que ocorra a 

aprendizagem significativa, e, essa aprendizagem ocorre quando os alunos buscam entender o 

significado do que estudam fazendo relação com os conhecimentos adquiridos anteriormente, 

procurando compreender e interagir com os conhecimentos novos, atribuindo-lhes 

significados. 

Moreira (2012) afirma que a aprendizagem torna-se mais significativa à medida que 

o conteúdo apresentado incorpora-se ao conhecimento prévio do aluno, dessa forma, ele 

atribui significado no ato de conhecimento por interagir com conceitos relevantes pré-

existentes na sua estrutura cognitiva. 

O autor enfatiza mediante esse contexto, a importância do professor nesse processo, 

considerando fundamental para que aconteça uma aprendizagem significativa, que o professor 

proponha desafios para que os alunos reconstruam os conceitos internalizados, 

ressignificando-os e tornando-os mais consistentes, servindo de parâmetros para formação de 

novos conceitos. 

De certo, entendemos que a aprendizagem significativa está inserida no processo em 

que o professor e o aluno estejam em constantes interações com as problematizações do que 

está em jogo - o conhecimento e sua ampla rede de significados. 

 

Metodologia e avaliação 

A professora desenvolve uma metodologia baseada em diferentes dinâmicas de 

exposição dos conteúdos, formação de grupos de alunos, espaço para discussões e um bom 

relacionamento interpessoal. 

Consideramos pertinente, ressaltar as afirmações de Perrenoud (2007, p.27), sobre as 

competências que são essenciais para compor a prática do professor,  
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Relacionar os conteúdos a objetivos e esses, às situações de aprendizagem. 

Os objetivos não podem ser construídos ou concebidos de forma estática e 

inflexível, devem, portanto, serem concebidos, (...) na construção de um 
planejamento didático, não para ditar situações de aprendizagem próprias a 

cada objetivo, mas para identificar os objetivos trabalhados nas situações em 

questão, de modo a escolhê-los e dirigi-los com conhecimento de causa.  

Sobretudo, em face da reposta da entrevistada, com Perrenoud (2007), identificamos 

como importante competência do professor, a construção de situações de aprendizagem, que 

as didáticas contemporâneas encaram como situações amplas, abertas, carregadas de sentido, 

as quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de problemas.  

Quanto, ao bom relacionamento interpessoal da professora com seus alunos, Rogers 

(In, Zimring, 2010, p. 30), destaca que um bom professor é um estrategista da educação, ele 

utiliza o seu tempo planejando o currículo escolar, suas práticas em sala e o faz muito bem. O 

facilitador, por sua vez, cria condições de interação pessoal com os educandos, prepara o 

ambiente psicologicamente favorável para recebê-los, proporciona aos alunos, material de 

pesquisa, desperta a curiosidade que é inerente ao ser humano para promover a aprendizagem 

significativa. O que um facilitador ensina aos educandos parte da busca do próprio 

conhecimento do aluno, para torna-lo independente e produtor de seu próprio processo 

cognitivo. O professor está próximo do aluno e, com ele, elabora as construções que serão a 

base para todo o aprendizado; inspira confiança, ao permitir que os alunos demonstrem suas 

dificuldades e opinem nas situações de ensino e aprendizagem.  

Na avaliação, identificamos aspectos da avaliação diagnóstica onde a professora se 

utiliza de mapas conceituais: A avaliação é composta de atividades diversificadas, como 

seminários, apresentação individual de um tema de pesquisa, provas contendo situações 

cotidianas da profissão que se formarão e atividades de leitura com estudo dirigido e no 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno. O mapa conceitual é pratico para o aluno e 

para o professor, pois, têm como finalidade organizar as ideias, organizar o pensamento. Todo 

esse trabalho tem início na expressão oral para que o aluno adquira confiança, troque 

experiências com os colegas. Essas estratégias contribuem muito para a aprendizagem do 

aluno, porém, a professora é exigente, buscando tornar os alunos independentes e que 

construam seu conhecimento. Cabe dizer, que as dificuldades e os erros fazem parte do 

aprendizado.  

De acordo com Libâneo (2003), a função diagnóstica da avaliação permite identificar 

as dificuldades e os progressos dos alunos permitindo reavaliações nas práticas dos 

professores, como também, atingir os objetivos. Esta avaliação ocorre, segundo o autor, no 



85 

 

início, durante o processo de ensino e aprendizagem e no final de cada aula, unidade do 

programa e no final do curso. É importante ressaltar que a avaliação diagnóstica fornece ao 

professor informações fundamentais sobre sua prática, e, principalmente, sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. 

Ademais, de fundamental importância, citamos Moreira (2012), sobre os mapas 

conceituais e a aprendizagem significativa que elucida o conceito de mapa conceitual e que 

nos dará maior entendimento do contexto de avaliação apresentado pela entrevistada. 

Proposto por Joseph Novak na década de 1970, Moreira (2012) afirma que o mapa conceitual 

tem sua origem no ensino de ciências. A teoria da aprendizagem significativa, na qual os 

mapas conceituais se sustentam, assegura que fixamos novos conteúdos quando eles são 

relacionados com aquilo que já conhecemos, ou seja, quando modificamos conhecimentos já 

existentes a partir de novas ideias, fazendo correlações. O mapa conceitual será uma 

ferramenta para se alcançar objetivos e ele pode representar uma estratégia de ensino ou uma 

ferramenta de avaliação. Como ferramenta avaliativa, os mapas conceituais atendem à 

exigência de retomadas sobre o que os alunos já aprenderam, valorizando os conhecimentos 

prévios do alunado com o intuito de aferir o quanto já se avançou em direção do pretendido. 

Acreditamos que a avaliação, sob essas abordagens, aproxima o professor de seus 

alunos uma vez que, as atividades desenvolvidas sob estas concepções permitem que os 

alunos compreendam a importância dos avanços e das dificuldades no processo de 

aprendizagem. 

 

3.2.3 – Coordenadora Pedagógica 
 

oordenadora 

1. Atuação 

Com formação em pedagogia a entrevistada considera que seria 

necessária uma formação mais direcionada ao curso de segurança do trabalho com o objetivo 

de contribuir de forma mais pontual com os professores. 

[...] penso que em virtude de toda a rotina que nós temos com o ensino médio e com 

as questões burocráticas da escola sobra pouco tempo para atuar junto aos professores da 

educação profissional, que exigem da gente um trabalho bem diferenciado e exigem um olhar 

e um estudo mais aprofundado. 
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A esta afirmação, Almeida e Placco (2011) apresentam três competências sugeridas 

na atuação do coordenador pedagógico:  

*Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que os 

professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em função de 
sua realidade, *como formador, compete-lhe oferecer condições ao professor 

para que se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela; *como 

transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, 
ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática. 

A este pensamento incluímos os apontamentos de Feldman, Masetto e Freitas (2016, 

p.10):  

A esse gestor, enquanto sujeito curricular cabe articular, mediar e, 
principalmente, integrar os sujeitos entre si e com os conhecimentos para 

construção coletiva e individual do currículo. Mas, há que se ressaltar que 

cabe ao grupo gestor como um todo, a partir de suas especificidades de 
formação-atuação, criar condições referentes aos tempos, espaços e materiais 

para favorecer e organizar a construção do currículo. 

Compreendemos que o papel do coordenador pedagógico tem como função, ser o 

mediador entre o processo de ensino e aprendizagem e os objetivos da formação profissional.  

Ele será o elo de aproximação entre a formação específica do professor e a concepção 

pedagógica de formação dos alunos.  

Para Libâneo (1998), a atuação do pedagogo escolar é fundamental na colaboração 

com o corpo docente no que dizem respeito ao planejamento escolar, as questões sobre as 

relações que se constrói no ambiente escolar, a reflexão sobre as estratégias de ensino, de 

avaliação e o compromisso com a formação dos alunos. O autor configura diante destes 

aspectos, a identidade profissional do pedagogo no qual, a esta interpretação na pesquisa 

contribui de maneira importante para nosso entendimento sobre o papel desse profissional na 

educação. 

A identidade profissional do pedagogo se configura, portanto: 

[...] na identidade do campo de investigação e sua atuação dentro da 
variedade de atividades voltadas para o educacional e para o educativo. O 

aspecto educacional compreende as atividades de sistema educacional, da 

política educacional, da estrutura e da gestão da educação em suas várias 

modalidades, das finalidades da educação e de suas relações com a 
totalidade da vida social. O aspecto educativo diz respeito à atividade de 

educar propriamente dita, à relação educativa entre os agentes, envolvendo 

objetivos e meios de educação e instrução em várias modalidades e 
instâncias” (LIBÂNEO, 1998, p.47). 
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Inquestionavelmente reconhecemos a importância do coordenador pedagógico nos 

âmbitos, educacional e educativo, por entendermos que as questões que envolvem a formação 

integral dos alunos de ensino profissionalizante encontram em si, os aspectos constitutivos da 

ação reflexiva do professor coordenador sobre o compromisso de contribuir com a educação 

no seu todo em quaisquer modalidades de ensino. 

 

Sobre as relações do coordenador com o corpo docente. 

 

A entrevistada considera que sua postura, na gestão do curso, atende de forma 

satisfatória tanto os alunos, como os professores, devido à proximidade com os docentes e 

discentes em um ambiente dialógico. De um modo geral tenho um bom relacionamento, há 

uma relação de proximidade, de diálogo entre nós. Procuro estar sempre próxima dos 

professores também, ouvindo suas dúvidas e dificuldades. 

Garcia (1999, p.91) enfatiza que a formação pedagógica assume um caráter 

formativo, pois sensibiliza os educadores a conhecerem as características próprias da função 

educativa. Esse conhecimento inclui o conhecimento da escola, da sua cultura das normas de 

seu funcionamento, das relações que se estabelecem com os alunos, com os gestores. Ressalta, 

por sua vez, que a formação específica para docentes deverá: “(...) estimular nos professores 

atitudes de abertura, reflexão, tolerância, aceitação e proteção das diferenças individuais e 

grupais”. 

Do mesmo modo, Tardif (2010) afirma que os saberes docentes, aqueles que são 

construídos na prática, contribuem de forma substancial na gestão do processo educativo. 

Entendemos, portanto, que o diálogo sobre as experiências entre o grupo de professores e seus 

gestores, contribuirá na construção de um espaço educativo e formador, cada vez mais 

humano e promissor.  

Contudo, nos dias atuais, o coordenador pedagógico terá como função, proporcionar 

aos profissionais que atuam na escola, as condições necessárias para que a escola cumpra o 

seu papel mediante o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades e atitudes favoráveis à sua atuação na luta pela transformação 

da sociedade. Com isso, exige-se que o coordenador pedagógico saiba refletir coletivamente 

sobre o caráter social, pedagógico e psico- afetivo das relações estabelecidas entre a educação 

e o mundo do trabalho. 

 

Sobre os progressos dos alunos quanto à aprendizagem. 
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A coordenadora destaca o papel do professor na evolução da aprendizagem nos 

alunos: Quando no terceiro período eu efetuo a avaliação final do curso, solicitando para que 

eles relatem como foi essa evolução deles; quais aspectos que eles levam para a vida 

profissional, se eles estão preparados para ir para o mundo do trabalho; se essa formação foi 

válida e se está de acordo com a expectativa deles. Eles relatam as conquistas nas disciplinas, 

o que aprenderam com cada professor – Exemplo: “eu aprendi muito e estou levando para 

minha vida. Aquele outro professor me fez pensar de outra forma não só as questões da 

relação de trabalho, mas, as relações de estudo, nas relações familiares e isso eu vou levar 

para sempre, como também, o Professor que trouxe uma questão de ética, que quando eu for 

trabalhar na área eu vou exercer e isso aquele outro professor trouxe tanto conteúdo que me 

deixa preparado para eu assumir o meu trabalho enquanto técnico, porque eu conheço agora 

as leis, a forma de trabalho”.  

Em análise a esta resposta, entendemos a importância do docente nas aprendizagens 

dos alunos, citamos aprendizagens por se tratarem no âmbito da formação integral do aluno. 

Nesse sentido, citaremos Fazenda (2008, p. 15-16) que trata as competências do 

docente no âmbito das aprendizagens. Identificamos duas importantes competências: 

1. Refere-se à prática, o professor é um exímio planejador, organiza-se para que 

os alunos sintam segurança no seu ensino, no domínio do que foi pesquisado e estudado para 

trabalhar em sala de aula.  

2. Diz respeito à competência emocional, o professor trabalha os conhecimentos 

baseados no autoconhecimento, é imbuído de afetividade, é aquele que atua com equilíbrio 

promovendo a harmonia no grupo auxiliando as emoções. É um grande auxiliador na sintonia 

entre o ensinar e o aprender. 

   Sob esse olhar compreendemos a significância do ato de ensinar, este, associado à 

aprendizagem dos alunos como ferramenta essencial na construção de novos saberes, na 

relação humana propulsora de elementos significativos para os alunos.   

Com Rogers (In Zimring, 2010, p.22) identificamos da mesma forma, a questão da 

afetividade no processo entre o ensinar e o aprender. O professor como um facilitador 

necessita: “Na sala de aula, o formador prestará atenção constantemente para detectar reações 

afetivas profundas, esclarecendo que estas manifestações precisam ser acolhidas com 

compreensão e devem suscitar uma reação claramente expressa de confiança e de respeito”. 

Vale dizer, o quão importante à discussão sobre ensino, afetos e aprendizagem, no 

contexto das relações entre professores e alunos no ensino profissionalizante, como foi 
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destacado na resposta da entrevistada. Podemos considerar sob este aspecto, o caráter sensível 

da formação profissionalizante, uma vez que, não se trata da formação especializada apenas, 

tratamos de situar esses sujeitos, no âmbito da formação essencialmente humana, carregada de 

anseios e dotada de perspectivas que irão além da apropriação de conhecimentos. Tal 

entendimento nos remete à aprendizagem significativa. 

Sobre a aprendizagem significativa a entrevistada afirma: “Quando os alunos 

estabelecem relação com o conteúdo para sua vida prática de trabalho, demonstrando uma 

diferença muito grande quando você tem o primeiro contato com esses alunos ingressantes 

no primeiro período, e na saída deles no último período. Eles ingressam no curso de 

Segurança do Trabalho não sabendo o curso vai trazer, sem expectativas, o durante a 

formação eles vão atingindo os objetivos. Percebemos assim, que os conhecimentos 

trabalhados, as contextualizações com a área de trabalho contribuem para que as 

aprendizagens ocorram, tornando-os mais críticos. Os alunos também demonstram 

valorização de todo os processos desenvolvidos em sua formação elogiam a escola, os 

professores, e valoriza muito tudo aquilo que aprenderam. Mesmo diante dessa realidade, 

procuro sempre estar atenta e dinamizando atividades junto aos professores, para que eles 

reflitam sobre a didática, a metodologia do processo avaliativo, integração curricular para 

que possamos promover aprendizagens significativas”. 

Iniciaremos a interpretação desta resposta, com o pensamento de Noffs & Santana 

(2016, p.41,) que nos remete a uma reflexão sobre o ato educativo em suas dimensões 

educacional e educativa no cenário da aprendizagem significativa; 

Ensinar é permitir que as autorias de pensamento possam surgir no sujeito 

que aprende, ou seja, que o indivíduo, a partir dos conhecimentos 

transmitidos pelo docente (ensinante), possa reelabora-los, reinterpreta-los 

com base em sua história de novas possibilidades de compreensão, 
permitindo, ao sujeito que aprende, ser o descobridor, o inventor, o agente,  

de seu conhecimento. Ensinar é permitir e possibilitar ao outro ser o autor de 

seu próprio pensamento. (apud Noffs, 2013, p.77). 

As relações que se estabelecem no processo ensino aprendizagem se dão através de 

uma pluralidade de conhecimentos que é mediado, intencionalmente, pela relação do 

professor com o aluno, e, que, estará fundamentalmente amparado nos quatro pilares básicos 

da didática: aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a conviver e, aprender a ser. A 

função da prática pedagógica não se baseia apenas numa metodologia de ensino, mas, em um 

eixo para a formação profissional, sendo primordial tanto para aquele que está ensinando, 

através da experiência que está adquirindo, tanto para aquele que está aprendendo, 
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construindo novos conhecimentos e almejando a construção de novos saberes no que 

concerne “a autoria do próprio pensamento” como nos exemplifica Noffs (2013). 

Tratamos aqui, o desafio do ato educativo mediante a aprendizagem significativa, em 

que o professor deverá propor desafios aos seus alunos respeitando seus conhecimentos 

anteriores, provocando-os a participarem do processo entre o ensinar e o aprender. É ampliar 

as possibilidades de aprendizagens nos alunos reconhecendo-os como sujeitos partícipes e 

responsáveis na aquisição e na multiplicação dos conhecimentos trabalhados na escola.  É 

desequilibrar nos alunos, as estruturas já estabelecidas com o conhecimento favorecendo 

novas interpretações, subsidiando novas atitudes. 

Entendemos, portanto, que essa dinâmica nas relações entre o ensino e a 

aprendizagem significativa se estrutura no projeto educativo que concebe a educação sob a 

ótica da renovação didática aliada a uma postura dialógica entre o ensinar e o formar, na 

escola profissionalizante. Partindo dessa reflexão, podemos ensejar a proposta de Fazenda 

(2005) no que diz respeito à construção de uma postura interdisciplinar no contexto do projeto 

educativo. Pensar as relações estabelecidas no processo ensino aprendizagem terão como 

propósitos, as vertentes de concepções humanistas acerca de pessoas envolvidas em um 

intercâmbio de anseios, projetos e atitudes que estão envolvidos com o processo entre o 

ensinar e o aprender. 

A característica fundamental da atitude interdisciplinar segundo Fazenda: 

É a ousadia da busca, da pesquisa, é a transformação da insegurança num 

exercício do pensar, num construir e reconhece que a solidão de uma 
insegurança inicial e individual, que muitas vezes marca o pensar 

interdisciplinar, pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o 

pensamento do outro. (FAZENDA, 1991, p. 18). 

Em suma, conceber a prática educativa demanda um fazer construído no diálogo, na 

compreensão de que o ensinar e o aprender ocorre entre pessoas cooperativas, humildes, 

afetivas, inventivas e inovadoras, implica a essência da reciprocidade. 

Com o objetivo de compararmos as afirmações contidas nas entrevistas 

apresentaremos o quadro comparativo de descrição associando-o ao levantamento 

bibliográfico da pesquisa, bem como à hipótese desse trabalho. 

A interpretação do quadro comparativo seguirá a metodologia descritiva 

fenomenológica, objetivando explicitar a essência das correlações estabelecidas nas respostas 

dos entrevistados. 
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Segundo Holanda (2007), a fenomenologia é uma ciência que se refere ao possível 

como uma modalidade de existência humana, enquanto se apresenta como um possível de 

projetos de natureza pessoal ou social. 

Sendo assim, o enfoque fenomenológico neste estudo, e particularmente na descrição 

do quadro comparativo, apresentado abaixo, intencionará demonstrar a importância das 

experiências e das construções com a temática de investigação, dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Antigamente na escola não havia material audiovisual. No meu tempo não 

havia nem cinema. Como era pobre a infância sem cinema. Falam de 
montanhas, oceano, guerras antigas, tribos selvagens. E dentro da gente 

cresce o desejo de ver tudo isso. Agora, saindo da sala escura do cinema 

posso pelo menos: - Estive lá e vi. (Korczak, 1981, p.67). 

 

Quadro 6 – Análise de Dados das Entrevistas com o Corpo Docente – Formação Pedagógica e 

Aprendizagem Significativa 

ENTREVISTADOS CATEGORIA DE ANÁLISE 

(A) 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

PARA A CONSTRUÇÃO DA 

PRÁTICA DOCENTE 

CATEGORIA DE ANÁLISE (B) 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Professor 1 – Formação - 

Graduado em Agronomia, pós-

graduação em educação 

matemática, pós-graduação em 

Engenharia de segurança, e 

complementação pedagógica. 
Tempo de atuação – Nove anos 

no Ensino Público. 

Disciplinas que ministrada no 

curso - Segurança do Trabalho e 

programas de controle de 

monitoramento. 

Principal ferramenta para a 

melhoria da prática. 

Instrumento de reflexão sobre a 

prática. 

Subsídio para a avaliação. 

Metodologia em prol da 
aprendizagem significativa. 

Respeitar os conhecimentos anteriores do 

aluno. 

Valorização dos progressos na aprendizagem. 

Didática voltada para a aprendizagem dos 

alunos. 

Reflexão sobre a avaliação. 
Contextualizar os conhecimentos novos à 

realidade da formação profissional. 

Professor 2 – Formação 

Formada em Administração de 

empresas, Pós-graduação em 

logística, pós-graduação em 

tecnologia da informação e 

educação. Tempo de atuação – 
Dez anos. 

Disciplinas que ministra no 

curso – Administração. 

 

 

Importante ferramenta para o 

entendimento do processo ensino 

aprendizagem. 

Instrumento de transformação da 

prática. 

Importante formação para a 
compreensão e melhoria das 

aprendizagens dos alunos. 

Valorizar os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

Estratégias de ensino inovadoras. 

A Avaliação deve respeitar e valorizar os 

progressos dos alunos. 

Acompanhar as dificuldades dos alunos 
fazendo-os superá-las. 

Contextualizar os conhecimentos novos à 

realidade profissional. 

 

 

Professor 3 – Formação 

Graduação em Letras, 

Especialização em literatura e 

mestrado em tecnologias da 

educação com ênfase em língua 

portuguesa. 

Tempo de atuação – Dez anos. 

Contribuição para a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem. 

Reflexão sobre a avaliação. 

Compreensão da aprendizagem 

significativa e das relações 

estabelecidas no processo. 

Melhoria da prática cotidiana. 

O aluno é o centro do processo ensino 

aprendizagem. 

Respeita os conhecimentos anteriores dos 

alunos. 

Utiliza-se de mapas conceituais como 

ferramenta para a aprendizagem significativa. 

Avaliação formativa 
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Disciplinas que ministra no 

curso – Comunicação em 

segurança do trabalho 

 

Reflexão sobre a prática docente. 

 

Professor Coordenador – 

Formação – 

Especialização em 

psicopedagogia, formação em 

gestão escolar, gestão 

pedagógica e direito 

educacional. 

Tempo de atuação – Vinte anos 
como coordenadora. 

Instrumento importante para a 

gestão do processo educativo. 

Ferramenta fundamental para a 

reflexão sobre a qualidade do 

ensino e compreensão das 

funções do currículo. 

Melhoria das relações 

estabelecidas no contexto 
escolar. 

  

Reflexão sobre a prática docente. 

Reflexão sobre o currículo. 

Formação pedagógica direcionada aos 

docentes objetivando a melhoria da prática. 

Interdisciplinaridade (postura 

interdisciplinar). 

 

* Elaborado pela autora 

 

A presente análise terá seu início sobre a Categoria de análise A nas entrevistas dos 

professores. 

Na temática sobre a formação pedagógica para a construção da prática docente, 

identificamos a congruência entre os três professores (P1, P2, P3), ao tratarem a formação 

direcionada aos professores como importante ferramenta de reflexão sobre a prática, como um 

fator de transformação do ensino e um fundamental suporte para melhor compreensão sobre a 

aprendizagem. 

Luckesi (1994), afirma que a didática terá como função garantir a tradução da teoria 

pedagógica em prática de ensino. Cumprirá o papel de mediação necessária entre as 

concepções sobre o processo ensino e aprendizagem e a concentricidade das ações educativas. 

Da mesma forma, considera que esse seguimento da didática estará intimamente ligado as 

questões culturais, sociais, políticas e humanas que envolvem o pensamento pedagógico. “A 

educação, tem por significado e finalidade a adaptação do indivíduo à sociedade. Deve 

promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social” 

(1994, p.38). 

Compreendemos, portanto, que a afirmação de Luckesi (1994) será o componente 

essencial para a reflexão do professor sobre o processo educativo e educacional. A educação 

nesse sentido assume o compromisso de desenvolver o aluno, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos no futuro. 

Referente à formação docente, Tardif (2010) destaca que a construção da prática 

pedagógica precisará estar amparada na dinâmica de saberes específicos que contribuirão para 

o pensar e o fazer na sala de aula. Tais saberes compõem os conhecimentos específicos da 

área profissional, das disciplinas, do currículo e das práticas desenvolvidas com os alunos. 
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A prática dos professores, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um 

lugar de aplicação de saberes produzidos por outros (saberes acadêmicos), 

mas também um espaço de produção, de transformação e de mobilização de 
saberes que lhe são próprios. (TARDIF, 2010,p. 237).  

Tendo em vista as afirmações destacadas por Luckesi (1994) e Tardif (2010), 

entendemos a importância da concepção sobre prática educativa estar em sintonia com as 

discussões e estudos sobre aprendizagem. Investigar o processo de aprendizagem nos alunos 

torna-se um dos principais pressupostos da prática docente. 

Ao citarmos a importância da conexão entre a reflexão do professor sobre a prática 

objetivando promover aprendizagens, acrescemos a visão de Meirieu (1998) sobre o papel do 

professor no desenvolvimento de aprendizagens.  Para ele, é essencial concentrar a formação 

do professor em suas especificidades profissionais, com estudos e pesquisas que envolvam as 

dimensões que tratam a relação pedagógica, as concepções didáticas e as estratégias que 

propiciem aprendizagens.  

 

Categoria A – Coordenador Pedagógico 

Quanto aos fazeres da gestão escolar, a entrevistada considera a formação 

pedagógica essencial na sua formação, pois, contribui nos dois campos das atividades de 

coordenação. No primeiro - quanto aos conhecimentos específicos da sua atuação no contexto 

curricular, metodológico, do projeto pedagógico escolar, nas relações estabelecidas e 

vivenciadas com os alunos, com os professores e demais gestores do processo. No segundo – 

quanto às situações que ocorrem e se constroem na esfera cultural, política e psicossocial nas 

relações estabelecidas com os sujeitos da escola. 

De acordo com Libâneo (1998, p.34) “deseja-se um profissional capaz de pensar, 

planejar e executar o seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que 

outros concebem”. Trata-se de um profissional que atue com autonomia e que conceba em 

suas tarefas os propósitos de cooperação, coletividade. Fundamentalmente, como afirma o 

autor, um profissional que saiba dialogar e que esteja próximo dos alunos, professores, da 

comunidade e demais gestores, mesmo em situações de conflito. 

A dinamicidade do papel do coordenador encontra nos conhecimentos pedagógicos, 

os fundamentos para que possa desempenhar sua função de forma articulada com as ciências 

que tratam à especificidade do ensino, como também, as relações interpessoais que denotam 

sua função. 

Ao caráter específico das relações estabelecidas entre os sujeitos da escola, 

destacamos Rogers (2010), que, com suas pesquisas, convida os professores a repensarem a 
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educação, os processos de ensino e aprendizagem e a gestão do trabalho pedagógico, nos 

quais, envolvem pessoas. Trata-se aqui, da habilidade empática, que ocorre quando o 

facilitador deixa o julgamento de lado e compreende o outro. Esta habilidade não classifica as 

pessoas, integra-os ao grupo. É a capacidade de colocar-se na posição do outro, olhar através 

do ponto de vista do estudante, do professor, do diretor, dos pais.  

Sendo assim, como afirma Libâneo (1998), a escola é compreendida em sua 

especificidade educativa, será pensada como um espaço de múltiplas relações pessoais, e será 

percebida como experiência vivida que promove uma gama de ações e significações. A 

escola, sob esse prisma, será por excelência, um espaço de criação e re-criação de sentidos e 

significados. 

 

Categoria de Análise B  

Identificamos nas respostas dos entrevistados, aspectos convergentes sobre a reflexão 

sobre a prática docente, o respeito pelos conhecimentos prévios dos alunos, sobre a avaliação, 

sobre as relações interpessoais entre os alunos, seus professores, e os gestores da escola.  

A preocupação dos professores em repensarem suas metodologias em prol da 

aprendizagem dos alunos foi um aspecto muito discutido, sendo que, a avaliação obteve seu 

lugar de destaque. Foi de comum acordo que os professores entrevistados enfatizaram a 

valorização dos progressos dos alunos durante o processo educativo.  

Primeiramente trataremos nesta análise, os apontamentos de Perrenoud (2007, p. 30) 

sobre as competências que compõem a didática do professor. De acordo com esse autor, 

"Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações etc.), com o objetivo de solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações".  

A formação do docente segundo o autor implica entender a aprendizagem como um 

processo contínuo e requer uma análise aprimorada desse processo em suas etapas, evolução e 

concretizações, para redimensionar conceitos alicerçados na busca da compreensão de novos 

valores e posicionamentos. 

Estamos tratando da postura reflexiva do docente, que desafiará padrões e conceitos 

já internalizados em sua prática almejando novos horizontes na construção de suas estratégias 

de ensino e de avaliação. “A prática reflexiva é um trabalho que, para se tornar regular, 

exige uma postura e uma identidade particulares”. (PERRENOUD, 2007 p. 43). 

A prática reflexiva do professor, uma das principais competências apresentadas pelo 

autor, nunca é solitária. Ela nasce e se desenvolve na interação com os sujeitos do processo 
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educativo, abrange as dúvidas, os desconfortos com determinadas situações de fracasso e se 

configura através de transformações no pensar, no falar sobre e no fazer. 

Na mesma linha de pensamento podemos referenciar Delors (2003), na discussão 

sobre a prática educativa. A prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro 

aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente 

liberta da ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar 

mesmo na busca de acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o 

respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento, e, finalmente, 

aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o 

objetivo de viver. 

Conceber a prática pedagógica sobre esses pressupostos compreende uma nova 

postura sobre a educação de nossos tempos, em que, a diversidade humana e suas 

significações no contexto social se multiplicam e no desafio com o comprometimento de 

repensarmos os conhecimentos, a forma de trabalha-los com os alunos, as relações que se 

estabelecem mediante esse processo permeado de desafios e transformações. 

A estes fundamentos agregamos as questões sobre metodologia e avaliação no 

patamar da prática reflexiva do professor, pois, estão intimamente ligados às questões de 

aprendizagem significativa e seus principais aportes. 

Rogers (in Zimring, 2010, p.38) afirma que: “A aprendizagem significante combina 

o lógico e o intuitivo, o intelecto e os sentimentos, o conceito e a experiência, a ideia e o 

significado. Quando aprendemos dessa maneira, somos integrais, utilizando todas as nossas 

capacidades masculinas e femininas”. Significa dizer, que a aprendizagem segundo o autor é 

difusa, pois transforma o comportamento, as atitudes, superando barreiras e construindo 

novos significados sobre os conhecimentos que estão sendo trabalhados. 

Da mesma forma, Novak e Gowin (1996) consideram que a aprendizagem 

significativa ocorre quando o professor e aluno atribuem significados aos conhecimentos 

dotados de contextualizações em torno do que será conhecido em um ambiente onde professor 

e alunos trabalhem com honestidade, reciprocidade e respeito pelos saberes anteriores dos 

alunos. 

Diante das afirmações já pontuadas pelos autores estudados, destacaremos o caráter 

interdisciplinar da prática docente na promoção da aprendizagem significativa abordado nas 

respostas pelos entrevistados. 
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A construção da reflexão sobre a prática passa incondicionalmente pelo caminho que 

deverá ser concebido como uma “atitude de ousadia” como nos diz Fazenda (1991). A atitude 

de ousadia busca superar barreiras e enfrentar as dificuldades que nos desafiam 

cotidianamente no processo educativo e na estrutura educacional da educação. É a busca 

constante pela investigação, pelo diálogo, pelas trocas, e pelo desejo de transformar-se e 

transformar. 

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 

espera perante atos não-consumados; atitude de reciprocidade que impele à 
troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo 

mesmo; atitude de humildade diante da limitação do próprio saber; atitude de 

perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de 
desafio diante do novo, desafio de redimensionar o velho; atitude de 

envolvimento e comprometimento com os projetos e as pessoas neles 

implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor 
forma possível; atitude de responsabilidade, mas, sobretudo de alegria, 

revelação, de encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 1991, p. 14). 

Nessa perspectiva, notoriamente, incluímos a avaliação, que como componente 

normativo e formativo das aprendizagens compõe em si, o suporte para a aprendizagem 

significativa. Os entrevistados se utilizam da avaliação formativa como instrumento 

viabilizador de aprendizagens. 

Santos (2005, p.23) nos apresenta a função da avaliação formativa e afirma: 

[...] sua função é verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem 

foram atingidos. Seu propósito fundamental é verificar se o aluno está 
conseguindo dominar gradativamente os objetivos previstos, expressos sob a 

forma de conhecimentos, habilidades e atitudes. É realizada durante o 

processo ensino e aprendizagem e objetiva oferecer o acompanhamento 

efetivo do desempenho, permitindo alterações ao longo do curso. 

Com o objetivo de enfatizarmos os progressos dos alunos mencionados pelos 

entrevistados, entendemos que a avaliação no contexto da educação profissional assume papel 

substancial na configuração das práticas que intencionam promover a aprendizagem 

significativa nos alunos. 

Mediante esta perspectiva em torno da avaliação, cabe destacar os mapas conceituais 

que são uns dos meios que visa oportunizar as aprendizagens por meio do acompanhamento 

do desenvolvimento dos alunos e de forma permanente. 

 A esse encontro de possibilidades e desafios, a aprendizagem significativa se 

configura nas relações de pessoas no campo intencional, formal da educação e, se sustenta na 

ação coletiva de um projeto educativo que respeite e valorize as potencialidades intrínsecas 

dos sujeitos, sejam eles professores, sejam eles alunos, sejam eles gestores.  
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3.2.4 – Corpo Discente 
 

[...] O professor deveria contar mais uma vez tudo o que conhece e sabe a 

respeito de focas, neves, renas, da aurora boreal. Poderia até repetir tudo. 
Porque muitos de nós não ouviram tudo, de tão emocionados que estávamos. 

(KORCZAK, Janusz, p. 39). 

 

niciaremos essa fração de nosso estudo pelos dados obtidos, por meio de 

questionário, questões semiestruturadas, do corpo discente da Unidade Escolar. 

A população que participou da pesquisa são cinco alunos concluintes, 

estudantes do terceiro semestre do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, 

período noturno. Todos são trabalhadores, e podem ser considerados jovens e adultos. 

Apresentaremos as respostas dos alunos, contextualizando com a abordagem feita 

neste trabalho acerca da Teoria de Ausubel da aprendizagem significativa e da formação de 

professores, na ordem em que foram apresentadas aos mesmos. 

A primeira questão refere-se a investigação do conhecimento prévio do discente 

sobre a atuação do Técnico em Segurança do trabalho. 

Aluno 1 – diz possuir conhecimento sobre a atuação na área de segurança anterior ao 

início do curso, especificando que é esse profissional responsável por disponibilizar os 

E.P.I
8
.‟s e que ministra treinamento sobre as NR

9
‟s 35 e 18. 

Aluno 2 – responde que não possuía nenhum conhecimento sobre essa área de 

trabalho. 

Aluno 3 – responde que conhecia a área de Segurança do Trabalho anteriormente ao 

início do curso, detalhando sobre ser esse profissional responsável pelos E.P.I‟s e E.P.C
10

.‟s, 

sinalizações do ambiente e que esse profissional deve conhecer leis trabalhistas. 

Aluno 4 – diz que não possuía nenhum conhecimento sobre essa área de trabalho. 

Aluno 5 – diz ter conhecimento prévio sobre essa área profissional, e que tal atuação 

implica no conhecimento das NR‟s 18 e 35, pois como engenheiro ele deve fiscalizar e liberar 

os equipamentos da construção civil. 

Observamos que na população pesquisada dois alunos revelaram não possuir 

conhecimento algum sobre a atuação do Técnico de Segurança do Trabalho, o que nesses 

casos se faz premente o uso de organizadores prévios em todas as disciplinas, quando do 

                                                        
8 E.P.I. – equipamento de proteção individual. 
9 NR – Norma Regulamentadora. 
10 E.P.C. – equipamento de proteção coletiva. 
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início do curso. Nesses casos a aprendizagem deve ser tratada, primeiramente, por recepção e 

mecânica, preparando a formação de subsunçores, para que os novos conceitos sobre a 

atuação do técnico em segurança do trabalho possam ser ancorados a eles, ou seja, para que 

haja a subsunção correlativa 
11

, e a possibilidade de aprendizagem significativa no decorrer do 

curso. 

Já para os alunos com conhecimentos prévios, inclusive com conhecimento de 

algumas normas regulamentadoras, observa-se que estes já possuem subsuçores que permitem 

a ancoragem dos novos conceitos, apresentando assim as duas condições iniciais para a 

aprendizagem significativa: material relacionável na estrutura cognitiva, o que permite a 

assimilação substantiva (não-arbitrária e não-literal) e a vontade de aprender. 

Na segunda questão buscou-se investigar a evolução do entendimento dos discentes 

sobre a atuação do Técnico em Segurança do Trabalho, no presente momento, concluindo o 

curso. Relacionando com a Teoria de Ausubel, aprendizagem significativa, implica no 

desenvolvimento de conceitos subsunçores.  Essa etapa é essencial para se avançar na 

aquisição de conhecimentos, ou seja, é um pré-requisito para a aprendizagem significativa. 

Aluno 1 – Descreve que esse profissional atua com a finalidade de promover o bem 

estar dos colaboradores de uma empresa, incluindo a responsabilidade de treinar os mesmos 

na correta utilização dos E.P.I‟s e outros equipamentos voltados a segurança e no campo da 

ergonomia, e ainda que este profissional confecciona o P.P.R.A
12

. 

Aluno 2 – Descreve que é incumbência deste profissional garantir a segurança dos 

trabalhadores, por meio da antecipação de qualquer incidente ou acidente. 

Aluno 3 – Descreve que seu entendimento atual é muito mais abrangente, podendo 

este profissional atuar em todas as áreas possíveis, independente do segmento. Para este aluno 

a atuação do técnico em Segurança do Trabalho abrange desde a elaboração de documentos, 

treinamentos, acompanhamentos (que nesse caso refere-se à avaliação de riscos e suas 

possíveis prevenções em conjunto com o engenheiro de Segurança do Trabalho). Enfatiza que 

o ponto principal de atuação é a prevenção, sendo este profissional o referencial para todos os 

trabalhadores sobre a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. 

Aluno 4 – Descreve que é objetivo do Técnico em Segurança do Trabalho preservar 

a integridade física e psicológica do trabalhador, elaborar documentos para empresas que irão 

                                                        
11 Subsunção correlativa: quando o material aprendido é uma extensão, elaboração, modificação ou qualificação 

de conceitos ou proposições previamente aprendidos, incorporado por interação com subsunçores relevantes e 

mais inclusivos. (MOREIRA & MASINI, 2016, p. 28) 
12 Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA. Trata-se de uma legislação federal, especificamente a 

Norma Regulamentadora nº 09, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 1994. 



99 

 

influenciar a vida laboral dos funcionários e amenizar problemas e evitar incidentes na 

empresa. 

Aluno 5 – Descreve que é o profissional responsável pelas frentes de trabalho, que é 

um seguidor de NR‟s e responsável pelos trâmites legais e documentais da área de Segurança 

do Trabalho. 

De acordo com as respostas podemos inferir que os alunos que possuíam algum 

conhecimento prévio sobre a atuação do Técnico de Segurança do Trabalho, alunos 1, 3 e 5, 

demonstraram um entendimento mais sólido e abarcante, desde o início do curso até a etapa 

final do mesmo. Desse modo, os subsunçores tornaram-se mais diferenciados, ou seja, houve 

assimilação obliteradora, como define Moreira & Masini (2016, p. 27): “Atinge-se um grau 

de dissociabilidade nulo (...)”. Isso significa dizer que tais alunos não mais conseguem pensar 

as várias dimensões da atuação profissional como entidades isoladas, mas sim pelo conjunto 

das diversas atividades inerentes a essa atividade profissional.  

Na terceira questão o objetivo de investigação é o processo de ancoragem e a 

construção de estruturas cognitivas, no sentido de obter dados sobre como as disciplinas do 

curso funcionaram como atributos criteriais dos subsunçores sobre o que é, o que implica ser 

um Técnico em Segurança do Trabalho.  

Aluno 1 – Descreve e justifica da seguinte maneira: Segurança do Trabalho – é base 

para ser um ótimo Técnico em Segurança do Trabalho, nos treinamentos e teorias (NR‟s); 

Psicologia
13

 – é a base para podermos verificar os problemas com os colaboradores; 

Ergonomia – para sabermos os problemas ergonômicos, bem como buscar soluções e 

adaptação para os colaboradores; Legislação
14

 – para termos embasamento jurídico da 

legislação na hora de tomar decisões; Higiene do Trabalho e Saúde do Trabalhador – para 

sabermos os procedimentos a serem tomados em caso de acidentes, etc. 

Aluno 2 – Descreve as disciplinas mais relevantes em sua formação e as justifica da 

seguinte maneira: Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição – como usar 

equipamentos de medição; Segurança do Trabalho – Normas Regulamentadoras, como 

colocar em prática e analisar; Psicologia – como lidar com os colaboradores, entendendo que 

cada indivíduo é único; Português
15

 - para elaborar textos, entre outros; Legislação – entendo 

                                                        
13 Referência à disciplina Psicologia do Trabalho. 
14 Referência à disciplina de Legislação em Segurança do Trabalho. 
15 O aluno refere-se como sendo a disciplina de Português, entretanto o nome correto é Comunicação e Educação 

em Segurança do Trabalho. 
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as leis para poder saber os procedimentos a tomar em certos casos; Saúde
16

 - noção de 

primeiros socorros; Ergonomia – principais pontos sobre ergonomia. 

Aluno 3 – Descreve que todas as disciplinas são importantes, porém as de maior 

relevância em sua opinião são: Segurança do Trabalho – é o “cerne” 
17

do curso; Legislação – 

sem o conhecimento desta não há como ser eficaz junto à empresa e ao trabalhador; Saúde do 

Trabalhador – é o reflexo da vida laboral do trabalhador; Técnicas de Utilização de 

Equipamentos de Medição – sem ferramentas e testes não há como dimensionar a 

necessidade; Psicologia – lidamos com pessoas diferentes credos, atitudes, caráter, etc...; 

Comunicação
18

 - importante para transmitir e expressar ensinamentos. 

Aluno 4 – Descreve a disciplina de Segurança do Trabalho como de suma 

importância, pois está presente nos três períodos do curso e aborda as NR‟s
19

; Legislação – 

com conhecimento nesta área é possível atuar de forma mais eficiente como técnico; 

Programas de Controle e Monitoramento – é a que torna possível elaborar documentos e 

mesmo de outros que o técnico não pode elaborar. Todas as disciplinas são importantes, pois 

molda o indivíduo e amplia sua visão, mas as citadas anteriormente são as que mais se 

destacaram. 

Aluno 5 – Relata que não há disciplinas mais importantes, todas são. Elas estão “co-

relacionadas
20

”, uma complementa a outra, em que Segurança do Trabalho fundamenta as 

normas e quais são nossos deveres. Direito (Legislação
21

) fundamenta nas leis e quais são 

nossas obrigações e direitos como Técnico de Segurança do Trabalho. Português
22

 tem a 

finalidade de desenvolver nosso vocabulário. O restante das matérias como Psicologia
23

, 

Equipamentos
24

, sinistro com fogo 
25

 são complementares às outras e também são ferramentas 

para a formação do TST
26

.  

Nesta questão podemos observar o processo de assimilação de conceito, no que 

concerne à atuação profissional, pois a forma com que são referenciadas as disciplinas 

cursadas, e o seu grau de relevância, demonstram que cada uma delas configura-se como um 

atributo criterial do conceito subsunçor Técnico em Segurança do Trabalho. 

                                                        
16 O aluno refere-se como sendo somente Saúde, mas o nome correto da disciplina é Saúde do Trabalhador. 
17 Destaque da palavra por meio de aspas apresentado pelo próprio aluno pesquisado. 
18 Referência à disciplina Comunicação e Educação em Segurança do Trabalho. 
19 Normas Regulamentadoras. 
20 Escrita literal do aluno pesquisado. 
21 Referência à disciplina Legislação em Segurança do Trabalho. 
22 Referência à disciplina de Comunicação e Educação em Segurança do Trabalho. 
23 Referência à disciplina Psicologia do Trabalho. 
24 Referência à disciplina Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição. 
25 Referência à disciplina Prevenção a Sinistros com Fogo. 
26 Referência à nomenclatura do profissional Técnico em Segurança do Trabalho. 
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Neste processo de assimilação de conceito, a futura atuação profissional como 

Técnico em Segurança do Trabalho, se apresenta como um significado fenomenológico, já 

que algumas disciplinas (entendidas como atributos criteriais) foram descritas como mais 

relevantes, à exceção da disciplina Segurança do Trabalho presente no material de pesquisa de 

todo o grupo, e classificada como fundamental. Significado fenomenológico no sentido de 

esculpir a futura profissão, em que cada etapa do curso, cada disciplina, foi adquirindo 

significados diversos em função de suas experiências e subjetividades, e, assim, a formação 

de suas estruturas cognitivas, a interação entre os diversos conteúdos e o processo de 

ancoragem do grande conceito técnico em segurança do trabalho. 

Como apresenta Moreira & Masini (2016, p. 20):  

[...] envolve a relação, de modo „substantivo‟ e „não-arbitrário‟, de ideias 

relevantes estabelecidas na estrutura cognitiva do aprendiz com o conteúdo 
potencialmente significativo, [...] dos termos [...] contextuais (atributos 

criteriais). O surgimento do significado fenomenológico do novo significado 

genérico na aprendizagem é um produto dessa interação [...]. 

Nas questões seguintes, 4 e 5, objetivou-se investigar a presença de aprendizagem 

mecânica, dentro do contexto pesquisado e caracterizado pela aprendizagem por recepção. É 

válido esclarecer o leitor que a aprendizagem mecânica não é uma ação que desconsidere as 

potencialidades do sujeito, mas sim uma etapa constitutiva da aprendizagem significativa na 

aquisição de novos conceitos. 

Em tais questões, 4 e 5 respectivamente, a investigação foi construída da seguinte 

forma:  

a. Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, 

apresente quais foram de conhecimentos totalmente novos; 

b. Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, 

apresente quais foram as que mais necessitaram, ou necessitam, de maior 

dedicação para a compreensão do conteúdo? Por qual motivo? 

Aluno 1: 

a. Segurança do Trabalho, Ergonomia, Saúde do Trabalhador, Psicologia, 

Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição. 

b. Legislação – porque temos que estar atentos à Legislação para aplicarmos na 

prática; Segurança do Trabalho – fundamental para a aplicação na prática. 

Aluno 2: 
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a. Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição, Legislação, Segurança, 

Ergonomia. 

b. Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição – mais prática e menos 

teoria; Português – muitas dúvidas surgem no decorrer do período, 

principalmente no último semestre; Legislação – matéria muito importante, 

principalmente no último semestre. 

Aluno 3: 

a. Segurança do Trabalho, Legislação, Saúde do Trabalhador, Ergonomia, 

Técnicas de Utilização de Equipamentos de Medição. 

b. Segurança do Trabalho, pois envolve vários conceitos, normas, a grande 

abrangência de aplicação, enfim, são várias matérias dentro de uma. 

Evidentemente, depende do profissional que está ministrando o conteúdo. 

Aluno 4: 

a. As que envolvem legislação, desde as NR‟s
27

 até a Constituição Federal e 

Primeiros Socorros. 

b. Segurança do Trabalho por causa da abordagem das NR‟s, é preciso 

compreender as entrelinhas da Norma, informações das quais não tinha 

muito conhecimento a respeito; Legislação por conta da complexidade da 

abordagem. Estas duas disciplinas necessitam de muita atenção e dedicação. 

Aluno 5: 

a. Até o momento foram Doenças Ocupacionais, Higiene Ocupacional e 

Legislação. 

b. Segurança do Trabalho, Legislação, Higiene Ocupacional, Doenças 

Ocupacionais. A primeira devido a muitas normas que regulamentam o 

trabalho do T.S.T
28

.; a segunda fundamenta e regulamenta o direito do 

T.S.T; a terceira mostra como surgiu a matéria de higiene
29

 dando muitos 

conhecimentos teóricos; e a última é a base que fundamenta as doenças no 

ambiente de segurança do trabalho. 

As respostas dos alunos pesquisados, nas questões em epígrafe, sinalizam duas 

dimensões de análise: da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e a 

formação de professores. A segunda dimensão de análise não estava prevista nesse momento, 

                                                        
27 Normas Regulamentadoras. 
28 Técnico em Segurança do Trabalho 
29 Referência à disciplina de Higiene do Trabalho. 
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entretanto emergiu no material dos sujeitos pesquisados. Dessa forma, abarcaremos também 

esse prisma de análise em momento oportuno. 

Nas respostas dos alunos à primeira indagação, apresentada como item a, foram 

descritas as disciplinas as quais o conteúdo era totalmente novo, logo desconhecido e sem 

conhecimentos prévios. Nessas circunstâncias não há, ainda, ideias âncora para que o novo 

conhecimento possa conectar-se, desse modo o novo saber será agregado a uma estrutura 

cognitiva criada pela aprendizagem mecânica. Isso quer dizer que é o tipo de aprendizagem 

que recorre à memorização – literal e arbitrária – do novo conteúdo. 

Observamos que algumas disciplinas são recorrentes nas alegações dos alunos 

pesquisados, como Legislação em Segurança do Trabalho, Técnicas de Utilização de 

Equipamentos de Medição e aquelas pertencentes à área da Saúde – Saúde do Trabalhador, 

Doenças Ocupacionais e Primeiros Socorros.  

Fato a ser destacado é que as disciplinas ligadas às Leis – Segurança do Trabalho e 

Legislação em Segurança do Trabalho – são as relatadas pelos pesquisados como as que 

requereram maior empenho para o seu entendimento, na segunda indagação apresentada como 

item b. 

Prosseguindo com nossa análise, inferimos que nas disciplinas com conteúdo 

totalmente novo, indicadas pelos pesquisados, a formação dos subsunçores se deu por meio da 

aprendizagem mecânica, entendimento corroborado por Moreira & Masini (2016, p. 19): “(...) 

a aprendizagem mecânica é sempre necessária quando um indivíduo adquire informação 

numa área do conhecimento completamente nova para ele”. Entretanto, para que esse 

primeiro momento do processo de aprendizagem evolua para a aprendizagem significativa, 

fatores outros serão necessários, e, abordados no decorrer deste trabalho. 

Com relação à indagação de número 5, indicada como item b das respostas dos 

alunos, iremos analisar a experiência de aquisição de conhecimentos pelos pesquisados em 

situação de aprendizagem mecânica. 

Nessa linha de pensamento, buscamos investigar a forma pela qual os subsunçores 

foram sendo criados e modificados na estrutura cognitiva dos estudantes. Assim, observamos 

que os alunos vivenciaram três processos: assimilação de conceitos, diferenciação progressiva 

e reconciliação integrativa. 

O primeiro processo é observado nas respostas de todos os alunos das disciplinas 

elencadas, uma vez que os conceitos foram apreendidos por meio da aprendizagem por 

recepção, demonstrando os atributos criteriais e contextos em que cada disciplina é aplicada 

na prática profissional do técnico em segurança do trabalho. Dessa forma, podemos dizer que 
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houve a assimilação de conceitos na modalidade superordenada. Segundo Moreira & Masini 

(2016, p. 29), “(...) quando ocorre a aprendizagem significativa, além da elaboração dos 

conceitos subsunçores é também possível a ocorrência de interações entre esses conceitos”. 

A aprendizagem superordenada pode ser visualizada quando o aprendiz parte de um 

ponto particular (cada disciplina cursada) para o geral (atuação profissional na área de 

segurança do trabalho subsidiada por tais conceitos). Nesse aspecto, os conhecimentos 

específicos de cada disciplina são assimilados e posteriormente agregados a uma categoria 

inclusiva (atuação profissional), sem com isso perderem suas especificidades. O que ocorre é 

a interação desses conceitos sem a perda de seus atributos criteriais. Tal processo é descrito 

pelos pesquisados quando relatam que cada disciplina, dentro de sua natureza, são 

importantes para sua futura prática profissional. 

No tocante ao segundo processo, Novak & Gowin (1996, p. 113) apontam que:  

Os conceitos da estrutura cognitiva estão sujeitos a uma diferenciação 

progressiva, acompanhada do reconhecimento de uma maior abrangência e 

especificidade nas regularidades dos objectos, ou acontecimentos, e de que 
cada vez mais ligações preposicionais com outros conceitos.  

No caso de nosso estudo significa dizer que os conceitos adquiridos pelos alunos 

foram ganhando, agregando, mais elementos e com isso o conhecimento foi tornando-se mais 

profundo, com maior nível de diferenciação e especificidade. Tal fato pode ser observado nas 

descrições dos pesquisados sobre as disciplinas cursadas e sua relação com a futura prática 

profissional. 

Em relação ao terceiro processo, a reconciliação integrativa que é assim definida por 

Novak & Gowin (1996, p. 113): “(...) ocorre quando dois ou mais conceitos são relacionados 

em termos de novos significados preposicionais e/ou quando se resolvem conflitos de 

significados entre conceitos” também é observado nos relatos dos pesquisados. A sua 

presença é visualizada quando os alunos expressam que as disciplinas de Segurança do 

Trabalho e Legislação em Segurança do Trabalho, possuem diferenças em suas aplicações no 

exercício profissional, embora ambas abordem leis e normas regulamentadoras. 

Desse modo, é possível inferir que existe a construção da aprendizagem significativa 

pelos aprendizes, uma vez que os conteúdos das disciplinas do curso são, primeiramente, 

descritos, pelos alunos, de forma geral para o particular e, a cada resposta vão relatando 

inclusões de elementos específicos de cada disciplina. Na sequência observamos habilidades 

dos pesquisados quando conseguem detalhar, especificar, discriminar e distinguir os diversos 

conteúdos que tomaram contato ao longo do curso e que são essenciais no todo da atuação 
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profissional do Técnico em Segurança do Trabalho. Tais habilidades apontam para um 

conhecimento reconstruído de forma mais ampla e avolumada. 

No decurso da pesquisa, nas questões 6 e 7, a intenção foi a de investigar o sentido 

fenomenológico do curso de Técnico em Segurança do Trabalho no corpo discente, como 

postula Amatuzzi (2009, p. 97), “(...) volta-se para uma experiência específica e situada que 

se recebe por meio de um depoimento experiencial depois trabalhado de forma sistemática 

nos moldes como se costuma fazer em procedimentos científicos”. E, ainda segundo Amatuzzi 

(1996) como forma de aclarar a vivência do aprender verdadeiramente, já que o campo dessa 

pesquisa é a aprendizagem significativa. 

Tal abordagem é corroborada por Moreira & Masini (2016, p. 12):  

É significativa uma situação do ponto de vista „fenomenológico‟, quando o 

indivíduo decide de forma ativa, por meio de uma ampliação e 
aprofundamento da consciência, por sua própria elaboração e compreensão. 

É a consciência que atribui significados aos objetos e situações.  

Nessa linha de pensamento as questões 6 e 7 da pesquisa foram elaboradas da 

seguinte forma, e designadas como itens a e b, respectivamente:  

a) O que você entende por aprendizagem? (como forma de obter o significado da 

palavra em termos experienciais); 

b) Exemplifique uma aprendizagem, de grande importância, para o desempenho da 

futura profissão de técnico em segurança do trabalho. (no intuito de fazer emergir 

o quê o aluno aprendeu significativamente). 

Aluno 1: 

a) É o conhecimento, as atitudes que adquirimos. 

b) Humanismo, nós como T.S.T
30

 temos que lidar com os colaboradores com 

humanismo, pois desta forma teremos uma ponte entre eles e a empresa. Desta 

forma, se torna mais fácil demonstrar o uso correto de E.P.I.
31

, pois é difícil para 

alguns se adaptarem, e se forem tratados da mesma forma, tudo se torna mais 

fácil. 

Aluno 2: 

a) Algo que você escuta, aprende e consegue colocar em prática e explicar para 

outra pessoa. 

                                                        
30 T.S.T. – Técnico em Segurança do Trabalho. 
31 E.P.I. – Equipamento de proteção individual. 
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b) A NR
32

 32, pois ela explica todos os detalhes e normas para o técnico que for 

trabalhar em hospitais e afins, o certo e o errado desde o tipo de calçado, o que se 

deve vestir ao descarte de produtos utilizados pelos colaboradores. 

Aluno 3: 

a) A pessoa curiosa aprende e esquece. O aprendiz necessita de várias formas para a 

compreensão, deve aplicar o conteúdo e aguarda ansioso pelos resultados. 

Aprendizagem é uma porta para o universo do conhecimento, porém, depende o 

limite ao qual o aprendiz se coloca. 

b) Pesquisar, montar e apresentar conteúdo para treinamentos ou palestras. Tudo 

começa com a informação, precisamos passá-la da melhor forma possível. 

Aluno 4: 

a) Adquirir conhecimento, saber extrair algo positivo de qualquer situação. Saber 

que é necessário ter responsabilidade e comprometimento, pois com 

conhecimento nos tornamos mais éticos. Aprender é saber compreender as 

situações e ao próximo. 

b) Elaboração do P.P.R.A.
33

, pois este documento é de grande importância, além de 

outros documentos. Mas este irá influenciar o todo da empresa, e funcionários na 

qual trabalham. 

Aluno 5: 

a) Aprendizagem é uma ferramenta, na qual existe uma interação entre 

professor/aluno, aluno/aluno e também o meio que promove novos 

conhecimentos. 

b) A grande importância para mim foi a implantação de uma C.I.P.A
34

 designada e 

C.I.P.A implantada, pois tem regras e quais são os responsáveis por cada uma. 

 

Em virtude das respostas dos pesquisados é possível observar os elementos da 

educação formal, bem como das subjetividades dos pesquisados na constituição da 

aprendizagem significativa. Como coloca Moreira (2012), a predisposição para a 

aprendizagem e a integração dos elementos da situação de ensino aprendizagem com os 

aspectos idiossincráticos dos aprendizes são determinantes para a aprendizagem significativa 

pela visão novakiana.  

                                                        
32 NR – Norma Regulamentadora. 
33 A sigla PPRA significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
34 A sigla C.I.P.A. significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
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Abaixo apresentaremos um esquema, da concepção de Novak, sobre a construção da 

aprendizagem significativa, e que será norteador da interpretação dessa fração do material de 

pesquisa. 

Quadro 7 – Esquema Demonstrativo da Concepção Novakiana de Aprendizagem Significativa 

Interdependentes  Integrados 

Aluno 

(aprendizagem) 

  

 

Pensamentos Professor 

(ensino) 

 

Conhecimento 

(currículo) 

APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

Sentimentos 

Contexto 

(meio social) 

  

Ações  

 

Avaliação 

  

 

 

 

 

Engrandecimento Humano 

 

 

 

MOREIRA (2012, p. 161) Adaptado pela autora.  

 

Os relatos dos pesquisados revelaram a presença de predisposição para aprender, 

princípio essencial para a ocorrência de aprendizagem significativa. Ainda nesse quesito é 

válido ressaltar que são alunos que transpuseram dificuldades inerentes às suas realidades, 

como: longo período apartados da educação formal, trabalhadores, residentes em regiões 

afastadas da unidade escolar e baixo poder aquisitivo. Não só por esses aspectos, mas também 

pelo interesse em obter uma formação que os qualifique, de forma mais competitiva, no 

mercado de trabalho. 

Tal entendimento é validado por Moreira (2012, p. 161-162) quando diz: 

[...] as condições para a aprendizagem significativa são a potencialidade 
significativa dos materiais educativos (i.e., devem ter significado lógico e o 

aprendiz deve ter subsunçores especificamente relevantes) e a predisposição 
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do sujeito para aprender (i.e., intencionalidade de transformar em 

psicológico o significado lógico dos materiais educativos). 

Quando das definições dos pesquisados sobre o que consideram como aprendizagem 

e uma aprendizagem de grande importância para a atuação como técnico em segurança do 

trabalho, observamos a interdependência dos elementos concernentes à educação formal e sua 

interrelação com os elementos idiossincráticos apontados no quadro a seguir. 

Quadro 8 – Análise de Dados do Corpo Discente sobre Aprendizagem Significativa 

ALUNO – RESPOSTAS 

Item A – o que é aprendizagem 

Item B – aprendizagem de grande 

importância na atuação profissional 

ELEMENTOS ESCOLARES ELEMENTOS 

IDIOSSINCRÁTICOS 

ALUNO 1 

A – é o conhecimento, as atitudes 

que adquirimos; 

B – humanismo, (...) lidar com 

colaboradores, (...) uma ponte 

entre eles e a empresa... 

 

Aprendizagem, ensino, currículo, 

contexto e avaliação. 

Pensamentos, sentimentos, ações. 

ALUNO 2 

A – (...) escuta, aprende e 

consegue colocar em prática e 

explicar para outra pessoa. 

B – NR 32 (...) trabalho em 

hospitais, o certo e o errado, (...) 

tipo de calçado, (...) descarte de 

materiais (...) 

Aprendizagem, ensino, currículo, 

contexto e avaliação. 

Pensamentos, sentimentos e ações. 

ALUNO 3 

A – (...) várias formas para a 

compreensão, aplicar o conteúdo e 

aguarda ansioso os resultados. 

Aprendizagem é uma porta para o 
universo do conhecimento, (...) 

depende do limite ao qual o 

aprendiz se coloca.  

B – Pesquisar, montar e 

apresentar conteúdo em 

treinamentos e palestras. (...) 

começa pela informação e 

precisamos passá-las da melhor 

forma possível.  

 

Aprendizagem, ensino, currículo, 

contexto e avaliação. 

Pensamentos, sentimentos e ação. 

ALUNO 4 

A – (...) saber extrair algo positivo 
de qualquer situação, saber que é 

necessário ter responsabilidade e 

comprometimento, (...) com 

conhecimento nos tornamos mais 

éticos. Aprender é saber 

compreender as situações e ao 

próximo.  

B – Elaboração de P.P.R.A., (...) 

irá influenciar toda a empresa e 

funcionários na qual trabalham.  

Aprendizagem, ensino, currículo, 

contexto e avaliação. 

Pensamentos, sentimentos e ações. 

ALUNO 5 

A – (...) é a ferramenta na qual 

Aprendizagem, ensino, currículo, 

contexto e avaliação. 

Pensamentos, sentimentos e ações. 
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existe uma interação entre 

professor/aluno, aluno/aluno e 

com o meio, que promove novos 

conhecimentos. 

B – Implantação de C.I.P.A.  

* Elaborado pela autora 

 

As narrações dos aprendizes demonstraram a perspectiva humanista de Novak, uma 

vez que a aprendizagem significativa pode ser verificada como um produto da integração 

positiva entre as dimensões do pensar, sentir e agir. Tal compreensão é postulada por Moreira 

(2012, p. 160), “A perspectiva de Novak é que quando a aprendizagem é significativa, o 

aprendiz cresce, tem uma sensação boa e se predispõe a novas aprendizagens”. 

Acrescenta-se, também, que nas falas dos pesquisados fica claro o entendimento da 

responsabilidade como sendo imanente à atuação do técnico em segurança do trabalho, da 

necessidade de valorização das relações humanas e da ética. As relações que se estabelecem 

entre o currículo do curso, professores e os pares como sendo fatores transformadores de suas 

atitudes e do seu agir profissional e cidadão.  

Em sequência apresentaremos a última questão de investigação com o corpo 

discente, que abarca a dimensão da atuação docente como um contributo à construção da 

aprendizagem significativa. No sentido de favorecer a compreensão do leitor, tanto a 

formulação da investigação quanto as respostas dos pesquisados serão demonstradas no 

quadro que segue abaixo. 

 

Quadro 9 – Análise de Dados do Corpo Discente – Metodologias de Ensino Promotoras de 

Aprendizagem Significativa 

Questão: Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, apresente quais possuíam, ou 

possuem, um método de aula que contribuíram e contribuem para sua aprendizagem? Descreva a forma que a 

aula era dada. 

ALUNO DISCIPLINAS METODOLOGIA 

Aluno 1 Psicologia do Trabalho Teoria. Dinâmica, aula descontraída e ao mesmo tempo cativante, 

principalmente nas apresentações. Uma professora com muito 
conhecimento e carisma 

Segurança do Trabalho Aula administrada por um professor que tem o domínio da 

matéria. Teoria. 

Legislação em Segurança 

do Trabalho 

Aula era dinâmica, com muita teoria e aplicação de provas. 

Trabalhos escritos. 

Aluno 2 Legislação em Segurança 

do Trabalho 

Explicação do professor, pesquisa em sala de aula, roda de 

discussão, explicação das perguntas, prova com exemplos. Não 

com questionários ou “decoreba”. 

Psicologia do Trabalho Explicação em sala com exemplos, exercícios para aprendizado, 

prova, com vivências próprias nas respostas dos exercícios. 

Comunicação e 

Educação em Segurança 

do Trabalho 

Explicação da matéria. Quando surgiam dúvidas explicação 

individual até a pessoa entender. Prova com textos para interpretar 

e mediante textos para responder também as questões de 
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gramática. 

Aluno 3 Primeiros Socorros Bom professor, o qual usou do laboratório para os ensinamentos, 

citou vários exemplos e trouxe pessoas da área para treinamentos 

práticos e citou várias situações, em diversas áreas de atuação.  

Aluno 4 Segurança do Trabalho O engenheiro/professor que leciona nesta disciplina tem um 

conhecimento amplo referente à disciplina e a profissão de 

maneira geral. Ele é um profissional excelente, responsável e 

comprometido com o que faz. O professor ditava determinada 

NR35 e explicava os tópicos, mas o principal é que este trazia os 

tópicos voltados ao TST36. Aplicava testes e provas. 

Aluno 5 Psicologia do Trabalho De todas as disciplinas cursadas até o momento do curso de TST 

que contribuiu para a aprendizagem foi a disciplina de Psicologia 

do Trabalho. A matéria era exposta no quadro pela professora, no 

qual havia um debate entre ideias sobre o assunto retratado, 
havendo uma melhor interação entre professor e aluno. Esse 

método ajudava na compreensão melhor do assunto e também na 

assimilação do mesmo. Outro ponto positivo era o conhecimento 

compartilhado entre todos os alunos e professor. 

* Elaborado pela autora 

  

Em vista da natureza do questionamento e do objeto de investigação neste momento, 

conduziremos a nossa análise apresentando as disciplinas elencadas pelos pesquisados, como 

sendo de grande relevância em sua formação, e que aludem à aprendizagem significativa, e 

sua concernente metodologia de aula. 

Iniciaremos nossa análise pela disciplina de Comunicação e Educação em Segurança 

do Trabalho. Essa disciplina foi levantada pelo aluno 2. O relato exprime o comprometimento 

do docente para que o aluno apreenda o conhecimento, chegando a dispensar atenção 

individualizada quando necessário. Por esse aspecto abordado identificamos princípios 

apontados por Perrenoud (2007) das características de um professor ideal: criador de situações 

de aprendizagem e regulador dos processos e percursos de formação.  

Também observamos que a ação docente, nesta disciplina em questão, vai ao 

encontro do pensamento de Libâneo (2003, p. 107): “Com exercícios de consolidação, 

recordação e aplicação da matéria pode-se assegurar, então, a profundidade e a solidez na 

assimilação de conhecimentos e habilidades”. Como ainda a postura docente de interesse na 

aprendizagem dos alunos, como coloca Moreira (2012) que a aprendizagem significativa 

depende muito mais da forma como o professor se faz no processo ensino-aprendizagem do 

que a adoção de novas metodologias. E Tardif (2010) que considera o saber docente, 

associado ao trabalho, não somente como uma relação que se estabelece exclusivamente no 

cognitivo, mas fundamentada na experiência, na busca de soluções para as demandas, 

inerentes à diversidade de cada turma, de cada aluno. 

                                                        
35 NR – Norma Regulamentadora. 
36 TST – Técnico em Segurança do Trabalho. 
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A próxima disciplina a ser explorada é Legislação em Segurança do Trabalho. Essa 

disciplina foi apontada pelos alunos 1 e 2. Os elementos essenciais evocados pelos 

pesquisados, e passível de análise, referem-se ao dinamismo da aula, diversificação de 

técnicas pedagógicas e a contextualização do conhecimento com a prática profissional.  

Nesta disciplina visualizamos os pressupostos de Delors (2003) que foram 

trabalhados pelo docente e que são pertinentes à disciplina: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O entendimento de Perrenoud (2007), acerca da 

ação docente, se observa no sentido de que foi proporcionada aos alunos, e por eles mesmos 

percebida, a formação para a cidadania, situações promotoras de aprendizagem e a construção 

de competências.  

As ideias de Garcia (1999) se fazem presentes nesse momento, quando das 

estratégias didáticas adotadas pelo docente, contextualizadas com a realidade do curso e do 

corpo discente, percebidas pelos alunos como uma aprendizagem com sentido e verdadeira e 

não apenas a uma memorização. O currículo foi concretizado pela aproximação com a prática 

profissional. 

Quanto à diversificação das técnicas pedagógicas voltamos a Libâneo (2003) que 

sinaliza a importância dessa ação para que se propicie situações de assimilação de 

conhecimentos e capacidades em diferentes dimensões, “(...) cognoscitivas como a percepção 

das coisas, o pensamento, a expressão do pensamento por palavras, o reconhecimento das 

propriedades e relações entre fatos e fenômenos da realidade”. (p. 104-105) 

O trabalho com pesquisa, presente na condução dessa disciplina, indicam a atitude 

mediadora como expressam Moreira (2012), Perrenoud (2007), Novak & Gowin (1996), 

Meirieu (1998). A tarefa de pesquisa torna o aprendiz responsável por sua aprendizagem, 

condutor de seu percurso na aquisição do conhecimento, ressalta seu protagonismo em seu 

crescimento. O docente quando indica tal caminho oportuniza a reflexão do aluno, como diz 

Meirieu (1998, p. 97): “Até então, era preciso acreditar na sua palavra, agora é possível 

confrontar suas afirmações com a realidade”. 

Experienciar esta disciplina foi descrita pelos pesquisados em vários momentos da 

pesquisa e não especificamente agora. Entretanto acreditamos ser importante situá-la no 

contexto da formação de professores. Ela foi classificada como sendo uma necessidade de sua 

formação enquanto futuros profissionais em segurança do trabalho. Tal fato é explanado por 

Noffs & Dagostino (2016, p. 32): “(...) o aluno adulto procura conhecer algo novo com uma 

intencionalidade interna que surge de uma necessidade que pode ser de ordem pessoal ou 

profissional”. Assim, pelos apontamentos dos pesquisados esse critério foi satisfeito pelo 
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docente. Similarmente atende aos eixos essenciais do corolário de Ausubel e Novak que são o 

dispor-se a aprender, o estar desejoso de agregar novos conhecimentos, buscar a 

aprendizagem significativa e o sentido fenomenológico do currículo. 

Passaremos agora a análise da disciplina Primeiros Socorros apontada pelo aluno 3. 

Segundo a descrição do discente, a disciplina foi conduzida de forma que houveram 

oportunidades de aprendizagem por uma gama ampla de estratégias (aulas em laboratório, 

teoria contextualizada com a prática, treinamentos com especialistas, abrangência alargada do 

currículo).  

Entendemos assim, que o professor adotou o princípio da qualidade de formação 

revelando aderência com o pensamento de Libâneo (2003) e o afirmado por Noffs (2013), no 

momento em que associou e selecionou as estratégias de ensino com os objetivos formativos 

do curso e do currículo, pelo lado pedagógico, bem como pelo saber técnico do docente. 

Destacamos ainda que Libâneo (2003, p. 113)) afirma: “(...) o êxito da atividade de ensino 

depende de que os objetivos escolares entrem em correspondência com o nível de 

conhecimentos e experiências disponíveis, com o mundo social e cultural em que vivem os 

alunos”. 

As ideias de Tardif (2010) são encontradas na prática educativa desse professor, 

quando o mesmo faz uso dos saberes da formação profissional (técnicas pedagógicas 

utilizadas); saberes disciplinares (conteúdo específico da área de formação – enfermagem); 

saberes curriculares (aplicação contextual dos saberes da enfermagem na atuação dos técnicos 

em segurança do trabalho); saberes experienciais (habilidade do saber-fazer e de saber-ser 

enquanto professor na dinâmica específica do curso técnico em segurança do trabalho). 

Identificamos que houve a mediação com a cultura da unidade escolar, com o currículo do 

curso, com a realidade e necessidades do alunado.  

Acreditamos ser interessante acrescentar que este aluno verbalizou, ao final da 

aplicação da pesquisa, seu interesse em atuar em instituições de cuidados de saúde de animais, 

assim, podemos inferir seu maior grau de valorização por esta disciplina, uma vez que a 

natureza dessas instituições envolvem riscos que podem demandar por conhecimentos desse 

cunho. Essa unidade de sentido nos conduz ao que postula Novak & Gowin (1996) acerca dos 

sentimentos despertados pela experiência de adquirir conhecimentos nessa área em específico, 

e mais, seu interesse de atuação profissional gerou um maior desejo de acessar tal saber. 

Dando prosseguimento a nossa análise, abarcaremos agora a disciplina Psicologia do 

Trabalho, indicada pelos alunos 1, 2 e 5.  
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Nesta disciplina o primeiro elemento a ser explorado, e que emergiu dos relatos dos 

pesquisados, é o elemento afetividade como originador da apreensão dos conteúdos 

curriculares. Este fator pode ser extraído das verbalizações do pesquisado sobre a docente – 

aluno 1: “cativante”, “carisma”; aluno 5: “melhor interação professor/aluno”. De acordo 

com Galvão (2003, p. 83): “(...) temos que a família não é a única responsável pela dimensão 

afetiva do aluno e, juntando a isso a ideia de que a inteligência e afetividade se constroem 

reciprocamente, numa complexa relação de interdependência (...)”. 

Por essa afirmativa da autora, e pelos relatos dos pesquisados, é possível depreender 

que a aprendizagem significativa se instaurou pelo significado conotativo
37

 da experiência 

vivida nesta disciplina. Isto significa dizer que houve uma reação, dos pesquisados, em termos 

de atitudes frente ao conhecimento da disciplina, como uma maior predisposição para o 

aprender, fomentada pela afetividade. 

Noffs e Dagostino (2013, p. 39), conjuntamente oferecem aporte para tal 

entendimento quando dizem: “O professor de adultos que não inclui a interação como 

aspecto presente e vivo em todas as suas atividades docentes, corre o risco de fazer com que 

seus alunos não se desenvolvam da maneira como poderiam (...)”.  

Com Novak & Gowin (1996) a dimensão afetiva quando presente na ação educativa 

proporciona o compartilhamento de significados, gera o regozijo da realização entre ambos, 

professor e aluno. Ambos são providos do sentimento de que o objetivo foi alcançado, porque 

ambos estiveram inteiros e contribuintes do resultado. Nasce daí a representação positiva da 

experiência do aprender, o sentido fenomenológico. 

Em Galvão (2003, p. 83) também obtemos o aval dessa compreensão: “(...) a 

aprendizagem depende da elevação da temperatura afetiva (isto é, da intensificação do 

vínculo) possível numa situação de mais intimidade”. Implica na postura docente do „estar 

com‟ em detrimento do „estar para‟, na relação humanizada, e nem por isso desprovida do  

compromisso com o outro. 

O próximo elemento passível de análise é o domínio do conhecimento, sinalizado 

pelo aluno 1. Tal elemento é considerado fundamental para a aprendizagem significativa dos 

alunos. É um aspecto que se torna inconcebível a sua ausência pelos autores abarcados neste 

trabalho, como: Meirieu (1998), Novak & Gowin (1996), Libâneo (2003), Perrenoud (2007), 

Garcia (1999) e Tardiff (2010). 

                                                        
37 Significado conotativo é definido por Moreira & Masini (2016) como sendo as reações atitudinais ou afetivas 

idiossincráticas eliciadas pelo nome do conceito. 
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Quanto a esse elemento, e a particularidade da disciplina, construiremos nossa 

análise pelo contributo da Interdisciplinaridade apresentada por Ivani Fazenda. A autora 

aponta que: “(...) cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou 

ocuparia na grade, mas, nos saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no 

movimento que esses saberes engendram (...)”. (2015, p. 10). Nessa linha de pensamento 

podemos depreender que os saberes da Psicologia encontraram eco nos alunos, no sentido de 

coloca-la como relevante em suas formações, e pelo domínio do conhecimento da docente, 

devido à especificidade de suas futuras atuações profissionais. Por especificidade da atuação 

do técnico em segurança do trabalho entende-se o trato com o humano, o cuidado com 

pessoas, na prevenção de acidentes, na conscientização das pessoas acerca da preservação da 

vida e, da qualidade de vida no trabalho. 

No tocante à relação professor – aluno, aspecto destacado pelo aluno 5, em referência 

à disciplina Psicologia do Trabalho, buscamos aporte teórico em Meirieu (1998), Libâneo 

(2003), Perrenoud (2007), Moreira (2012), Fazenda (2015) e Noffs (2013), posicionando esta 

dimensão do fazer pedagógico como essencial na construção da aprendizagem significativa. 

Fazenda (2015) afirma que a didática e a prática de ensino, na perspectiva 

interdisciplinar, implicam no direcionar o olhar para as questões das relações humanas. Em 

suas palavras: “Com isso retomamos novamente a necessidade de condições humanas 

diferenciadas no processo de interação que faça que saberes de professores numa harmonia 

desejada se integrem aos saberes dos alunos, melhor dizendo dos Direitos Humanos”. (p. 13) 

Tais dizeres nos possibilita apreender que a docente da disciplina em questão, foi 

percebida, no sentido fenomenológico, pelos alunos 1, 2 e 5 como sendo aquela que optou 

pelas interrelações humanas como o caminho para atingir a aprendizagem significativa. 

Adentraremos agora na análise da última disciplina, elencada pelos alunos 1 e 4, 

como sendo relevante em suas formações profissionais, Segurança do Trabalho. 

Observamos que os fatores enfatizados pelos alunos 1 e 4, referentes à atuação do 

docente da disciplina em referência, foram: o domínio do conhecimento, a capacidade de se 

fazer compreender e a estreita relação entre o saber curricular e a futura prática profissional.  

O domínio do saber que leciona, como abordado anteriormente, é condição 

irrefutável quando se considera a aprendizagem como o objetivo primeiro do ato educativo. 

Entendimento sustentado por Garcia (1999), Tardif (2010), Libâneo (2003), Perrenoud 

(2007), Meirieu (1998), Fazenda (2015), Moreira (2012) e Novak & Gowin (1996). 

Conforme Libâneo (2003, p. 105): “Se ele não domina o conteúdo da matéria que 

ensina, não saberá conversar com os alunos sobre os conhecimentos e experiências que 
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trazem para a sala de aula (...)”. Significa dizer que não conseguirá contextualizar os saberes 

sistematizados, curriculares, com o que o aluno vivenciará em sua atuação profissional, não 

será possível encadear as unidades da disciplina, nem tão pouco com a matriz curricular do 

curso. 

A fala dos alunos pesquisados demonstra que, justamente pelo vasto conhecimento 

do docente, foi viabilizado o entendimento dos mesmos sobre as temáticas abordadas na 

disciplina, e, a configuração da futura atuação profissional pelos saberes advindos dela. É 

como Meirieu (1998) denomina de „bom conceito‟
38

, isto é, o conhecimento que imprime 

sentido à experiência, lança luz sobre a realidade e possibilita o agir sobre ela. Traduzindo 

para o contexto da pesquisa, é o saber que permite a segurança de atuar profissionalmente em 

bases sólidas, com fundamento. 

Tendo ainda as ideias de Meirieu (1998), e complementando com o pensamento de 

Perrenoud (2007), como subsídios teóricos, observamos que a percepção dos pesquisados, 

sobre o docente da disciplina em análise, é a de um professor que atende às demandas dos 

discentes, sendo responsável e comprometido com a formação dos discentes. 

Em Fazenda (2008) é possível assinalar duas competências docentes: 

a) Intelectiva: prioriza o entendimento dos saberes curriculares, e sua aplicação, na 

realidade profissional dos discentes; 

b)  Prática: tem por foco instrumentalizar os docentes da melhor forma possível para 

o mercado de trabalho, como também é muito valorizado pelos alunos. 

Em virtude do que foi abordado nesta fração da pesquisa, sobre a investigação da 

presença de aprendizagem significativa no curso Técnico de Segurança do Trabalho, 

visualizamos que ela é uma possibilidade real na unidade escolar lócus do nosso estudo. 

O que nos permite aventar tal possibilidade foi a identificação dos postulados 

teóricos, abarcados neste trabalho, no contexto escolar em que se deu a investigação. Por 

esses aspectos, passaremos a próxima parte do trabalho, no qual faremos os apontamentos 

finais de nosso percurso investigativo. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
38 Grifo nosso. 
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Considerações Finais 
 

 

O Tema da Pesquisa 
 

s estudos neste trabalho tiveram sua proposição na prática docente com 

alunos do curso técnico de nível médio em segurança do trabalho, em que se 

buscou investigar a ocorrência de aprendizagem significativa em alunos 

jovens e adultos, matriculados na rede estadual de ensino do Estado do Paraná. 

Por entender que a docência é a ferramenta fundamental para a aprendizagem 

significativa, principiou-se a investigação sobre a atitude interdisciplinar, dos docentes, como 

meio viabilizador de aprendizagens com significados nos alunos que almejam uma formação 

não somente técnico-operacional, mas também humana e cidadã. 

Mediante esta perspectiva consideramos essencial o estudo aprofundado sobre a 

atitude interdisciplinar na prática docente. Fazenda em suas obras, situa o leitor, de forma 

reveladora e acessível, acerca do que significa, e implica, a interdisciplinaridade. A autora nos 

apresenta a necessidade, enquanto docentes e pesquisadores, de direcionarmos nossa conduta 

frente ao conhecimento por outra concepção, em que se perceba que não há crescimento e 

evolução sem troca, sem abertura a novas possibilidades, a novas formas de perceber e 

apreender o mundo em que existimos.  

Postura interdisciplinar refere-se também ao respeito a outros saberes, seja de outras 

áreas do conhecimento, como o compreender a importância da união teoria e prática, que a 

prática docente também é geradora de saberes a serem compartilhados, fundamentados na 

intencionalidade de aprimoramento do ato educativo, o agir de forma reflexiva. Abrange a 

busca do conhecimento de si para melhor compreender o outro. Identificar a afetividade como 

acolhimento, e, assim, promotora de aprendizagens. Como nos diz Fazenda (2011, p. 11),  

É uma atitude coerente, que supõe uma postura única diante dos fatos, é na 

opinião crítica do outro que se fundamenta a opinião particular. Somente na 

intersubjetividade, num regime de copropriedade, de interação, é possível o 
diálogo, única condição de possibilidade da interdisciplinaridade. Assim 

sendo, pressupõe uma atitude engajada, um comprometimento pessoal.  

Seguindo por este caminho interdisciplinar observamos a convergência desta 

perspectiva, de ser e estar no ato educativo, com a teoria da aprendizagem significativa. 

Primeiramente pela subjetividade, ou seja, as escolhas no campo intelectual, interesses de 
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aprofundamento, as experiências existenciais, que são únicas. Posteriormente o princípio de 

construção, de processo, que requer a espera pela composição de significações, formação do 

sujeito que aprende, transforma o que sabe e o que é, e, ressignifica.  

Tanto a teoria da aprendizagem significativa, quanto a interdisciplinaridade, têm por 

ponto de partida a experiência pessoal, a valorização dos saberes e experiências que 

configuram o holístico de uma pessoa. Como também, a intencionalidade, o 

comprometimento com o aprimorar-se, evoluir, crescer. 

Em Moreira (2012, p. 13) encontramos a definição de aprendizagem significativa 

como sendo “(...) aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem (...) não com 

qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante, já 

existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende”. Nessa fala percebemos que nas 

situações, em que se intencione a aprendizagem, é premente a consideração da bagagem 

experiencial e intelectual do aluno, sobretudo na realidade pesquisada neste trabalho. 

Com Novak (1996) e Galvão (2003) adicionamos a afetividade como subsídio 

essencial às aprendizagens com significado, em duas dimensões: o desejar aprender e os 

vínculos estabelecidos entre os atores do ato educativo, respectivamente. 

 

A Pesquisadora ... 
 

ara iniciar essa fração do trabalho seguirei pelo caminho da afetividade. 

Como não se pode entender uma pesquisa sem antes conhecer quem 

pesquisa, situo esse princípio como ponto de partida de quem sou.  

Ao leitor apresento minha percepção sobre a viagem ao universo do magistério. 

Darei início pelo momento atual e ao longo da descrição indicar as paisagens e momentos que 

foram assumindo significações fenomenológicas, ou seja, em seu todo da experiência, do meu 

vivido, do meu processo de transformação, de reflexão e de ressignificações. 

Definir a palavra afetividade, pela perspectiva da psicologia fenomenológica, 

significa referir-se ao como reagimos e agimos no mundo ao nosso redor, por meio de 

sentimentos e emoções. Também é um referir-se que só existimos pela coexistência. Sentimos 

o mundo e o outro com o nosso todo, com toda nossa gama de possibilidades, em que nada é 

estático, mas tudo é movimento, um vir a ser. 

No seio da teoria da interdisciplinaridade a afetividade se configura como o abrir-se 

para as trocas intersubjetivas, é o estar inteiro, atento, sentir todos os pronunciamentos dos 
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seres que experienciam a convivência, e o que dela pode decorrer, emoções, sentimentos, 

aprendizados. 

Tal concepção do que é o existir humano direciona minha atitude com relação ao 

conhecimento, ao aprender, tanto como professora, quanto como aluna. Percebo que o roteiro 

bem sucedido da viagem ao conhecimento requer trilhar o caminho das relações humanas 

acolhedoras, respeitosas, e, sobretudo afetivas, permeadas pelo gostar de pessoas, pelo 

entendimento de que me construo na coexistência com o outro. Nas relações que se orientam 

pela empatia, ofereço de mim o que gosto de receber do outro.  

Meu relato de viagem, pelo mundo do aprender, se detém, nesse momento, em minha 

experiência enquanto aluna do mestrado na PUC-SP e o significado da afetividade nesse 

contexto. Desde os primeiros contatos com a instituição o acolhimento foi a tônica das 

relações, considerando o princípio o processo seletivo. Já enquanto aluna a primeira lição 

aprendida, significativamente, foi: humildade e respeito entre pessoas e o reflexo dessa atitude 

na aprendizagem. Traduzindo em resultados, implica dizer que os vínculos afetivos 

estabelecidos entre professores e alunos tornou possível a aprendizagem com significado. Não 

somente de conteúdos, mas, sobretudo do que é “ser” professor.  

A convivência com minha orientadora, Profª Neide Noffs, muito me ensinou sobre a 

atuação docente, sobre o sentido de uma relação pautada no diálogo, no respeito, na 

valorização do outro, o professor como um mediador, o olhar sensível. O significado de 

pessoa, além do título, além de posições hierárquicas. Pessoa na concepção mais ampla que 

tal palavra pode abarcar, pessoa que contribui no crescimento do outro, que entende com 

humildade que todo conhecimento que possui tem por finalidade o progresso de si e do outro, 

que não se finda em si própria, mas se estende para que parte de si seja vista no outro. Que o 

manifestar carinho, admiração, não torna a pessoa fraca, desprovida de autoridade, mas sim 

plena de coragem de se colocar inteira, e dessa relação perceber-se com mais sabedoria. 

Com a professora Ivani Fazenda vivenciei as situações acadêmicas como enorme 

contribuição em saberes, que também assumiam o caráter de processo terapêutico. Autora de 

obras que compuseram minha formação como pedagoga, foi com alegria, reverência e 

curiosidade epistemológica que participei de suas aulas. Pude aprender a desenvolver o olhar 

do autoconhecimento, o real sentido do ser reflexivo. Reflexivo não somente como o utilizar 

uma função mental superior, mas a compreensão do ser que habita em mim, o indivíduo, a 

professora, a profissional, todos os papéis que a nós concerne do existir no mundo. Se a 

palavra humildade necessitasse de uma representação de figura humana, seu símbolo seria a 

professora Ivani Fazenda. 
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Professora Marina Feldmann me mostrou o caminho do ensinar com alegria e leveza. 

Aprendi com essa professora que o ato educativo pode ser enriquecedor, severo na intenção 

do conhecimento, mas nem por isso menos prazeroso. Pela proximidade e acessibilidade a sua 

pessoa crescia o sentimento de parceria, de caminhar junto.   

Por certo que minha experiência na PUC-SP foi transformadora, porque antes de 

tudo foi desejada. Todas as situações vividas nessa instituição foram oportunidades de 

aprendizado. O convívio com os professores, com os outros alunos, com os colaboradores da 

instituição, cada um com suas singularidades e contribuições. 

Passo a descrever agora o itinerário de viagem existencial que instigou a busca de 

aprofundamento do tema desta pesquisa. O desejo de saber mais sobre aprendizagem 

germinou durante o curso de Pedagogia. A opção por esta formação partiu quando da decisão 

de ingressar na carreira do magistério. Em função da natureza dessa formação, e carreira 

profissional, a aprendizagem se apresenta como uma questão essencial.  

No momento em que ingressei na disciplina Iniciação Científica, no curso de 

Pedagogia, senti-me naquela angústia própria de todo estudante, sobre qual tema vou 

pesquisar? Quais autores, e literaturas, podem subsidiar essa investigação? Quais dimensões 

de saberes sinto-me imbuída do desejo de saber mais, de ter habilidade de escrever? Com 

quais teorias me identifico? E foi assim, que o professor dessa disciplina, meu orientador na 

futura monografia, e a coordenadora do curso acolheram com entusiasmo minha proposta de 

investigação: a relação professor-aluno como facilitadora da aprendizagem.  

A princípio eu já havia escolhido um saber, a Psicanálise Freudiana, escola 

psicológica de minha preferência quando cursei a graduação em Psicologia, entretanto eu 

tinha a intenção de investigação sob a ótica de duas áreas do conhecimento, em que unidas 

poderiam fornecer um aporte mais profundo e abrangente acerca da questão relação professor-

aluno e sua influência na aprendizagem. Mas qual teórico da educação poderia ser estudado, 

conjuntamente a Freud, na situação da sala de aula? Ambos, professor e coordenadora, me 

sugeriram Paulo Freire. Novamente a angústia se fez presente. Seria possível um estudo de 

convergência entre dois ideários aparentemente antagônicos? Com uma orientação rigorosa, 

porém amorosa, de ambos, foi possível percorrer tal itinerário. A angústia cedeu lugar a 

alegria, a satisfação de seguir por um caminho desconhecido, e que revelou-se surpreendente 

de possibilidades, de aprendizagens. 

Quando da conclusão do curso de Pedagogia iniciei meu percurso profissional como 

professora universitária, conjuntamente com minha atuação na educação infantil. As questões 

referentes à aprendizagem sempre permaneceram comigo, não só enquanto docente, mas 
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também em como esse processo mental se dava comigo. Várias inquietações me conduziam a 

refletir sobre quais estratégias, métodos, circunstâncias e contextos poderiam subsidiar, 

facilitar, a aquisição do conhecimento, nos mais diversos níveis de escolaridade e idades. 

Este estado de ânimo se intensificou quando ingressei na docência da educação 

profissionalizante no Estado do Paraná. Por estar assim me sentindo, fixei mais um local para 

explorar em minha viagem: a realização do mestrado, incluindo em seu roteiro o 

aprofundamento sobre aprendizagem com significado no contexto da formação para a 

profissão de técnico de nível médio em segurança do trabalho.  

 

A Realidade da Pesquisa ... 
 

irecionaremos nosso relato de viagem para a realidade de minha atuação 

docente atual e lócus desta pesquisa. A unidade escolar está situada na cidade 

de Curitiba, com proximidade a região metropolitana da capital, 

especificamente os municípios de Colombo e Almirante Tamandaré. Os alunos que buscam 

esta escola são, em sua maioria, moradores destas cidades, sendo estes de baixa renda 

familiar.  

Meus pares de trabalho, nesta instituição, formam uma equipe ligada por vínculos 

afetivos positivos, o que contribui para que possamos exercer nossos ofícios com 

companheirismo e comprometimento com o desenvolvimento global dos alunos. A equipe 

gestora possui a crença de que a valorização das relações humanas, do diálogo e do respeito 

são a base de um trabalho, que tem em seu cerne a formação de pessoas cidadãs. É uma escola 

caracterizada pelo clima organizacional
39

 saudável, em que as pessoas gostam de lá estar e 

trabalhar.  

Tal atmosfera laboral é estendida à sala de aula, em que se tem a consciência de que 

o prover o aluno de uma formação profissional não abarca somente o conhecimento de 

técnicas a serem aplicadas, mas sim requer a sensibilidade de considerarmos que estamos com 

pessoas. Pessoas que possuem sonhos, que enfrentam desafios para que esses se concretizem. 

Que necessitam transpor obstáculos, de natureza econômica, de realidade de vida, de longo 

afastamento da escolarização formal, de horários de trabalho para poderem obter tal 

formação. 

                                                        
39 Segundo Bergamini (2006) o clima organizacional indica o grau de satisfação dos colaboradores de uma 

organização nos “diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização”, são as percepções 

compartilhadas de uma realidade de trabalho. 
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Diante de tal afirmativa descreverei quem são esses alunos, do curso técnico de nível 

médio em segurança do trabalho, para que o leitor possa compreender toda a construção deste 

trabalho, sobretudo no que concerne à afetividade e à sensibilidade, como fatores promotores 

da aprendizagem significativa. São alunos que concluíram o ensino médio, tanto na 

modalidade regular quanto pela educação de jovens e adultos, trabalhadores, com idades que 

variam de dezoito a cinquenta anos. As profissões por eles exercidas são: merendeiras, 

faxineiras, manicures, donas de casa, seguranças em vários ramos de negócios, pedreiros, 

serventes de pedreiro, auxiliares de serviços gerais, taxistas, caminhoneiros, motoboys, 

motoristas de ônibus. Todos eles em busca de ascensão, seja de conhecimento, de profissão, 

de salário e até mesmo de autoestima. 

Tendo em conta este cenário, daremos prosseguimento às interpretações do material 

obtido pela pesquisa nesta realidade. 

A Pesquisa ....  
 

Corpo Docente e Coordenadora Pedagógica 
 

 pesquisa efetuada através de entrevistas com professores e com a pedagoga 

(coordenadora pedagógica) do curso de segurança do trabalho revelou-se 

uma experiência rica de conhecimentos, de trocas e de aprendizagens que 

constituíram minha investigação. Construímos um espaço dotado de empatia, pois, éramos 

sujeitos de uma curiosidade epistemológica sobre as premissas teóricas que compõem a 

aprendizagem significativa.  

Dialogamos sobre os conceitos, as teorias, as práticas que envolvem a temática e 

através dessa experiência conseguimos estabelecer pontos congruentes sobre a aprendizagem 

com significado e a interdisciplinaridade como postura didática. 

O grupo participou de forma efetiva e pontual o que, subsidiou a reflexão sobre a 

postura interdisciplinar do professor e a aprendizagem significativa dos alunos do curso de 

segurança do trabalho. Primeiramente, os entrevistados relataram a importância da pesquisa 

afirmando a relevância dos estudos nessa área por tratar de alunos jovens e adultos e de um 

curso profissionalizante. A partir daí iniciou-se uma fração da minha pesquisa em busca de 

uma discussão sobre a importância da interdisciplinaridade, o repensar a prática cotidiana, a 

relação dos professores com seus alunos e o aprender dos alunos de uma forma mais humana. 
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A este pensar, citarei Rubem Alves por crer que a essência da educação não se 

restringe apenas às técnicas de como ensinar, como avaliar, mas, sobretudo, ao compromisso 

de ensinar com o querer e com o prazer de conhecer. Teólogo, professor, filósofo, escritor e 

psicólogo, Rubem Alves dedicou anos de sua vida para escrever aos professores. Com uma 

veia psicanalítica, apaixonado por gente, admirador incondicional da natureza, e seus 

mistérios, nos deixou obras que nos fazem refletir cotidianamente sobre a vida e com 

profunda amorosidade, sobre a educação. 

Lembro-me de uma aula de filosofia da educação, no curso de pedagogia que me 

deparei com o seguinte texto desse professor: “A primeira tarefa da educação é ensinar a 

ver”...; Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente...; A educação se 

divide em duas partes: educação das habilidades e educação das sensibilidades... ; Sem a 

educação das sensibilidades, todas as habilidades são sem sentido”... E, justamente nessas 

frases, situo minhas considerações sobre a interdisciplinaridade e a aprendizagem 

significativa. 

Destaco o olhar sensível sobre os sujeitos do ato de educar com Rubem Alves 

considerando que na pesquisa efetuada, a aprendizagem significativa esteve intimamente 

correlacionada aos aspectos cognitivos do aprender, do ensinar, do inter-relacionar-se com os 

desafios do meio em que vivemos, e das “pessoas” que convivemos. 

O caráter fenomenológico e interdisciplinar dessas singularidades das “pessoas” 

envolvidas no ato educativo fez com que as hipóteses apresentadas nesse trabalho, fossem 

direcionadas ao currículo, à didática, à aprendizagem e à afetividade. Como no itinerário de 

minha viagem sobre o tema, cada elemento investigado construiu um desafio de querer 

conhecer e querer transformar-se como aluna e como professora. 

Com Ivani Fazenda, a grandiosidade de conhecimentos adquiridos sobre postura 

interdisciplinar fez com que meu olhar sobre a prática educativa contemplasse os meios mais 

humanos sobre as aprendizagens dos alunos, o que foi evidenciado na pesquisa através dos 

depoimentos aqui apresentados. Não há ensinar e aprender sem humildade.  

Posteriormente, identificamos que a postura interdisciplinar do professor requer em 

si uma transformação, o transformar-se como pessoa que compreende - como nos diz Rubem 

Alves, “Os conhecimentos nos dão meios para viver e a sabedoria nos dá razões para viver”, 

contudo, tratamos da capacidade de encantar-se diante do novo, dos desafios, das 

dificuldades, significa dizer, a capacidade de encantar-se sobre aquilo que nos desafia, o que 

exige a busca pelos conhecimentos já aprendidos para a construção de uma nova ação. 
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O recriar uma ação baseada nos desafios, constrói a aprendizagem e esta, será 

composta de significados à medida que: o conhecimento só terá sentido se nos ajudar a ver o 

mundo melhor, e só será viabilizado através de ações que contemplem não apenas conceitos, 

mas, os sentidos destes nas ações cotidianas consigo e com as pessoas, referimo-nos aqui, do 

grande movimento didático da sala de aula, do professor e do aluno, e consequentemente da 

postura interdisciplinar do professor. 

“Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem... O ato de ver não é algo 

natural, precisa ser aprendido” (ALVES, R., 2000, p.25). 

Das lições que aprendemos desde criança, nos anos iniciais da educação formal, o 

que destaco, é o desejo de conhecer e aprender ininterruptamente. 

Corpo Discente 
 

o momento em que propus a participação dos alunos em minha pesquisa 

observei, com satisfação, a disponibilidade dos mesmos de estarem presentes 

no meu percurso de formação. Evidenciaram seus sentimentos de 

valorização, tanto por terem voz em uma pesquisa que os envolvia, quanto pela professora e 

também estudante. As evidências residiram em suas falas: “Quero participar do estudo da 

professora”; “Professora, a senhora vai colocar o que falarmos no seu trabalho lá da PUC 

de São Paulo? Que importante!”; “Professora, a senhora nos mostra como ficou seu 

trabalho depois de pronto?”; “Professora, seu trabalho vai ser um livro? Se for eu quero”. 

Os dados obtidos, por meio dos questionários, se transformaram em informações 

valiosas no que tange à interdisciplinaridade, à aprendizagem significativa e à formação de 

professores. Á medida que tomava contato com as respostas dos alunos se desenhava em 

minha mente os pressupostos dos autores balizadores deste estudo, bem como a satisfação de 

que a ocorrência da aprendizagem significativa é possível. 

Quando me refiro ao desenho dos pressupostos teóricos abarcados neste trabalho, em 

relação aos relatos dos alunos pesquisados, significa dizer que não só eu pesquisava sobre 

aprendizagem no papel de professora e pesquisadora, como também eu mesma era sujeito da 

aprendizagem significativa. Cada relato discente se apresentava como uma parte, de um 

grande quebra-cabeça, que ia se encaixando, com as peças do corolário teórico, e o sentido da 

pesquisa se desvelava. 

Os relatos dos alunos demonstraram a identificação das competências docentes 

interdisciplinares nos professores que participaram de sua formação, do início ao fim do 
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curso, que são: intuitiva, intelectiva, prática e emocional. Competências essas essenciais para 

a formação de sujeitos preparados para as demandas laborais contemporâneas. 

Em conjunto às competências interdisciplinares dos docentes, os alunos pesquisados 

apontaram também aspectos, fundamentais, segundo teóricos de abordagem construtivista e 

estudados neste trabalho – Delors, Fazenda, Feldmann, Galvão, Garcia, Libâneo, Luckesi, 

Machado, Meirieu, Perrenoud, Noffs e Tardiff. Como o domínio do conteúdo, o trabalho 

didático atento ao contexto discente, relação professor-aluno fundamentada no diálogo, 

comprometimento com a formação integral, a constante integração do currículo com a 

realidade prática da futura profissão, valorização do protagonismo discente no processo 

ensino-aprendizagem, afetividade e acolhimento dos professores em relação aos alunos.  

Do mesmo modo a teoria da aprendizagem significativa, no tocante às condições e a 

verificação de sua ocorrência, tanto pelas perspectivas de David Ausubel quanto de Joseph 

Novak e Bob Gowin, foram observadas nos relatos dos discentes e descritas abaixo. 

O currículo do curso de técnico em segurança do trabalho, conhecimentos novos, foi 

veiculado pelos professores de forma relacionada com a vida cotidiana dos discentes, o que 

significa dizer que seus conhecimentos prévios funcionaram como subsuçores do conteúdo 

curricular.  

As situações de aula eram momentos propiciadores de trocas de significados, em que 

os alunos apresentavam suas compreensões do tema abordado e os significados eram 

negociados, aprimorados até que atingissem o significado proposto pelo currículo. Essa troca 

era incentivada por meio de atividades colaborativas e que tinham por princípios a 

participação ativa do aluno, o professor como mediador, predisposição para aprender. 

Ademais são evidenciadas nas falas dos discentes a internalização substantiva da 

atuação de um técnico em segurança do trabalho, apresentando abrangência de significados 

com a utilização de termos como: humanismo e responsabilidade, ficando clara a preocupação 

não só com as técnicas que intencionam a preservação de patrimônios, mas, sobretudo, da 

prevenção e do cuidado com a integridade de pessoas. 

Tal fato aponta, similarmente, que foi construído o olhar sensível dos alunos 

pesquisados. A consciência de que o profissional de segurança do trabalho atua enquanto 

cidadão, que age para um bem maior, para a coletividade, que visa à qualidade de vida para 

toda uma sociedade. 

 

 

 



125 

 

O que ficou da pesquisa ... 
 

prendizagem para mim sempre esteve, e estará, pari passu com 

desenvolvimento. Não como sinônimos, mas como fenômenos do existir, da 

construção da singularidade. É algo que se faz presente em nossa história de 

vida, constantemente, seja qual for a dimensão em análise. Aprendemos um novo caminho 

para o trabalho que nos possibilita tomar um saboroso café antes de iniciarmos nossos 

labores. Aprendemos a fazer a leitura das pessoas de nossas relações, permitindo que a 

convivência seja mais harmoniosa. Aprendemos com nossos professores novos olhares sobre 

uma matéria, um tema, que até então tínhamos resistência, ou a ignorávamos, e esse novo 

olhar viabiliza que transformemos nossa ação no mundo. 
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Apêndice A - Transcrição das Entrevistas do Corpo Docente e 
Coordenadora Pedagógica 
 

Professor 1 
Formação 

Formada em Administração de empresas, Pós-graduação em logística, pós-graduação em 

tecnologia da informação e educação. 

Tempo que leciona na educação profissional.  Dez anos.  

A professora leciona na educação profissional as matérias: técnicas, no, todas voltadas para a 

área de gestão logística e secretariado executivo, no curso especificamente de segurança do 

trabalho: administração.  

Como professor entende como poderia conceituar aprendizagem?  Eu entendo que a 

aprendizagem é a forma como o aluno se apropria do conhecimento.  Na aprendizagem 

significativa, é quando aluno absorve o conhecimento e aplica-o no dia a dia, por exemplo: 

como uma postura profissional, onde ele colocará em todos os setores da vida dele, não 

simplesmente dentro das áreas de atuação profissional.  

Como a professora observa que um aluno realmente atinge uma aprendizagem? 

Quando ele consegue associar esse conteúdo passado, à prática diária demonstrando o 

resultado desse conhecimento nas atitudes mínimas deles, no dia a dia.  

Metodologias de ensino 

 Aulas prática, estudos de caso, contextualizações com a realidade de trabalho para que os 

alunos conheçam a gama de atitudes e aplicação de conhecimentos que aplicarão 

profissionalmente.  O curso é muito orientado, os conteúdos são discutidos para que os alunos 

consigam compreender como atuar  no dia a dia dele, e  não  simplesmente uma teoria 

perdida. 

 Na educação profissional é essencial a questão desse conhecimento que no primeiro 

momento iria te orientar na Vida Prática, até porque o aluno do ensino técnico precisa no dia a 

uma contextualização com as necessidades e exigências de sua profissão. 

A questão das aulas práticas é de extrema importância, como também, a forma do professor 

avaliar - o professor precisa ter um olhar sensível quando o aluno realmente aprende e se 

chega a uma aprendizagem significativa.  Além da avaliação teórica (provas, atividades) nessa 

relação também existe a questão, muitas vezes, da prática nas atividades práticas que a gente 

promove dentro de sala de aula com estudo de caso é muitas vezes simulações onde eles vão 

mostrar o que eles realmente conseguiram absorver desse conhecimento e também na 

observação do dia-a-dia do aluno, a postura, a forma como ele enxerga esse conhecimento e 

muitas vezes no debate, onde o aluno coloca esse conhecimento com autonomia e segurança. 
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Professor 2 
Qual a sua formação Professor? 

Eu sou graduado em Agronomia pela Federal em 86, tenho uma pós em educação matemática 

pela Universidade Tuiutí, e uma pós em Engenharia de segurança, 2002, pelo CEFET e eu 

tenho uma pós de formação pedagógica de 2009 na Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

Há quanto tempo leciona na educação profissional? 

16 anos. Durante seis anos eu dei aula na faculdade de recursos humanos no Camões e agora 

praticamente a 9 anos no estado com segurança trabalho. 

Quais as disciplinas que o professor leciona? 

Segurança do Trabalho, é a principal, programas de controle de monitoramento, são essas 

duas disciplinas que eu leciono, e segurança na indústria construção civil agora, no curso de 

Edificações. 

O que o professor entende como sendo aprendizagem? 

Para que a aprendizagem ocorra o aluno tem que ter uma base. Uma base desde o Ensino 

Fundamental onde o conhecimento tenha sentido para o aluno, ele deve estabelecer sentido 

entre o que aprende e como vai utilizar o conhecimento fora da escola – na família, no 

convívio social e na sua profissão. 

Quais metodologias de ensino que o professor utiliza? 

 A gente tentar encontrar uma maneira que minimize as dificuldades dos alunos. Minhas aulas 

são expositivas e explicativas, explico muitas vezes procurando fazer com que os alunos 

entendam o conteúdo que está sendo trabalhado. Procuro criar um clima mais descontraído, 

fazendo brincadeiras, mas sempre respeitando as dúvidas dos alunos. Estabeleço uma relação 

de amizade com os alunos e eles respeitam muito o meu trabalho, mesmo sendo exigente. 

Como o professor trabalha para minimizar as dificuldades dos alunos? 

Acredito que os alunos devem também assumir o compromisso na educação, ter um objetivo 

com sua formação e saber que estudar é também muito importante. Sabemos que o papel do 

professor é primordial para que o aluno tenha essa consciência, por isso, devemos estabelecer 

uma relação de diálogo e confiança mútuos. Os objetivos da disciplina, dos conteúdos que 

serão estudados devem ser muito bem explicados e discutidos com os alunos, assim, os alunos 

passarão a ter não só, uma melhor compreensão do que será estudado, como também sentirão 

mais vontade em aprender. 

Possuímos poucas ferramentas para desempenhar nosso papel e o que eu acho interessante na 

minha aula é a presença maciça dos alunos, porque eles gostam da minha aula, gostam do 

conteúdo e participam, até com dificuldades que eles têm.  

Isso é fundamental, pelo seguinte, eu vou ter que ter respeito pelos alunos, tem que entender a 

origem e os problemas que eles têm. Todos nós temos problemas e você tem que tentar 

direcionar, no meu caso, e ver o conteúdo programático de uma maneira que ele tenta 

assimilar e eu tenho feito isso.  Nos meus 20 anos de sala de aula, sempre valorizei isso.  

Acredito que a formação pedagógica como recurso de capacitação dos professores das áreas 

de exatas ajudaria muito em questões de aprendizagem e avaliação, os professores não iriam 

valorizar tanto só a sua disciplina, estariam preocupados também com os objetivos da 

formação dos alunos, com as outras disciplinas e com a aprendizagem dos alunos. 

Como é que o professor entende que seria uma aprendizagem significativa do aluno?  
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Aprendizagem significativa, eu volto ao ponto inicial desse nosso bate papo, O professor deve 

lançar mão de várias estratégias de ensino para que o aluno aprenda, deve estabelecer um 

vínculo com o aluno respeitando suas dificuldades e valorizando os conhecimentos que o 

aluno já possui. Acredito que a construção de um projeto escolar atento às questões de 

aprendizagem e de avaliação deve ser idealizada, com o objetivo de minimizar as dificuldades 

de aprendizagem e promover aprendizagens significativas nos alunos. 

No meu trabalho, na área de segurança, na própria escola eu verifico que os alunos têm uma 

evolução, assumem mais responsabilidades, que até então eram desconhecidas, essas 

mudanças os alunos levarão para a vida inteira - Em termos de caráter, de responsabilidades, 

na preocupação com o próximo, pois ele lida com vidas humanas e isso é marcante! 

 

Professor 3 
Qual sua formação professora? 

Licenciatura em Português. Tenho duas especializações na área, e o PDE também na área de 

Língua e Literatura, e fiz o mestrado Mestrado em tecnologias da educação voltado para a 

língua portuguesa na PUC do Paraná e especializações foram na UFPR e na PUC do Paraná. 

Há quanto tempo a professora leciona especificamente na educação profissional? 

Dez anos.   

No curso especificamente de segurança do trabalho qual é a disciplina que a professora 

leciona? 

Comunicação em segurança do trabalho. 

Pela sua experiência, como é que a professora entende o que é aprendizagem? 

Aprendizagem é a modificação, o entendimento, a leitura de mundo que a pessoa tem, a partir 

das estratégias que a gente dá das disciplinas. Então eu acho que quando eles, não só eles, a 

gente também está em constante aprendizagem. Toda vez que você tem uma aprendizagem 

você muda em alguma coisa, seu aspecto de leitura de mundo, de ação e atitude, e não é 

especificamente com a escola, eu acho que você aprende com a escola, com a sociedade, com 

a família, com tudo. 

Como a professora definiria aprendizagem significativa? 

Aprendizagem significativa é aquilo que realmente vai fazer ou modificar alguma coisa no 

aluno. Por exemplo, em Língua Portuguesa: trabalho com um conteúdo X, não adianta eu 

jogar aquele conteúdo, partindo do princípio que todos eles estejam no mesmo nível para 

conseguir acessar aquele conteúdo. Eu tenho que, em primeiro lugar, investigar como eles 

estão, para que aquilo tenha significado para eles, para eles entenderem para que sirva aquele 

conhecimento e, aquilo que realmente eles apreenderem. Eles só vão apreender o que eles 

conseguem entender, o que tem significado, então às vezes até exemplos da vida própria da 

gente a gente pode contribuir com a aprendizagem do aluno. Eu trabalho com eles tipos de 

aprendizagem e conhecimento como: conhecimento vulgar, filosófico, científico, artístico.   

Contei a lenda do boitatá, todos participam. Expliquei o que é uma lenda, Mas não é verdade 

o que acontece é uma explicação para o que a gente não tem explicação científica por isso que 

se chama a lenda. Expliquei também, o que é conhecimento empírico: você fala para a criança 

não por a mão na chapa, pois, queima, machuca e quando a criança põe a mão na chapa e 

queima, é conhecimento empírico, nesse momento, os alunos começam a entender, começa a 
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ter significado para eles, aí que acontece a aprendizagem significativa, quando o aluno une o 

conhecimento científico ao conhecimento empírico. 

 Você pode falar mil vezes do mesmo jeito e não conseguir que o aluno entenda, temos que 

criar outra forma para ele entender, porque às vezes pode ter a maior boa vontade em explicar, 

explicar, explicar, mas se o cara não entendeu daquele jeito não adianta explicar daquele jeito. 

Tem que criar outra forma, aquela que tenha significado para ele. E daí a língua portuguesa é 

a briga que a gente tem constante, está ensinando regras de gramática, literatura, história da 

literatura e não dá o texto para o indivíduo ler e entender, não adianta nada. Então a gente tem 

que pegar, ter mais ou menos de nível dos alunos, pegar os textos que tenham significado para 

eles, pois em segurança do trabalho procuro textos que estejam na área deles, em 

administração, textos ligados à administração de empresas, essas coisas... e tudo mais para ter 

significado, para estar acessível, para te dar um subsídio e possibilidade de trabalhar com eles, 

e daí você pega tudo isso para que eles consigam aprender. 

Quais metodologias que podem ser utilizadas na sala de aula que promovam essa 

aprendizagem significativa, como a professora definiu? 

Uma enormidade de possibilidades. Por exemplo, uma coisa que as pessoas dizem: não gosto 

de trabalhar em dupla, porque um vai nas costas do outro, mas não é assim. Se você tá dando 

assistência o tempo todo, o que sabe mais ajuda o outro a pensar, outra concepção, de outras 

pessoas, que cresce essas trocas é bastante válida. A pesquisa é importante. Eu tinha uma 

turma que eu sempre iniciava a aula comentando sobre um fato que havia acontecido, uma 

notícia de destaque em um jornal ou no rádio. De início eles pareciam não se atentarem muito 

a isso, mas com o tempo eles foram se interessando, e, no dia seguinte eles traziam 

informações mais completas sobre o que eu havia lançado na sala. Era como se fosse um 

desafio para eles, por isso traziam mais informações na aula seguinte. E nunca revelei que 

minha intenção era essa, fazia parecer que era um quebra gelo de início de aula. E por eles 

perceberem como desafio, eles iam em busca. Isso contribui para construir o conhecimento 

deles, como também para desenvolver o gosto pela leitura e a compreensão dos vários tipos 

de textos. 

Como a professora avalia seus alunos? A avaliação é composta de atividades diversificadas, 

como seminários, apresentação individual de um tema de pesquisa, provas contendo situações 

cotidianas da profissão que se formarão e atividades de leitura com estudo dirigido e no 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno. Cabe dizer que as dificuldades e os erros 

fazem parte do aprendizado. 

A professora poderia me dar exemplos de atitudes dos alunos que possam ser entendidas 

como aprendizagem significativa? 

No curso de Segurança do Trabalho, altero a configuração da sala, coloco-os em círculo e 

fazemos a leitura do texto e o resumo parágrafo por parágrafo. E construindo um texto em 

conjunto com todos eles, com as várias sugestões que surgem. Esse é um processo lento. Não 

adianta pedir para o aluno construir um artigo se ele não obteve contato com o tema, para o 

aluno não encontre dificuldades para escrever o mapa conceitual, tipos de relatório com o 

objetivo de sistematizar o conteúdo. O mapa conceitual é pratico para o aluno, organizar as 

ideias, organizar o pensamento. Todo esse trabalho tem início na expressão oral para que o 

aluno adquira confiança, troque experiências com os colegas. 

Essas estratégias contribuem muito para a aprendizagem do aluno, porém, a professora é 

exigente, buscando tornar os alunos independentes e que construam seu conhecimento. 

 



136 

 

Coordenadora Pedagógica - Pedagoga 
Qual sua formação professora? 

Tenho uma especialização em psicopedagogia pela Universidade de Buenos Aires, tenho uma 

formação em gestão escolar e uma formação e gestão pedagógica e direito educacional. 

Há quanto tempo você atua como uma professora pedagoga na educação do estado do Paraná? 

Na educação do estado do Paraná São 13 anos, e esse ano 20 anos como pedagoga.  

E nesse período você trabalhou como pedagoga tanto no ensino regular quanto na educação 

profissional? 

Sim, e na educação infantil também. 

Especificamente no curso de segurança do trabalho como você percebe a sua atuação?  

Como uma pedagoga orientando um curso de segurança do trabalho eu acho que deveria ter 

muito mais formação na área mais técnica para poder dar mais suporte teórico aos 

professores, e penso que em virtude de toda a rotina que nós temos com o ensino médio e com 

as questões burocráticas da escola sobra pouco tempo para atuar junto aos professores da 

educação profissional, que exigem da gente um trabalho bem diferenciado e que daí tem que 

ter um olhar e um estudo mais aprofundado. Não conhecer as disciplinas a fundo, como que 

elas conversam, e tem diálogo uma com a outra, fazer as interações com os professores. Isso 

deixo a desejar um pouco, falta talvez de conhecimento, estudar mais e outra, tanto pelas 

questões que consomem a gente no dia a dia, e é essa a dinâmica do trabalho mesmo.  

Como é a relação do coordenador com os professores do curso? 

De um modo geral tenho um bom relacionamento, há uma relação de proximidade, de diálogo 

entre nós. Procuro estar sempre próxima dos professores também, ouvindo suas dúvidas e 

dificuldades. Os professores das áreas de exatas sempre me procuram para melhorar seu 

desempenho, eles necessitam da formação pedagógica, aspectos mais específicos do ensino, 

da aprendizagem e da avaliação. Por isso, nós da equipe gestora, sempre que possível, 

propomos formação pedagógica para que esses professores vivenciem um espaço onde eles 

possam melhorar sua prática docente. 

No Curso de segurança no trabalho, você identifica uma evolução na aprendizagem dos 

alunos? 

Em algumas disciplinas, que os alunos relatam nos conselhos que eu faço, os alunos 

demonstram entendimento das evoluções e das conquistas no curso. Existem algumas 

disciplinas específicas que os alunos relatam a questão de evolução com relação à 

aprendizagem, são as disciplinas de abordagem mais humanista, as que eles identificam como 

as que promovem essa evolução, pois, as disciplinas técnicas, das ciências exatas, geralmente 

correspondem de forma mais próxima da realidade deles. 

Você pode me dar um exemplo do que eles trouxeram para você e por que você percebeu essa 

questão da evolução da aprendizagem? 

Quando no terceiro período eu efetuo a avaliação final do curso, solicitando para que eles 

relatem como foi essa evolução deles; quais aspectos que eles levam para a vida profissional, 

se eles estão preparados para ir para o mundo do trabalho; se essa formação foi válida e se 

está de acordo com a expectativa deles. Eles relatam as conquistas nas disciplinas, o que 

aprenderam com cada professor– Exemplo: eu aprendi muito e estou levando para minha 

vida.  Aquele outro professor me fez pensar de outra forma não só as questões da relação de 

trabalho, mas, as relações de estudo, nas relações familiares e isso eu vou levar para sempre, 
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como também, o Professor que trouxe uma questão de ética, que quando eu for trabalhar na 

área eu vou exercer e isso aquele outro professor trouxe tanto conteúdo que me deixa 

preparado para eu assumir o meu trabalho enquanto técnico, porque eu conheço agora as leis, 

a forma de trabalho.  Eles relatam da forma deles, às vezes, de uma maneira bem simples, mas 

que você, com seu conhecimento pedagógico, consegue compreender que aquilo foi muito 

válido para eles e que eles estão sendo preparados para fazer relatórios, para atuar enquanto  

técnico e para se responsabilizar pela sua função para trabalhar com ética, para entender as 

relações de trabalho.  

Nesse sentido, como a professora entende a aprendizagem significativa desses alunos? 

 Quando os alunos estabelecem relação com o conteúdo para sua vida prática de trabalho, 

demonstrando uma diferença muito grande quando você tem o primeiro contato com esses 

alunos ingressantes no primeiro período, e na saída deles no último período. Eles ingressam 

no curso de Segurança do Trabalho não sabendo o curso vai trazer, sem expectativas, o 

durante a formação eles vão atingindo os objetivos. Percebemos assim, que os conhecimentos 

trabalhados, as contextualizações com a área de trabalho contribuem para as aprendizagens 

ocorram, tornando-os mais críticos. Os alunos também demonstram valorização de todo os 

processos desenvolvidos em sua formação elogiam a escola, os professores, e valoriza muito 

tudo aquilo que aprenderam. Mesmo diante dessa realidade, procuro sempre estar atenta e 

dinamizando atividades junto aos professores, para que eles reflitam sobre a didática, a 

metodologia do processo avaliativo, integração curricular para que possamos promover 

aprendizagens significativas. 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: Aprendizagem 

Significativa na Educação Profissionalizante do Estado do Paraná. 

  

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: 

O motivo que nos leva a estudar a aprendizagem, diz respeito à investigação sobre 

aprendizagem significativa nos alunos de ensino profissionalizante. Destaca-se que o interesse 

tornou-se crescente devido à temática tratar de forma mais específica à educação no âmbito 

infantil e fundamental. Acredita-se que a importância desse estudo se faz pela intenção de 

contribuir para as práticas docentes no ensino profissionalizante.  

A pesquisa se justifica por aprofundar conhecimentos sobre aprendizagem significativa no 

ensino profissionalizante dada a relevância de problematizarmos a aprendizagem no âmbito 

das apropriações de conhecimentos em alunos adultos e trabalhadores de uma escola pública 

no Estado do Paraná. Ressalta-se, contudo, que a discussão sobre a didática, se configura 

como uma das ferramentas para que a aprendizagem significativa ocorra.  

O objetivo desse projeto é examinar a aprendizagem significativa como ferramenta essencial 

para transformações na didática docente, como também nas aprendizagens dos alunos 

ensejando a formação integral dos discentes de ensino profissionalizante. 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa se fundamentaram na observação e coleta de 

dados através de aplicação de questionários com alunos, e entrevistas semi estruturadas com 

coordenador de curso e professores, onde os sujeitos envolvidos participarão em sessões de no 

máximo quatro encontros.  

 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS:  

Não existe risco de nenhuma natureza, bem como nenhum tipo de desconforto na participação 

nesta pesquisa, uma vez que as identidades serão mantidas em sigilo, não haverá nenhum tipo 

de contato físico, nem tão pouco qualquer ação invasiva de natureza física ou psicológica.  

A negativa, por parte do sujeito envolvido na pesquisa, em participar será fator a ser apreciado 

e considerado. Porém, os sujeitos serão previamente orientados e acompanhados durante a 

pesquisa.  

Acreditamos que o benefício desta pesquisa resida na valorização do protagonismo discente e 

na investigação de práticas pedagógicas que promovam aprendizagens significativas na 

Educação Profissionalizante. 

 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINTÊNCIA: 

A – Leitura, orientações e esclarecimentos sobre as questões do instrumento de pesquisa 

(questionário para o corpo discente); 

B – Esclarecimentos sobre a natureza e finalidade da pesquisa para o corpo docente e 

coordenador pedagógico do curso (entrevista semi estruturada). 
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO:  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 

serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a 

sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em 

nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada no Curso de Mestrado Acadêmico em Educação – Currículo, da 

Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e outra será 

fornecida a você.  

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS:  

A participação no estudo não acarretará custos, nem danos, para você e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional.   

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

Nome                                              Assinatura do Participante                                  Data 

 

 

 

Nome                                              Assinatura do Pesquisador                                  Data 

 

 

 

Nome                                              Assinatura da Testemunha                                   Data 
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Apêndice C - Apresentação da Pesquisa ao Corpo Discente 
 

Apresentação e Finalidade da Pesquisa 

 

Este questionário destina-se à coleta de dados pela pesquisadora Marcia Oliveira Rocha, 

mestranda em Educação – Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para 

a composição da dissertação de Mestrado Acadêmico, com o título: Aprendizagem 

Significativa na Educação Profissionalizante do Estado do Paraná, sob orientação da 

Professora Doutora Neide de Aquino Noffs. 

O curso objeto deste estudo é o Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, 

modalidade subsequente, da Rede Estadual de Ensino do Paraná, no município de Curitiba. E 

a população discente refere-se aos alunos integrantes do terceiro semestre (concluintes). 

Para tanto, solicita-se que seja preenchido pelos alunos na presença da pesquisadora. 

O foco principal deste questionário é o estudo do processo de aprendizagem, no referido curso 

e modalidade, no sentido de obter informações acerca de quais metodologias de ensino, das 

relações estabelecidas entre alunos e professores que propiciam a aquisição de conhecimentos 

e de atitudes essenciais para a futura atuação no mercado de trabalho. 

A participação nesta pesquisa é voluntária e sigilosa, não implicando em riscos, de nenhuma 

natureza, aos participantes e nem a divulgação de suas identidades. 

Este questionário não é um limitador da pesquisa. Outras informações relevantes para o 

assunto podem ser acrescentadas pelo aluno utilizando folhas avulsas e fazendo referência ao 

número da pergunta. 
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Apêndice D - Questionário Apresentado aos Alunos 
 

Ano de ingresso no curso: 

 

1) Anterior ao início do curso você possuía algum conhecimento sobre a atuação 

profissional do T.S.T.? 

      (    ) Sim. 

      (    ) Não. 

      Se a resposta for SIM responda a pergunta abaixo: 

      Quais conhecimentos você possuía sobre a atuação do T.S.T.? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

2) Descreva o seu entendimento atual sobre a atuação do T.S.T.. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

3) Quais disciplinas foram mais importantes para sua formação? Justifique na sequência 

da mesma. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

4) Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, apresente 

quais foram de conhecimentos totalmente novos.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

5) Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, apresente 

quais foram as que necessitaram, ou necessitam, de maior dedicação para a compreensão do 

conteúdo? Por qual motivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6)   O que você entende por aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

7)  Exemplifique uma aprendizagem, de grande importância, para o desempenho de sua futura 

profissão de T.S.T.. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

8) Considerando as disciplinas cursadas, do início do curso até o momento, apresente quais 

possuíam, ou possuem, um método de aula que contribuíram, e contribuem para sua 

aprendizagem? Descreva a forma que a aula era dada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 


