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Introdução
A presente proposta de formação foi desenvolvida a partir dos resultados da
investigação empreendida no programa de Pós-graduação em Educação Profissional e
Tecnológica (PROFEPT) em nível de mestrado profissional. A pesquisa foi realizada no
Instituto Federal do Paraná - Campus Foz do Iguaçu e centrou-se em Identificar o
entendimento que os professores e os estudantes, especialmente os docentes, possuem
da categoria Trabalho como Princípio Educativo na perspectivada da proposta do EMI.

No levantamento e análise dos dados foi possível identificar que a grande maioria dos
professores tem o entendimento de que a EPT, o EMI e a premissa do Trabalho como
Princípio Educativo são conceitos voltados para a preparação para o mercado de
trabalho. Esse entendimento da EPT, como fator de inserção no mercado de trabalho
está enraizada na educação brasileira, entretanto, superar essa visão pragmática e
utilitarista  é imperativo para se construir uma educação emancipatória e integral.

Para tanto, é necessário possibilitar espaços de formação para os docentes que
discutam os princípios pedagógicos que integram a proposta do EMI em uma
perspectiva crítica e político-pedagógica na busca de dar um novo sentido as relações
entre trabalho e educação.  Nessa direção é que se coloca essa proposta de formação,
na busca de contribuir na construção de práticas educativas que proporcionem acesso
aos conhecimentos, permitindo aos estudantes uma leitura de mundo mais ampla
sobre o mundo do trabalho questionando suas relações de exploração, conforme
aponta Ramos (2008) “a finalidade da educação não deve ser a formação “para o
mercado de trabalho” ou “para a vida”. É formação pelo trabalho e na vida.” (RAMOS,
2008, p. 28).

Assim sendo, enquanto possibilidade de suprir visões e concepções que fogem das
compreensões defendidas na pesquisa que resultou nesse produto educacional e
identificadas na etapa da análise dos dados, a presente proposta foi organizada em 03
módulos: 1) Fundamentos Ontológicos e Históricos do Trabalho e Educação; 2)
Conceitos da Educação Profissional e Tecnológica e 3) Uma alternativa teórico-prática:
A Pedagogia Histórico-Crítica.



Terá direito a certificação o participante que desenvolver o @Portifólio,;
Participar dos Fóruns de apresentação e de encerramento e fazer a avaliação da
proposta.
Certificado de 40h.

CERTIFICAÇÃO

Servidores Docentes e Técnicos Administrativos em Educação do Instituto Federal do
Paraná – Campus Foz do Iguaçu.

 PÚBLICO-ALVO

O Curso é desenvolvido totalmente de forma online, remota e assíncrona. A proposta
de formação é realizada no Moodle do campus Foz do Iguaçu, utilizando dos recursos
interativos disponíveis na plataforma. O Moodle pode ser acessado no endereço
eletrônico: http://200.17.101.6/moodle/login/index.php 
Para a realização das atividades e interação com os conteúdos é necessário um
dispositivo eletrônico (smartphone / notebook ou computador) e acesso à internet.

METODOLOGIA

Discutir os conceitos que regem a a EPT e o EMI com ênfase na categoria do Trabalho
como Princípio Educativo;
Promover a integração dos conceitos e princípios pedagógicos institucionais com a
prática educativa dos envolvidos na proposta de formação;
Proporcionar uma reflexão didático-política-pedagógica a partir da relação trabalho
e educação.

OBJETIVOS

http://200.17.101.6/moodle/login/index.php
http://200.17.101.6/moodle/login/index.php


A proposta de formação está organizada em Semanas e Módulos:

As atividades a serem desenvolvidas na proposta de formação:

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta de formação está estruturada em semanas e módulos para melhor
organização do participante e visualização do curso. Por ser desenvolvido de forma
assíncrona, cada participante pode se organizar conforme sua disponibilidade de
tempo para realizar as atividades. Todas as atividades estarão disponíveis para serem
realizadas do início ao fim da formação. A proposta está organizada para acontecer em
08 semanas:

A primeira semana está reservada para se familiarizar com a plataforma do Moodle e
com a proposta do curso a partir de um vídeo de boas vindas e participar do Fórum de
apresentação.

As próximas 06 semanas são reservadas para os módulos. Para cada módulo é reservado
duas semanas, sendo a primeira semana para a leitura dos textos e visualização dos
vídeos e a segunda semana para a realização e postagem dos diários de bordos.

A última semana é reservada para a entrega do @portifólio, participação no Fórum final
e avaliação da proposta de formação. 

Além dos Fó́rum de apresentação e Fórum final (obrigató́rios), cada módulo possui uma
atividade de fórum para interação dos participantes e registro das dúvidas e discussões
acerca dos textos trabalhados (o fórum nos módulos não é obrigatório)

Cada módulo possui uma atividade dissertativa denominada de diário de bordo (uma
ferramenta na qual possibilita um processo de construção de uma compreensão e
reflexão dos conceitos pelos participantes por meio do processo de escrita). Nessa
atividade os participantes serão orientados e direcionados a redigirem um texto
reflexivo sobre os conteúdos trabalhados  em cada módulo. 

@Portifólio é uma das atividades finais (uma ferramenta que possibilita a organização
do trajeto formativo empreendido no curso, valorizando o processo reflexivo e crítico
desenvolvidos pelos participantes por meio da produção textual realizada durante os
diários de bordos). Os participantes enviarão o @portifólio com as atividades
dissertativas (os diários de bordos) desenvolvidos durante os módulos.

https://drive.google.com/file/d/1z_28hRvXDAzebrV7xZR7ROUeNbI3uh9y/view?usp=sharing
https://forms.gle/cP2MUWQ3VoLf8ELSA
https://forms.gle/cP2MUWQ3VoLf8ELSA


      Desenho do curso na plataforma
MOODLE 

















Considerações Finais

Por mais que até o momento tivemos apenas uma professora que percorreu o trajeto
formativo completo na proposta de formação para EPT ofertada, considerando também
que temos 11 participantes que ainda estão de certa forma realizando as reflexões e
discussões sugeridas, entendemos essa proposta como válida e viável. Mas, é prudente
enfatizar que essa formação não se esgota aqui e nem temos essa pretensão, é
extremamente necessário uma continuidade dessas propostas formativas e ampliação
de espaços de debate e reflexões no interior das instituições de ensino. Debates que
considerem a atuação docente como propulsora de transformações. Reflexões estas que
direcionem nossas práticas educativas rumo a uma formação integral, histórico-crítica,
sólida e de base científica e tecnológica, atrelada a um posicionamento político-
pedagógico intencional, que reflita de forma contundente no papel e função social que
professores e estudantes desempenham na sociedade.

Devemos ter o entendimento que os docentes e os educandos são reflexos das suas
condições materiais e das relações sociais que estabelecem. Portanto, é preciso
fomentar a discussão resgatando o compromisso social que cabe aos professores da
EPT, fortalecendo o seu papel de sujeitos transformadores.

Sendo assim, ao propor esta proposta de formação, esperamos ter contribuído com o
fortalecimento dos princípios pedagógicos da instituição pesquisada, no compromisso
com a proposta do EMI, no estabelecimento do Trabalho como Princípio Educativo
enquanto guia para a prática educativa dos docentes e estudantes nos processos de
ensino e aprendizagem. 

Por fim, espera-se que a formação aqui desenvolvida se torne uma proposta
institucional efetiva e que mais servidores possam participar. Outra expectativa, é a
possibilidade da proposta ser desenvolvida como um curso de extensão direcionado
para qualquer pessoa que tenha interesse na temática .



REFERÊNCIAS
 

ABRANTES, Angelo Antônio. Como ensinar? O método da pedagogia histórico–crítica e a
aula como unidade concreta de relações sociais. In: Pasqualini, Juliana Campregher;
Teixeira, Lucas André; Agudo, Marcela de Moraes. Pedagogia histórico–crítica: legado e
perspectivas. Uberlândia, MG: Navegando Publicações, 2018. Disponível em:
https://issuu.com/navegandopublicacoes/docs/livro_completo-min__3_

ARAÚJO, R. M.; FRIGOTTO, G. Práticas pedagógicas e ensino integrado. Revista Educação
em Questão, v. 52, n. 38, p. 61-80, 15 ago. 2015. Disponível em:
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/7611/pdf 

CIAVATTA, M; FRIGOTTO, G. Trabalho como princípio educativo (p. 750-755). In: Caldart
et al. Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 788 p. Disponível em:
https://ctazm.org.br/bibliotecas/dicionario-da-educacao-no-campo-288.pdf

 
FRIGOTTO, G. A polissemia da categoria trabalho e a batalha das ideias nas sociedades de
classe. Revista Brasileira de Educação. v. 14, n. 40. jan/abr. 2009b. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a14.pdf. 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. O trabalho como
princípio educativo no projeto de educação integral de trabalhadores. In: COSTA, Hélio
da; CONCEIÇÃO, Martinho da. (Org.). Educação Integral e Sistema de Reconhecimento e
Certificação Educacional e Profissional. São Paulo: CUT, 2005, v. 1, p. 19-62. Disponível em:
http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspxbib=BibliotMS&pagfis=6780&url=http://docvir
t.com/docreader.net#. 

HISTEDBR. Vídeoaulas do curso de extensão promovido pela HISTEDBR em parceria com
universidades públicas intitulado “Pedagogia Histórico-Crítica e Prática
Transformadora”. Vídeoaulas realizadas no período de outubro de 2020 até janeiro de
2021. Disponível em: https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378

LUKÁCS, G. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. Temas de
Ciências Humanas, São Paulo, n. 4, p. 1-18, 1978. Disponível em:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/ba
ses_ontologicas_pensamento_atividade_homem_lukacs.pdf

PACHECO, Eliezer. Fundamentos político-pedagógicos dos institutos federais: diretrizes
para uma educação profissional e tecnológica transformadora. Natal: IFRN, 2015. Ebook.
Disponível em:
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1018/Fundamentos%20Poli%CC%8
1ticoPedago%CC%81gicos%20dos%20Institutos%20Federais%20-%20Ebook.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

PACHECO, Eliezer (organizador), Perspectivas da Educação Profissional e Técnica de
Nível Médio. São Paulo, Fundação Santillana / Moderna, 2012. Disponível em:
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2014/06/Perspectivas-da-EPT.pdf

 
 
 

https://issuu.com/navegandopublicacoes/docs/livro_completo-min__3
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/7611/pdf
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/7611/pdf
https://ctazm.org.br/bibliotecas/dicionario-da-educacao-no-campo-288.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a14.pdf
http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspxbib=BibliotMS&pagfis=6780&url=http:/docvirt.com/docreader.net
http://docvirt.com/Hotpage/Hotpage.aspxbib=BibliotMS&pagfis=6780&url=http:/docvirt.com/docreader.net
https://www.histedbr.fe.unicamp.br/agenda/cursos/8378
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/bases_ontologicas_pensamento_atividade_homem_lukacs.pdf
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1018/Fundamentos%20Poli%CC%81ticoPedago%CC%81gicos%20dos%20Institutos%20Federais%20-%20Ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2014/06/Perspectivas-da-EPT.pdf


 

MOURA, Dante Henrique. Trabalho e formação docente na educação profissional.
Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014 - (Coleção formação pedagógica; v. 3).
Disponível em: Trabalho e formação docente na educação profissional - Dante Moura —
Portal IFRN

MOURA, Dante Henrique. Ensino Médio e Educação Profissional: dualidade histórica e
possibilidades de integração. IN: MOLL, Jaqueline (org.). Educação Profissional e
Tecnológica no Brasil Contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre:
Artmed, 2010. P. 58-80. Disponível em:
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11/110 

RAMOS, Marise Nogueira. Políticas educacionais: Da Pedagogia das Competências à
Pedagogia Histórico-Crítica. In: Teoria histórico-cultural: questões fundamentais para a
educação escolar / organizadores: Maria Valéria Barbosa; Stela Miller; Suely Amaral
Mello. – Marília, SP: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016.
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/teoria-historico-
cultural_ebook.pdf

RAMOS, Marise. Concepção do Ensino Médio Integrado. 2008. Disponível em:
<http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio
_integrado5.pdf>

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 42º ed.: Campinas – São Paulo; Autores
Associados, 2012. Disponível em:
https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista
Brasileira de Educação. v. 12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 2007. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf

SAVIANI, Dermeval. O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. In:
FERRETTI, C.J. et al (org.). Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: um debate
multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1994.Disponíel em: www.ufpr.cleveron.com.br

SAVIANI, Dermeval. Caracterização geral da PHC como teoria pedagógica: Aula
realizada no curso de extensão: Pedagogia Histórico-Crítica e Prática Transformadora
promovido pela Histedbr. Live realizada no dia 01 de outubro de 2020. (03h). [Live].
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YHOzmUVMjdY

SOUZA, Silvana Aparecida de. Educação, trabalho voluntário e responsabilidade social
da empresa: “amigos da escola” e outras formas de participação. Tese(Doutorado em
Educação). USP: São Paulo, 2018. Ler Capítulo I (p. 16-50)Disponível
em:https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde16062008103840/publico/
Tese.pdf

SCHIEDECK, Silvia. Documentário: A origem de uma nova institucionalidade em EPT:
narrativas e memórias sobre os Institutos Federais. Livro eletrônico: 1 ed.; Garibaldi, RS,
2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ug1Ugw9wp9U 

https://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editora/livros-para-download/trabalho-e-formacao-docente-na-educacao-profissional-dante-moura/at_download/arquivo
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11/110
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11/110
https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/teoria-historico-cultural_ebook.pdf
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf
https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf
http://www.ufpr.cleveron.com.br/
http://200.17.101.6/moodle/mod/url/view.php?id=6194
https://www.youtube.com/watch?v=YHOzmUVMjdY
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde16062008103840/publico/Tese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ug1Ugw9wp9U
https://www.youtube.com/watch?v=ug1Ugw9wp9U

