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RESUMO

No âmbito da Educação Profissional Técnica, os processos educacionais enfrentam há muito a
tensão histórica de diferentes concepções de formação. Em linhas gerais, uma estaria mais
voltada para atender aos anseios dos arranjos produtivos, ao modelo de desenvolvimento
econômico, proporcionando o que costuma ser chamado de uma formação de caráter
tecnicista; outra concepção estaria pautada na perspectiva da politecnia, que enfatiza o foco na
formação integral do trabalhador, almejando uma formação profissional de caráter mais
humanista. Esta perspectiva estaria mais alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio – DCNEPTNM tanto que recomendam a
adoção da “Metodologia da Problematização” pelos professores deste nível de ensino. No
entanto, as Diretrizes não detalham esta proposta metodológica, o que provocou o
desenvolvimento de uma pesquisa exploratória para analisar e relacionar concepções sobre
esta “metodologia da problematização” nas Diretrizes, em um recorte da literatura nacional e
de professores de um curso técnico em nível médio. A investigação envolveu todos os
docentes do curso Subsequente de Informática do Instituto Superior de Educação do Estado
do Rio de Janeiro (ISERJ), que responderam a um questionário, e incluiu a análise do Plano
de Curso. A perspectiva de Educação Problematizadora em Freire e a proposta da
Metodologia da Problematização a partir de Berbel e de Freitas, ofereceram subsídios teóricos
para as análises, compondo, também o recorte de literatura que trata do tema no país. Entre os
achados de pesquisa, destaque-se o desconhecimento da “Metodologia da Problematização”,
quando associada às DCNEPTNM, pelos professores participantes da pesquisa que se
dividem entre os que conhecem e os que desconhecem as Diretrizes. No entanto, os docentes
consideram importante problematizar com seus alunos os conteúdos de informática
ministrados no curso e afirmam que fazem isso em suas aulas. A maioria dos professores
relaciona a ideia de problematizar a analisar um problema específico, determinado,
circunscrito, identificado na realidade e/ou apresentado pelo professor aos alunos para que
busquem uma solução. Esta perspectiva está próxima aos referenciais sobre Metodologia da
Problematização, embora esta proposta seja mais complexa. Apenas um deles expressou uma
visão mais abrangente, em acordo com uma Educação problematizadora que, como esta
dissertação espera expor, estaria mais alinhada à perspectiva de politecnia ainda a ser
alcançada na educação profissional.

Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio. Metodologia da Problematização. Educação Problematizadora. Educação
Profissional.

ABSTRACT

Inside the scope of Technical Professional Education, the historical tension of different
formation conceptions has been challenging educational processes for a long time. In general
terms, there is a conception that would be more oriented to attend to the economic
development model, providing the productive arrangements desires, what it is usually called a
technicist formation; another conception is based on the perspective of polytechnicity, which
emphasizes the worker integral formation and aims a more humanist professional formation.
This perspective would be more aligned with the National Curricular Guidelines for the
Technical Professional Education of Medium Level (BRASIL, 2013) – DCNEPTNM, which
recommend the adoption of the "Problematization Methodology" by the teachers of this
educational level. However, the guidelines do not detail this methodological proposal, which
led to the development of an exploratory research to analyze and relate conceptions about this
“Problematization Methodology” in the Guidelines, in a section of the national literature and
the teachers of a technical course at the medium level. The investigation involved all teachers
of the Iformatics Subsequent Course at the Higher Education Institute of Rio de Janeiro State
(ISERJ), who answered a questionnaire, and included the analysis of the Course Plan. The
Freire perspective of Problematizing Education (1987) and the proposal of problematization
methodology based on Berbel and Freitas, offered theoretical subsidies for the analyzes, and
also composed the clipping of literature that deals with this theme in our country. Among the
research findings, it is worth noting the lack of knowledge about the “Problematization
Methodology”, when associated with the DCNEPTM, by the teachers that participated of our
research, who are divided between those who know the Guidelines and those who don´t know
them. On the other hand, teachers consider important to problematize computer contents with
their students and claim that they do this in their classes. Most teachers relate the idea of
problematizing to analyzing a specific problem, which is determined, circumscribed,
identified in reality and / or presented by teachers to the students so that they can find a
solution. This prespective is close to the references on the problematization methodology,
although this proposal is more complex. Only one of them expressed a more comprehensive
view, in accordance with Freire Problematizing Education that, as this dissertation hopes to
expose, would be more aligned with the perspective of polytechnicity that aims to be achieved
in professional education yet.

Keywords: National Curricular Guidelines for the Technical Professional Education of
Medium Level. Problematization Methodology. Problematizing Education. Professional
Education.
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APRESENTAÇÃO

Meu interesse em investigar a perspectiva da educação problematizadora no processo
de formação de técnicos em informática surgiu no início de minha atuação como docente no
curso Subsequente em Informática do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de
Janeiro (ISERJ), vinculado à Fundação de Apoio às Escolas Técnicas (FAETEC), no ano de
2013. Ao longo desta trajetória como docente, percebi o quanto era incômoda a percepção de
que a formação dos sujeitos egressos do ensino médio de diversas escolas tinha uma
perspectiva de mera preparação para a execução de tarefas relacionadas ao ambiente de
trabalho.
Questionava-me se, durante o processo de formação desses futuros técnicos em
informática, não haveria espaço para fazê-los refletir sobre dois aspectos que considero
importantes na vida de um trabalhador. O primeiro aspecto envolve as seguintes perguntas
que eu gostaria que eles elaborassem a si mesmos: Por que quero ser um (a) técnico (a) de
informática? O que me motivou a fazer um curso de técnico de informática? Com que
finalidade? O segundo aspecto envolve uma reflexão sobre o uso das Tecnologias Digitais em
sua formação, questionando meu público de estudo que tipo de profissional eles gostariam de
ser: um profissional que somente executasse sua atividade laboral ou um profissional com
uma formação mais emancipatória que o capacitasse a refletir e agir na realidade em que vive,
colaborando com a transformação dessa realidade.
Para fazê-los refletir sobre essas questões e, consequentemente, agir para a
transformação em suas vidas e nos ambientes em que vivem, percebi que seria necessário,
antes de tudo, questionar a mim mesmo que tipo de docente eu deveria ser. Diante desse
cenário é que optei por desenvolver este projeto com vistas a refletir sobre a “Metodologia da
Problematização”, recomendada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio(DCNEPTNM), a partir de um recorte da literatura, do
Plano de Curso do curso Subsequente de Informática do ISERJ e da análise de concepções de
professores que atuam neste curso.
Nesse sentido, as questões de estudos específicos que pretendemos abordar nesta
pesquisa irão, em primeiro lugar, identificar a origem dos discursos sobre a “Metodologia da
Problematização” nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica
de Nível Médio. Em seguida, pretendemos analisar a aderência do Plano de Curso do curso

Subsequente de Informática do ISERJ às Diretrizes Curriculares Nacionais quanto à
“Metodologia da Problematização”, bem como identificar o nível de conhecimento dos
professores desse curso acerca das recomendações contidas nas DCNEPTNM sobre a
“Metodologia da Problematização”.
Em um terceiro momento, pretendemos analisar como os professores entendem o
significado da expressão “problematização” e, em seguida, pretendemos analisar outros
documentos que eventualmente orientem a prática do professor às DCNEPTNM quanto à
“Metodologia da Problematização”. Em seguida, pretendemos identificar as semelhanças e
diferenças entre a metodologia estudada por Bordenave, Freitas e Berbel e a educação
problematizadora de Paulo Freire, para, finalmente, analisar a perspectiva de problematização
dos professores a partir das perspectivas de Freire e de Berbel.
Para iniciar a investigação, buscamos um breve histórico dessa modalidade
educacional para, em seguida, realizarmos uma revisão da literatura sobre as orientações das
referidas Diretrizes. Adotamos como base uma reflexão sobre o uso das tecnologias digitais
de informação e comunicação na formação dos futuros técnicos com uma questão de
discussão sobre que profissional se pretende formar: um profissional que somente execute sua
atividade laboral ou um profissional com uma formação mais emancipatória, que o capacite a
refletir e agir na realidade em que vive, colaborando com a transformação dessa realidade.
Também realizamos uma reflexão sobre a legislação que aborda a educação profissional
técnica de nível médio do Brasil. Também contemplamos, em seguida, uma reflexão sobre os
estudos acerca do que possa vir a ser uma “Metodologia da Problematização” e o impacto que
ela poderia proporcionar na formação dos estudantes do curso Subsequente em Informática do
ISERJ.
Finalmente, realizamos a pesquisa com a equipe de professores do curso Subsequente
em Informática do ISERJ com a finalidade de analisar o papel desses docentes no processo de
formação dos sujeitos do curso, bem como o entendimento deles sobre a “Metodologia da
Problematização” e como ela é utilizada nas suas práticas pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio possui um importante papel no
desenvolvimento de qualquer nação, de acordo com Neiva Filho, Vasconcellos e Souza (2015,
p. 304). Também segundo esses autores, “o principal objetivo da educação profissional é a
criação de cursos voltados para o acesso ao mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto
para profissionais que buscam ampliar suas qualificações”. Entretanto, a realidade brasileira
tem evidenciado uma significativa dificuldade no acesso ao ensino profissionalizante,
especialmente quando nos referimos aos jovens.
Segundo Kesley (2018), enquanto países mais desenvolvidos – preocupados com seu
futuro – procuram apostar na sua juventude, no Brasil, uma acachapante maioria egressa da
escola trilha para uma trajetória de dificuldades e de ansiedades. Enquanto uma minoria
consegue ter acesso à universidade, apenas uns poucos escolhem fazer cursos técnicos, ao
passo que uma significativa maioria não amplia a escolaridade em razão de ter que atender a
outras demandas, como, por exemplo, auxiliar no sustento da família. Desta forma, a
necessidade familiar acaba por levá-los a procurar um emprego, na maioria das vezes, fora da
área de qualificação técnica.
Nessa perspectiva, Lucchesi (2016) aponta, a partir no Mapa do Trabalho Industrial
para o período 2017 – 2020, que menos de 17% da população compreendida entre 18 e 24
anos conseguirão chegar à universidade1 e que apenas 11% da população de nosso país
escolhe a educação profissional. Para esse autor, o Brasil necessita de um modelo educacional
que

contemple

favoravelmente

tanto

o

desenvolvimento

econômico

quanto

o

desenvolvimento social do país.
Outra realidade que tem sido causa de bastante preocupação é a significativa
população de desempregados no Brasil. De acordo com o IBGE2, a população de desocupados
em nosso país é de 12,6 milhões. Lucchesi (2016) acredita que uma boa parcela dessa
população de desempregados pode ser beneficiada com empregos na área da indústria, caso
obtenham qualificação profissional até 2020. Para o autor, a demanda por qualificação técnica
atinge um percentual de aproximadamente 95%.

FONTE PNAD/IBGE – Todos pela Educação
FONTE PNAD Contínua/IBGE - https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos.
1
2
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Assim, por mais triste que possa parecer esse cenário desolador do desemprego, ele
não só nos permite vislumbrar um número significativo de sujeitos que podem ter não só a
possibilidade de alcançar a tão sonhada qualificação profissional – por intermédio de um
ensino profissionalizante – como também a oportunidade de uma formação que os torne
capacitados a transformar a realidade de suas vidas, da vida das pessoas com as quais
interagem e do ambiente no qual vivem.
O avanço tecnológico digital que temos vislumbrado ao longo desses últimos anos
vem exigindo cada vez mais dos trabalhadores uma formação que os torne capazes de se
adaptar às mudanças que as corporações têm experimentado em decorrência desse avanço,
incluindo-se, nesse processo, o surgimento de novas funções a serem desempenhadas e o
“descarte” de funções atualmente existentes que, num futuro bem próximo, serão
consideradas “antigas”. Esse cenário tem gerado um impacto significativo nas empresas que
estão contemplando a necessidade de se (re) estruturarem em razão dessa mudança brusca
causada pela automação do desempenho das funções3.
Nesse sentido, Manyika et al (2017) constatam que, no mundo, boa parte das
atividades em que os sujeitos são pagos para realizá-las, poderiam – ao menos teoricamente –
ser automatizadas, utilizando-se as tecnologias atualmente disponíveis. No entanto, muito
poucas funções (algo em torno de 5%) consistem em ocupações que têm condições de serem
plenamente automatizadas. Essa perspectiva, segundo Manyika et al (2017), implica não só
em substanciais transformações nos ambientes de trabalho, como também em profundas
mudanças para todos os trabalhadores, tendo em vista que esse processo exigirá deles uma
mudança nas ocupações que já possuem ou que necessitam de um aprimoramento em suas
habilidades. Vários fatores influenciarão o ritmo e a extensão do processo de automação de
funções nas empresas. Dentre esses fatores, os autores destacam o custo no desenvolvimento e
na implantação de soluções automatizadas para o ambiente de trabalho, a substituição da mão
de obra, a aceitação regulatória e social e o processo de dinamização do mercado de trabalho,
incluindo a qualidade e a quantidade de trabalhadores, além da questão salarial.
Nesse cenário, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012), tratadas pelo Parecer CNE/CEB no
11/2012 (BRASIL, 2012) e definidas pela Resolução no 6 do CNE (BRASIL, 2012), além de
se constituírem no principal documento que orienta a formação profissional técnica no Brasil,
propõem que os sujeitos tenham uma formação que os prepare para o mercado de trabalho e
3

Segundo o próprio instituto, esse fenômeno é denominado de disrupção tecnológica digital.
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as mudanças que estão em curso, mas também lhes proporcione uma formação integral que
inclua a capacidade de refletir criticamente sobre as diversas situações do cotidiano laboral e
da sociedade.
Essas Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 206) recomendam que as instituições de ensino
técnico profissionalizante “propiciem ao trabalhador o desenvolvimento de conhecimentos,
saberes e competências profissionais complexos”. O documento considera que a Educação
Profissional é um direito social inalienável do cidadão, levando em conta, em primeiro lugar,
o direito do trabalhador ao conhecimento e, em segundo lugar, o que nos sugere a própria
Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao garantir que o trabalhador possui o direito ao
trabalho e à Educação, quando elenca os direitos sociais do cidadão brasileiro 4.
Além disso, nossa Constituição (BRASIL, 1988) não só destaca o direito à
profissionalização do cidadão, entre os direitos fundamentais a serem assegurados com
absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado5, como também propõe que a
Educação se constitua em um processo formativo que proporcione ao sujeito – com a
participação de sua família e do Estado – o seu pleno desenvolvimento como ser humano, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Para que este processo formativo se realize, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012)
sugerem, em primeiro lugar, que a instituição de Educação Profissional promova a vinculação
ao mundo do trabalho e à prática social, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, 1996)6 ao definir os princípios a serem assegurados nas
atividades de ensino. Em segundo lugar, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p.207) orientam
que a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, enquanto modalidade educacional,
integra um contexto de tensões, avanços e limites de uma educação que objetiva a formação
integral do sujeito. Para as Diretrizes, os sujeitos deverão ser capazes de “superar a dicotomia
historicamente cristalizada da divisão social do trabalho entre a ação de executar e as ações de
pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a qualidade dos produtos ou serviços”.

4

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
5

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
6
Art. 1º, § 2º e Art. 3º, XI.
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Sob essa perspectiva, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012) também alertam que não é
mais possível admitir a existência de trabalhadores que desempenhem apenas tarefas
mecânicas, uma vez que o uso das tecnologias de informação e comunicação tem
transformado o trabalho em algo menos sólido. Desta forma, o documento reitera a
importância da compreensão global do processo produtivo pelo trabalhador, com a apreensão
do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores
necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho, o que requer que a Educação
Profissional proporcione ao trabalhador uma formação que ultrapasse o domínio operacional
de um determinado fazer. Para que o trabalhador experimente essa transformação, o
documento também ressalta que é necessário que esse trabalhador tenha conhecimento da
tecnologia e dos processos necessários em sua produção.
Assim, para as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p. 227), a instituição especializada ou
voltada para a formação profissional deverá não somente estar atenta para essa necessidade,
como também deverá superar “a tradicional e ultrapassada redução da preparação para o
trabalho ao seu aspecto meramente operacional, simplificado e linear” (BRASIL, 2012, p.
227). Desta forma, considerando os conhecimentos que estão na sua gênese científicotecnológica e na sua apropriação histórico-social e cultural, as Diretrizes (BRASIL, 2012, p.
228) recomendam ser importante que a instituição de formação profissional propicie aos
alunos a “compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.
Nessa perspectiva, a orientação das DCNEPTNM (BRASIL, 2012) é que o currículo
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio valorize o projeto político-pedagógico da
unidade educacional (ou mesmo o Plano de Curso, a nosso ver), e considere os saberes e as
experiências incorporados pelo trabalhador, o qual tem o seu próprio saber sobre a tecnologia
e seu processo de produção, contemplando as demandas atuais de trabalhadores que estão
retornando à escola em busca da Educação Profissional e Tecnológica.
As Diretrizes (BRASIL, 2012) também propõem que o incentivo à pesquisa e à
curiosidade seja adotado como estratégia, tendo em vista já não ser mais concebível imaginar
“uma Educação Profissional Técnica identificada como simples instrumento de política
assistencialista ou de linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho” (BRASIL,
2012, p. 209). O documento também recomenda que a Educação Profissional Técnica deve se
constituir em uma relevante estratégia que proporcione aos cidadãos o acesso às conquistas
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científicas e tecnológicas da sociedade. Para que esta estratégia se concretize, as Diretrizes
(BRASIL, 2012, p. 209) recomendam a “superação do enfoque tradicional da formação
profissional baseado apenas na preparação para executar de um determinado conjunto de
tarefas”, considerando o papel dessa modalidade educacional, “no desenvolvimento do mundo
do trabalho, deve ser pautado na perspectiva da formação integral do cidadão”.
Nesse sentido, Frigotto, Dickmann e Pertuzatti (2017, p. 874) propõem que a formação
dos sujeitos contemple uma “concepção de educação integral do homem omnilateral, na
perspectiva de uma formação politécnica”, baseada em uma perspectiva científico-crítica que
objetiva, com o desenvolvimento integral do homem, proporcionar a este uma formação que
contemple uma visão total de sua realidade e que lhe capacite para viver criticamente na
sociedade. Assim, o sujeito, com plena consciência das dificuldades que surgem em sua
realidade, torna-se capaz não só de compreendê-las, mas também de intervir sobre elas, com o
propósito de realizar as transformações necessárias.
Levando em conta essas recomendações, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p.231)
propõem que o projeto político-pedagógico da instituição contemple a “Metodologia da
Problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao
desenvolvimento do espírito inventivo nas práticas didáticas”. Nesse sentido, as Diretrizes
(BRASIL, 2012, p. 231) orientam a necessidade de que sejam criadas “situações de ensino e
aprendizagem que provoquem nos estudantes a necessidade e o desejo de pesquisar e
experimentar situações de aprendizagem como conquista individual e coletiva”. Apesar de
recomendar a “Metodologia da Problematização” nas práticas didáticas dos docentes das
instituições de educação profissional técnica, as Diretrizes não aprofundam a discussão sobre
essa metodologia nem orientam de maneira mais específica como os professores de
instituições de ensino técnico-profissionalizante poderiam compreender essa expressão e
adotá-la em suas práticas docentes.
Em uma primeira aproximação com esta problemática de pesquisa, realizamos uma
busca no Catálogo de Teses e Dissertações7 da CAPES e recuperamos apenas dez trabalhos a
partir da expressão “Metodologia da Problematização”. No entanto, nenhum deles tratava de
formação profissional de nível técnico. Entramos em contato por e-mail com as autoras da
revisão das DCNEPTNM, a Profa Msc Joamara Mota Borges e a Profa Dra Maria Beatriz

7

Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso: em junho de 2018
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Ramos Vasconcellos Coelho, em 25 de junho de 2018. Para tentarmos obter algumas
informações sobre essa expressão nas DCNEPTNM, as seguintes questões foram enviadas:
1) Qual a motivação que levou os autores da elaboração das DCNEPTNM a propor a
"Metodologia da Problematização" na prática dos docentes, de instituições de ensino técnico
profissional, no processo de formação dos estudantes dessas instituições?
2) Em quais autores os elaboradores se fundamentaram para propor essa
Metodologia nas referidas Diretrizes?
3) Essa Metodologia teria alguma relação com a Educação Problematizadora de
Paulo Freire?
A Profa Joamara Mota respondeu ao nosso e-mail informando que estava em viagem
e retornaria posteriormente com as respostas às referidas questões, porém esse retorno não
aconteceu. A Profa Maria Beatriz respondeu ao nosso contato informando não ter participado
no processo de elaboração das Diretrizes, embora seu nome esteja presente como revisora, e
que me passaria o contato de alguém que poderia me informar melhor sobre o tema, porém
esse retorno também não aconteceu.
Buscando contribuir com uma discussão sobre esta expressão utilizada nas
DCNEPTNM para orientar a educação profissional técnica, apresentamos esta dissertação
com o objetivo geral de analisar as concepções sobre “Metodologia da Problematização” a
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio (BRASIL, 2012), de um recorte da literatura nacional e de concepções de professores
de um curso de informática. Para isto, buscamos atender aos seguintes objetivos específicos:
1) Analisar a aderência do Plano de Curso do curso Subsequente de Informática do
ISERJ à “Metodologia da Problematização” proposta pelas DCNEPTNM;
2) Analisar a familiaridade de professores responsáveis pela formação de técnicos
em informática (curso Subsequente de Informática) acerca da “Metodologia da
Problematização” presente nas Diretrizes.
Assim, no Capítulo 1, realizamos uma abordagem histórica da Educação Profissional
Técnica em nosso país, que vislumbrou as iniciativas realizadas nessa modalidade
educacional ao longo dos séculos, levando em consideração um cenário de constante evolução
das Tecnologias Digitais e de mudanças nas relações trabalhistas, que, ao longo do tempo,
passaram a exigir dos sujeitos uma formação que lhes proporcionasse muito mais que uma
simples preparação para o mercado de trabalho.
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No Capítulo 2, refletimos sobre o uso das Tecnologias Digitais nos processos de
formação dos estudantes de instituições de ensino técnico profissionalizante, realizando uma
discussão sobre desenvolvimento tecnológico digital e o impacto desse desenvolvimento no
processo formativo dessas instituições. Nessa reflexão, também levamos em consideração não
só o imaginário futurista da literatura, com descrições do que já poderiam ser identificadas e
projetadas nas diversas realidades da vida humana, como também questões relacionadas às
relações de poder e à perspectiva determinista imobilizadora dos sujeitos. O estudo também
abordou se o impacto e a influência das Tecnologias Digitais não estariam fazendo parte
integrante da vida dos sujeitos a ponto de estabelecer com eles uma relação mestre-escravo.
No Capítulo 3, apresentamos uma discussão sobre o que é a “Metodologia da
Problematização” em que, a partir de uma busca de artigos no site Capes Periódicos 8 que
continham a expressão “metodologia da problematização” (entre aspas), foram selecionados
dez trabalhos que se referiam à aplicação dessa metodologia nas práticas de docentes do
Ensino Superior, não sendo encontrados trabalhos que abordassem a aplicação da
metodologia no ensino profissionalizante de nível técnico. O estudo abordou, em primeiro
lugar, uma reflexão sobre a “Metodologia da Problematização” proposta no documento
elaborado pelo governo federal que norteia os processos de formação das instituições de
ensino profissionalizante de nível técnico. Em seguida, analisamos os estudos de autores
sobre a aplicabilidade dessa metodologia, além de seus pontos de continuidade e
descontinuidade com a Educação Problematizadora de Paulo Freire (1987).
No Capítulo 4, apresentamos a metodologia adotada na pesquisa e o campo de
pesquisa, assim como a exposição dos dados coletados, a análise e a discussão desses dados a
partir da aplicação de um questionário, dividido em duas partes, a cada um dos integrantes da
equipe de professores do Curso Subsequente em Informática do ISERJ. A intenção foi
investigar os discursos desses professores sobre a adoção da Metodologia da Problematização
em suas práticas docentes. Apresentamos também neste Capítulo os resultados da análise das
respostas dos professores às questões dos questionários e do Plano de Curso. Tendo em vista
o que foi concluído nessa pesquisa, acreditamos que seus resultados possibilitem não só
estimular pesquisas futuras, como também sirvam de base para auxiliar outros trabalhos.

8

https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca. Acesso em junho de 2018.

22

CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NO BRASIL

Considerando que as orientações das DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p. 231) sugerem
que o Projeto Político Pedagógico das instituições de formação profissional técnica contemple
a adoção da “Metodologia da Problematização” por seus professores como “instrumento de
incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo,
nas práticas didáticas”, entendemos ser relevante realizarmos duas reflexões sobre essa
sugestão das Diretrizes.
A primeira reflexão é que a escola, por se constituir em uma instituição educacional
– seja ela profissionalizante ou não – dotada de um espaço onde “o convívio coletivo, as
trocas, o acolhimento e o aconchego” são privilegiados (BRASIL, 2010, p. 20), propicia a
construção de “identidades sociais e culturais”, o que faz da problematização um terreno fértil
para que seja possível a compreensão da importância da interação entre os sujeitos. A segunda
reflexão reside no fato da problematização permitir a possibilidade de que seja proporcionada
a estes sujeitos uma formação que os torne (BRASIL, 2010, p. 20) “aptos a contribuir para a
construção de uma sociedade mais solidaria, em que se exerça a liberdade, a autonomia e a
responsabilidade”. É nessa perspectiva que sugerimos um percurso pela trajetória da educação
profissional técnica de nível médio em nosso país, com uma abordagem histórica que
vislumbre as iniciativas realizadas nessa modalidade educacional ao longo dos séculos.
1.1 Trajetória da educação profissional técnica no Brasil
Durante o século XIX, no período da colonização, Regattieri e Castro (2010, p. 17)
descrevem “as primeiras iniciativas de criação de ensino profissional no Brasil revelam uma
clara intenção assistencial, tendo em vista que eram destinadas a amparar os órfãos e os
demais desvalidos da sorte”. A primeira dessas iniciativas, segundo os autores, foi a criação
do “Colégio de Fábricas”, por D. João VI, em 1809, que tinha como objetivo atender aos
emergentes requisitos econômicos da época uma vez que essa criação se deu “logo após a
suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras em terras brasileiras”
(REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 17). Outra iniciativa neste período colonial foi a criação
de associações civis, como o “Liceu de Artes e Ofícios”, que se destinavam ao amparo de
“crianças órfãs e abandonadas, oferecendo-lhes instrução e iniciando-as em ocupações
industriais” (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 17).

23

No período do império, duas iniciativas que ganharam destaque, segundo Xavier,
Ribeiro e Noronha (1994) – especificamente em 1879 – foram as duas reformas de cunho
educacional: a reforma de Couto Ferraz, que regulamentou o ensino superior, e a reforma de
Leôncio de Carvalho, que conferiu liberdade à instrução. Cabe ressaltar que essas iniciativas
ficaram restritas ao município do Rio de Janeiro.
No período pós-proclamação da República, foram criadas as Escolas de Aprendizes
Artífices, que eram destinadas “aos pobres e humildes” (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p.
17). Segundo os autores, estas escolas deram origem às atuais instituições federais de
educação tecnológica. Além disso, foram criadas as escolas-oficina, que tinham como
objetivo proporcionar a formação de ferroviários, em virtude do forte crescimento desse setor
nesse período.
1.2 As reformas educacionais e a educação profissional técnica na constituição
A instituição da Reforma Capanema, que se constituía em um conjunto de leis
denominado de “Leis Orgânicas da Educação Nacional” (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p.
18), estabeleceu o conceito de “aprendiz” para efeito de leis trabalhistas, além de possibilitar
– de acordo com a Constituição vigente da época – a colaboração entre empresas e sindicatos,
o que proporcionou a criação dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Comercial (SENAC)
e de Aprendizagem Industrial (SENAI). De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista
(2011), esse sistema de ensino – de modo particular o SENAI – paralelo ao oficial, foi
instituído com a finalidade de fortalecer o ensino industrial, com o propósito estratégico de
atender à demanda econômica da classe trabalhadora comprometida com a indústria da
produção fabril. Regattieri e Castro (2010) também destacam que, neste período, as Escolas
de Aprendizes Artífices transformaram-se nas Escolas Técnicas Federais.
Os dois autores reforçam esta visão ao vislumbrarem a percepção de que a
consolidação do ensino profissional estava bastante relacionada ao atendimento dos requisitos
emergentes da economia industrial e do público urbano. Nesse sentido, Regattieri e Castro
(2010, p. 19) reforçam a percepção de Ferretti, ao destacarem que a legislação da reforma
Capanema propiciou a geração de um processo de separação entre as elites e as classes
populares em que:
[...] o ensino secundário e o normal tinham por objetivo “formar as elites condutoras
do país”, enquanto o objetivo do ensino profissional era assumidamente oferecer
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“formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos
afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho”.

Nesse sentido, Ferretti (2016, p. 74) ressalta a “dualidade entre a formação oferecida
às classes médias e altas e às classes populares que marcou, e ainda marca, a educação
brasileira”. Com a promulgação da Lei 4024/1961 – a primeira a fixar as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – foram estabelecidos o ensino primário, que tinha como objetivo
“desenvolver o raciocínio e as atividades de expressão da criança, além de integrá-la com os
meios físicos e sociais” (BRASIL, 1961, Art. 34), e o ensino médio de dois ciclos, o ginasial e
o colegial, que abrangeu os cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o
ensino primário. O ensino técnico de grau médio (BRASIL, 1961, Art. 47) era composto pelos
“cursos industrial, agrícola e comercial”.
De acordo com Ferretti (2016), as discussões acerca dessa lei tiveram início em 1948,
quando foi encaminhada ao Congresso a mensagem presidencial do projeto relativo à
elaboração dessa lei. O autor destaca dois pontos de vista durante o período em que essas
discussões ocorreram: o ponto de vista econômico e o ponto de vista educacional. Segundo
Ferretti (2016, p. 75), o primeiro ponto de vista foi marcado “pelas oscilações da burguesia
entre um modelo de nacional-desenvolvimentismo assentado no capital nacional” e, outro
modelo “estruturado por meio da participação e comando do capital estrangeiro tendo em
vista a industrialização do país”. O segundo ponto de vista, segundo Ferretti (2016, p. 75),
propiciou o acirramento dos debates entre dois grupos: Um grupo que representava “os
setores sociais voltados à modernidade, encarnada no processo de industrialização, incluindo
os educadores afinados com o projeto dos Pioneiros da Educação” e outro grupo que
representava os setores conservadores que estavam “articulados em torno do empenho da
Igreja em manter o primado da concepção de educação que defendia, aliado aos interesses dos
proprietários de escolas privadas, que se opuseram ao projeto de lei proposto pelo governo”.
Ferretti (2016, p. 75) reitera que os argumentos que foram prioridade nesse debate já
não diziam respeito somente à organização do currículo, mas também abordavam os
processos de democratização e a descentralização do ensino, uma vez que “as mudanças
demográficas em curso, decorrentes da industrialização e urbanização, bem como os
referentes à criação do sistema nacional de educação cuja organização e gestão caberiam ao
Estado”. Nesse contexto, o pesquisador destaca o embate entre dois grupos de congressistas.
Um grupo que se alinhou com as propostas dos Pioneiros da Educação, que defendiam a
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proposta de uma escola pública, laica, democrática e descentralizada, e outro grupo que estava
alinhado com as propostas da igreja católica e das escolas privadas, que defendiam caber às
famílias a escolha das escolas onde seus filhos deveriam estudar, considerando, desta forma,
não só proporcionar a eles uma formação religiosa católica, como também manter o espaço
cada vez maior conquistado pelo ensino privado em detrimento do ensino público.
Esse cenário propiciou o surgimento dos movimentos populares (Centro Popular de
Cultura, Campanha “Pé no chão também se aprende a ler”, de Moacir de Góes, Movimento de
Cultura Popular, de Paulo Freire) que pleitearam uma educação mais voltada para as classes
menos favorecidas. Os movimentos ganharam bastante força e, de acordo com Shiroma,
Moraes e Evangelista (2011), o então presidente João Goulart – que assumiu após a renúncia
de Jânio Quadros e convidou o próprio Paulo Freire a integrar o Ministério da Educação e
Cultura – propôs, em janeiro de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), inspirado no
método Freiriano. Com este plano, a ideia seria promover a alfabetização de cinco milhões de
brasileiros até o ano seguinte, com vistas a aumentar o número de eleitores, uma vez que o
voto não era permitido aos analfabetos. Entretanto, o golpe militar de abril de 1964 fez com
que uma das primeiras ações do governo do regime extinguisse o PNA.
Durante o período do regime militar, entrou em vigor a Lei 5692/1971, que tinha como
objetivo geral proporcionar aos sujeitos a “formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para
o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971, Art. 1º). Dois aspectos importantes a
respeito dessa Lei merecem um destaque especial. O primeiro, contido no Artigo 6º,
estabelecia que as habilitações profissionais poderiam ser realizadas em regime de cooperação
com empresas. O segundo aspecto, contido no Artigo 22, estabelecia que essa habilitação
seria proporcionada ao estudante do ensino de 2º grau, de acordo com a quantidade de séries
que fossem cursadas. Ferretti (2016 p. 79) esclarece que, apesar da Lei ter tido uma pequena
duração, ela consolidou, no que tange ao ensino médio, uma reforma que “assumiu caráter
compulsoriamente profissionalizante, ainda que não existissem, nas redes públicas de ensino,
as condições físicas, de equipamentos e de professores suficientemente adequadas para tal
fim”. O autor esclarece que, diante dessas limitações, as escolas públicas tiveram que se
adaptar, de maneira forçada, às exigências da legislação, oferecendo, assim, habilitações em
que não fossem necessárias (ou fossem necessárias poucas) modificações na grade curricular.
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Por esta razão, houve um aumento das habilitações voltadas para o setor terciário, tais
como administração, contabilidade e secretariado. Escolas que possuíam, ou tinham acesso, a
algum laboratório, puderam proporcionar habilitações em química ou biologia. No que diz
respeito às escolas privadas, Ferretti (2016) destaca que elas se multiplicaram nesse período e
favoreciam significativamente às elites sociais, proporcionando uma formação propedêutica
em razão do acesso ao ensino superior.
Ferretti (2016) enfatiza que esta reforma teve como propósito fazer da educação um
investimento financeiro em que a eficiência seria a principal característica da formação dos
trabalhadores. Dessa forma, eles contribuiriam com o desenvolvimento econômico e social do
país, de modo a proporcionar expressividade e influência na economia internacional. Para
isso, seria necessária a promoção de uma formação de trabalhadores qualificados, de maneira
rápida.
Saviani (2008, p. 296-297) reforça esta visão ao expressar, de forma clara, a
concepção educacional que serviu de orientação para as reformas do período do regime
militar, que pressupunham uma:
[...] formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico dentro dos
parâmetros da ordem capitalista; na função de sondagem de aptidões e iniciação para
o trabalho atribuída ao primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de
formar, mediante habilitações profissionais, a mão-de-obra técnica requerida pelo
mercado de trabalho.

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) reiteram que as reformas na educação
profissional técnica que vieram a partir do golpe militar de 1964 tinham o claro objetivo não
só de proporcionar uma formação de capital humano9 para o mercado de trabalho, como
também de estimular hábitos de consumo, controlar totalmente a produção intelectual, cultural
e artística, além de realizar a integração da educação com os planos de desenvolvimento e
segurança nacionais em nosso país.
Contudo, essas mesmas autoras destacam que, na década de 1970, especialmente em
razão da crise econômica do petróleo, o surgimento do Plano de Desenvolvimento Econômico
(PDE) com programas e ações voltados à população mais carente. Assim, de acordo com as
autoras, as pressões sobre o regime militar fizeram com que a educação fosse incluída nas
Azevedo (2019, p. 888) afirma que de acordo com a teoria do capital humano, o sujeito “ “adquirente” do novo
conhecimento torna-se capaz de ser mais produtivo, rendendo-lhe maiores ganhos por intermédio da maior
produtividade gerada pelo conhecimento adicionado ao indivíduo”.
9
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políticas sociais e perdesse seu papel de formar o cidadão apenas para o mercado de trabalho,
passando a ser vislumbrada como a chave para a redução das desigualdades sociais no país.
A decretação da anistia, em 1979, possibilitou o retorno ao Brasil de muitos
intelectuais e pensadores que puderam, desta forma, reforçar os movimentos populares e
oposicionistas, tendo em vista sua preocupação com os rumos sociais, políticos e educacionais
do país. Nesse contexto, Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) destacam o surgimento, a
partir de 1982, do Fórum de Secretários Estaduais de Educação, como esforço para
proporcionar aos sujeitos uma educação pública de qualidade, estudando a questão da
diversidade regional do Brasil e buscando fortalecer a participação dos estados nas novas
propostas de políticas educacionais.
Entretanto, é possível perceber que a entrada em vigor da Lei 7044/82 – que alterou os
dispositivos da Lei 5692/71 – não contemplou as mudanças demandas pelos movimentos de
oposição. Uma das modificações dessa lei é que ela especificou e ampliou os tipos de
empresas que poderiam efetuar esse regime de cooperação, ao preconizar que “As
habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com empresas e
outras entidades públicas ou privadas” (BRASIL, 1982, Art. 6º). Esse cenário chama a
atenção, de acordo com Mello (2012), para o alinhamento entre as políticas do Banco
Mundial (BM) e as reformas da educação no Brasil que começam a se concretizar a partir de
meados de 1980.
Mello (2012, p. 153) ressalta que o BM, que atua na educação desde os anos 1960,
vem construindo adaptações em seu discurso sobre essa atuação. O organismo vincula sua
atuação “ora à formação de mão de obra, ao combate à pobreza e ao controle demográfico,
ora ao desenvolvimento humano e à sociedade do conhecimento, sem, no entanto, jamais vêla como um direito”. O autor também ressalta a crença do Banco na conexão perene entre
educação e economia. Pronko (2015) corrobora com esta perspectiva ao esclarecer que na
década de 1980, a neoliberalização se encontrava em pleno desenvolvimento não só nos
países centrais, como também nos países que estavam à margem do capitalismo. Tratava-se,
segundo a autora, de uma nova agenda mundial que iria redefinir os rumos das orientações de
cunho estratégico dos organismos internacionais para a educação. Pronko (2015) afirma que
esse novo contexto trazia em seu bojo a estratégia de “assalto à pobreza” e estava configurado
com base nas exigências de reforma do Estado e na abertura econômica dos países periféricos
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ao mercado mundial. Dessa forma, a autora ressalta que a Educação básica adquire contornos
que a transformaria na estratégia da “Educação para Todos”.
A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, no final da década de 80,
proporcionou importantes transformações na Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Se, por um lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) afirmam se tratar de
um momento histórico cujo destaque deu-se pela realização de relevantes discussões que
foram travadas sobre a matéria – no âmbito do próprio Ministério da Educação e do Conselho
Nacional de Educação, bem como da comunidade educacional; por outro lado, Mello (2012)
enfatiza que, no Brasil, este período se caracterizou não só com o fim da ditadura militar e o
início do processo de redemocratização, mas também, constituiu-se em um período de
profundos debates e de intensas transformações políticas e de abertura da economia, com o
surgimento de novos grupos ao poder, com um perfil bastante alinhado com as perspectivas
do Banco Mundial.
Corsetti e Vieira (2015) afirmam que estas discussões aconteciam tanto no âmbito
acadêmico quanto no âmbito governamental, e versavam entre o oferecimento de uma
formação profissional que preparasse os sujeitos, principalmente, para o mercado de trabalho,
e de uma formação de caráter emancipatório que proporcionasse a eles a capacidade para o
exercício crítico não só em sua profissão, como também em sua convivência nos ambientes
sociais, econômicos e políticos. Nessa perspectiva, esses autores destacam as situações
conflituosas nas instituições de ensino profissional técnico, como reflexo do confronto de
interesses do tripé Estado-Sociedade-Mercado. De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais (BRASIL, 2012), esses debates já se encontravam bastante aprofundados quando
ocorreu a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL,
1996), bem como a substituição do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154/2004.
No que diz respeito ao Decreto 2.208/97 (BRASIL, 1997), Afonso e Gonzalez (2016)
afirmam que ele estruturou as formas de articulação da Educação Profissional, em termos de
níveis, diretrizes curriculares e formas de estruturação dos currículos, além de promover a
transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando os sujeitos com conhecimentos e
habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas. Segundo esses
autores, o Decreto estabeleceu que os trabalhadores se tornariam profissionais aptos a
exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao nível
médio, além de especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos
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tecnológicos e de qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com
qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do
trabalho. Outra modificação significativa no supracitado Decreto, segundo os autores, é a que
estabeleceu que a Educação Profissional de Nível Técnico contemplasse uma organização
curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma
concomitante ou sequencial a esta modalidade de ensino.
Afonso e Gonzalez (2016) também afirmam que, apesar do Decreto possibilitar a
certificação por competências como forma de aproveitamento de saberes, ele estabelece que a
formação técnica seja de forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, extinguindo a
possibilidade de formação técnica integrada. Na opinião desses autores (2016), essa política
governamental expressou claramente seu compromisso com uma formação tecnicista, voltada
apenas para o mercado de trabalho e para os interesses de grandes grupos econômicos,
desestimulando, assim, a possibilidade de uma formação emancipatória, humanística e
unitária.
Ferretti (1997) alerta que estas alterações eram, na verdade, um sinal da influência que
o empresariado brasileiro exercia nas políticas educacionais do governo, uma vez que estes
empresários estavam alertas às transformações que se operavam em nível mundial. Para
Frigotto (1996, p. 1), a reestruturação da Educação Profissional constituía-se em:
[...] um dos eixos prediletos das políticas do Banco Mundial na sua estratégia de
adequar os processos educativos dentro de uma perspectiva produtivista, mormente
da educação básica e da formação técnico-profissional, ao ideário da globalização e
da reestruturação produtiva.

Também de acordo com Frigotto (1996), a reestruturação da Educação Profissional
traduz, de forma dissimulada no invólucro de teorias psicológicas e sociológicas, o receituário
do Banco Mundial no campo educativo brasileiro – especialmente na modalidade
profissionalizante – fazendo com que seja proporcionada aos futuros trabalhadores técnicos,
uma formação meramente voltada ao mercado de trabalho para a expansão da produção das
empresas nos mercados consumidores. Para Ferretti (1997, p. 242), já a “partir do governo
Collor, o empresariado se viu mais fortemente instado e/ou pressionado a rever suas formas
de atuação e produção, no sentido de adequar-se às demandas por maior produtividade, tendo
em vista a competitividade global”. Também segundo Ferretti (1997, p. 242), “multiplicaram-
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se as manifestações, em favor da urgente necessidade de que o país se revisse para não ficar
marginalizado no concerto internacional”.
Em relação ao Decreto 5.154/04 (BRASIL, 2004), as Diretrizes Curriculares
Nacionais afirmam que as alterações promovidas por ele na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, 1996) foram significativas, uma vez foram inseridos no marco
regulatório da Educação Nacional, dispositivos essenciais do referido Decreto. Dentre essas
alterações, Afonso e Gonzalez (2016) destacam a redefinição dos níveis da educação
profissional, suas premissas e das formas de articulação com o Ensino Médio, retornando à
possibilidade de formação técnica integrada, além da concomitante e da subsequente, já
disponíveis, das certificações parciais e diplomas. Também de acordo com os autores, essas
mudanças possibilitaram que as instituições de Educação Profissional ofertassem uma
formação integral mais voltada para uma concepção ampla de formação humana. Contudo,
para Afonso e Gonzalez (2016), essa formação vislumbrava um modelo de formação
direcionada para o ingresso rápido do sujeito no mercado de trabalho.
No que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996), Afonso e Gonzalez (2016) afirmam que esta Lei se constitui em um instrumento
relevante de estudo para se entender as diferentes concepções de Educação Profissional
Técnica no Brasil. A própria Lei sugere-nos a abrangência da educação ao estabelecer que
seus processos formativos se desenvolvam “na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, Art. 1º, caput). Cabe ressaltar
que estes processos formativos englobam a finalidade da educação, que consiste em preparar
o indivíduo não só para qualificar-se para o trabalho, mas também para exercer cidadania
(BRASIL, 1996), reforçando, desta forma, a importância em proporcionar ao trabalhador uma
formação de caráter mais emancipatório, ao contrário de uma formação puramente voltada
para a atividade laboral.
Nesse sentido, entendemos ser interessante destacar duas perspectivas que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nos sugere vislumbrar. Na primeira,
Frigotto (1996) esclarece que, tanto a cidadania quanto os processos formativos, não deixam
de se inserir nas estratégias do Banco Mundial, cuja finalidade é adequar os processos
educativos em uma perspectiva produtivista – especialmente a educação técnico-profissional
– ao ideário da globalização e da reestruturação produtiva, tanto em nível nacional quanto
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internacional. Na segunda, Manfredi (2002) enfatiza que a lei representou um avanço no
projeto de reforma da Educação Profissional Técnica no Brasil, que se originou na classe
empresarial ao propor uma nova institucionalidade a essa modalidade educacional. Nesse
sentido, Afonso e Gonzalez (2016) afirmam que a LDBEN objetivava incorporar os anseios
educacionais dos diversos segmentos da sociedade brasileira.
Manfredi (2002) também aponta que, apesar deste avanço, havia, dentro do governo,
uma divergência entre o projeto de reforma da Educação Profissional Técnica encaminhado
pelo Ministério do Trabalho (através da Secretaria de Formação e Desenvolvimento
Profissional) – que envolvia amplos setores da sociedade civil e buscava a superação da
dicotomia entre ensino médio e ensino profissional – e o encaminhado pelo Ministério da
Educação (mediante a Secretaria de Educação Média e Tecnológica), que atualizava essa
dicotomia, priorizando o aumento de escolaridade e a (re)qualificação profissional para a nova
estrutura produtiva. Essa divergência refletia o embate de projetos – escola unitária universal
e escola funcional ao mercado – oriundos da sociedade civil.
Segundo Cardoso (2015 apud DANTAS, 2017, p. 11), o que realmente se pretendia
era a “diminuição do Estado, comumente identificado como Estado Neoliberal, pois o modelo
paternalista, interventor e regulador da economia – em uma menção ao período varguista –
não caberia em um mundo cada vez mais globalizado”. Para Dantas (2017), o Estado
Neoliberal instituído só era mínimo quando tinha de investir no social, e máximo quando
centralizava toda e qualquer ação de ordem política.
1.3 Formação tecnicista x formação humanista
Afonso e Gonzalez (2016) esclarecem que a Educação Profissional Técnica tem sido
influenciada por diferentes concepções de formação de maneira histórica, e a defesa, adesão,
comprometimento e definição de uma dessas concepções – por intermédio de políticas
públicas ou governamentais – estão em mutação constante e são influenciadas por diversos
agentes, emergentes em um dado momento ao longo do tempo. Nesse sentido, Afonso e
Gonzalez (2016, p. 719) sustentam que os debates ocorreram em razão de haver, por um lado,
uma concepção que objetiva “uma formação profissional humanista, unitária ou na
perspectiva da politecnia, com foco a formação integral do trabalhador” e, por outro lado, uma
concepção que defende “uma formação voltada para atender aos anseios dos arranjos
produtivos, ao modelo de desenvolvimento econômico, implicando, assim, uma formação
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tecnicista com foco no mercado de trabalho”. Diante desse cenário, entendemos ser relevante
uma breve reflexão sobre aspectos que envolvem a formação de cunho tecnicista.
Saviani (2012, p. 12) afirma que a perspectiva tecnicista consiste no “concurso das
ações de diferentes sujeitos e produz, assim, um resultado com o qual nenhum dos sujeitos se
identifica e que, ao contrário, lhes é estranho”. O autor explica que este fenômeno,
denominado por ele de “pedagogia tecnicista”, tem por objetivo tratar a educação como uma
“organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em
risco sua eficiência”. Para que este objetivo seja alcançado, o teórico alerta para a necessidade
da operacionalização e da mecanização dos objetivos e dos processos educacionais,
respectivamente. Nesse sentido, Saviani (2012, p. 13) ressalta que o elemento central dessa
pedagogia é a “organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição
secundária, relegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção,
planejamento e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados”. De acordo
com o pesquisador, esta organização busca a garantia da eficiência do processo educacional,
uma vez que ela compensaria e corrigiria as deficiências apresentadas pelo professor, bem
como maximizaria as consequências de sua intervenção.
Entretanto, De Freitas (2012, p. 383) sustenta que o tecnicismo, além de ser
caracterizado como uma “ ‘teoria da responsabilização’, meritocrática e gerencialista”,
pressupõe perspectivas de aprendizagens mensuradas em avaliações padronizadas para as
quais o que realmente importa é a gerência dos processos que englobam a força de trabalho da
escola, que se constituem no tripé controle do processo, bônus e punições. Diante dessa
perspectiva de fortalecimento da econometria e das ciências computacionais como
componentes da educação contemporânea, De Freitas (2012, p. 383) denominou esta
concepção de “neotecnicismo” o qual tem sua estrutura no tripé responsabilização,
meritocracia e privatização e cuja ideia central é a garantia dos resultados dos processos
educacionais, definidos como “padrões”, de acordo com avaliações padronizadas préestabelecidas.
Assim, Dantas (2017) sustenta que as discussões sobre a formação dos sujeitos da
educação profissional técnica deram-se entre associações/organizações educacionais e
sindicais que lutavam por uma escola pública, pelas eleições diretas para diretores e por
propostas curriculares regionais assentadas em perspectivas teóricas e metodológicas,
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voltadas, especialmente, para o materialismo histórico-dialético10. Nesse sentido, é possível
perceber as tensões geradas por estas discussões em razão delas expressarem propostas
diametralmente opostas para a formação dos sujeitos.
1.4 Os planos nacionais de educação, o financiamento da educação e a BNCC
Esse cenário de discussões propiciou o surgimento de instâncias fundamentais que
pensavam em outro modelo de educação no Brasil. Nessa perspectiva, é interessante destacar
a apresentação de um Projeto de Lei à Câmara dos Deputados com o objetivo de aprovar o
Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001), que passou a ser obrigatório a partir da
Constituição de 198811.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996, Art. 9º,
I) também elencou esta compulsoriedade ao incumbir a União não só de “Elaborar o plano
nacional de educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal (DF) e os
municípios”, como também de encaminhar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano a
partir da data de publicação da referida Lei, “o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre educação para
Todos” (BRASIL, 1996, Art. 87, §1º). A elaboração deste Plano (BRASIL, 2001) acatou os
compromissos assumidos por uma dessas instâncias fundamentais, o Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública, que teve relevante participação nos trabalhos da Assembleia
Nacional Constituinte, além de consolidar os trabalhos do I e II Congressos Nacionais de
Educação.
De acordo com o primeiro PNE (BRASIL, 2001, p. 4) – o segundo PNE surgiu em
2014 –, esse Fórum também sistematizou as contribuições que vieram de diferentes
segmentos da sociedade civil, uma vez que esse documento-referência “contempla dimensões
e problemas sociais, culturais, políticos e educacionais brasileiros, embasado nas lutas e
proposições daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária”. O PNE destacou
a inexistência de informações precisas, à época, acerca de oferta de cursos de formação
voltados para o mercado de trabalho em razão de seu grau de heterogeneidade. Também
segundo o Plano, o que havia, de acordo com o primeiro Censo da Educação Profissional de
1999, além das escolas técnicas estaduais e federais, eram os programas do Ministério do
10

Segundo Soeiro (2013), o materialismo histórico-dialético, que tem como expoente Karl Marx (1818-1883),
compreende o Homem em sociedade como ser histórico, ou seja, que busca o passado, suas determinações no
presente e o seu devir, o vir-a-ser.
11
Art. 214, incisos I a VI.
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Trabalho e das respectivas secretarias estaduais e municipais de trabalho e dos sistemas
nacionais de aprendizagem (SENAI, SESI, SENAC, SESC).
O PNE (BRASIL, 2001) reiterou a existência de um consenso nacional em que a
formação para o trabalho deve estar cada vez mais integrada à educação básica, não podendo
ser reduzida ao aprendizado obtido nas habilidades técnicas. Contudo, o PNE reforçou que
esta integração não devia impedir que cursos de pequena duração, voltados para adequar o
trabalhador às oportunidades do mercado de trabalho, sejam oferecidos. Desta forma, o PNE
recomendou que estes cursos estivessem associados à elevação de níveis de escolarização
regular. O PNE também ressaltou o entendimento de que não era mais admissível que a
educação profissional tivesse apenas a concepção de uma modalidade de ensino médio, mas
que ela se constituísse em uma educação continuada que perpassasse toda a vida do
trabalhador.
De Souza (2014) destaca que, embora o PNE apresentasse diagnósticos, diretrizes e
quase trezentos objetivos e metas – tanto para os níveis educacionais (educação básica e
ensino superior) quanto para as modalidades de ensino (Educação de Jovens e Adultos,
Educação a Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Tecnológica e Formação
Profissional, Educação Especial e Educação Indígena), além de pressupor uma gestão
descentralizada em regime de colaboração com os entes federativos – os nove vetos que o
Plano recebeu proporcionaram significativas restrições à gestão educacional do país. Além
disso, o mesmo autor enfatiza a inconsistência desse Plano no que diz respeito à excessiva
quantidade de objetivos e metas, o que implica em sérias dificuldades à sua implantação, seu
acompanhamento e sua avaliação.
De Souza (2014) também destaca que ao fim da vigência desse Plano, foi constatado
que não apenas 14 dos 26 estados do país, além do Distrito Federal, não possuíam Plano
Estadual de Educação, mas cerca 2000 municípios não possuíam Plano Municipal de
Educação. Desta forma, foi elaborado um novo Plano Nacional de Educação 2014-2024 –
PNE (BRASIL, 2014) cuja meta 11 prevê que seja triplicada a oferta de matrículas para a
Educação Profissional Técnica de nível médio, de modo a assegurar não só a qualidade da
oferta, mas também, sua expansão em, pelo menos, 50% no segmento público. Deste modo,
esse segundo Plano recomenda que sejam adotadas as estratégias elencadas a seguir:
- aumentar o número de matrículas na educação profissional técnica de nível médio
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, considerando a
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responsabilidade das instituições dessa rede na ordenação territorial, bem como o vínculo com
as estruturas produtivas, sociais e culturais locais e regionais, no sentido de interiorizar a
educação profissional;
- fomentar a ampliação do oferecimento de educação profissional técnica de nível
médio nas redes públicas estaduais de ensino;
- fomentar a ampliação do oferecimento de educação profissional técnica de nível
médio na modalidade de educação a distância, com o objetivo de aumentar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública, gratuita e de qualidade;
- estimular o crescimento de oferta de estágio na educação profissional técnica de
nível médio, com a preservação do caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo dos
sujeitos, objetivando a sua qualificação da atividade profissional, bem como sua
contextualização curricular e o seu desenvolvimento;
- ampliação dos programas de reconhecimento de saberes com a finalidade de
proporcionar certificação profissional em nível técnico
- ampliar o oferecimento gratuito de matrículas na educação profissional técnica de
nível médio pelas entidades privadas de formação profissional que tenham vínculo com o
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos;
- ampliar o oferecimento de financiamento estudantil à educação profissional técnica
de nível médio em instituições privadas;
- promover a institucionalização de um sistema de avaliação da qualidade da
educação profissional técnica de nível médio nas instituições de ensino profissionalizante
públicas e privadas.
Em uma breve análise sobre o cômputo geral de matrículas na totalidade da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Moura (2018) destaca que houve uma
diminuição de 6,1%, entre 2014 e 2016. Entretanto, no que diz respeito às esferas pública e
privada, houve uma distinção nos percentuais, sendo que nesta houve uma diminuição de
23,8%, enquanto naquela, um incremento de 14,9%. Segundo o pesquisador, os percentuais
foram invertidos entre os anos de 2014 e 2016, sendo que “em 2014, 45,6% da matrícula era
pública e 54,4%, privada. Em 2016, a matrícula pública alcançou 56%, enquanto 44% ficam
na iniciativa privada”. Esses dados evidenciaram que a Meta 11 do novo PNE não foi
alcançada em 2014 em razão da significativa diminuição de oferta de matrículas entre os anos
2014 e 2016. Moura (2018) alerta para a gravidade dessa queda, principalmente na iniciativa
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privada, onde houve uma destinação de vultosos recursos através das parcerias públicoprivadas, especialmente para o Pronatec. O pesquisador também sustenta que esse cenário
evidencia a importância em aumentar o repasse de recursos para a esfera pública ao invés de
incrementar o repasse para a iniciativa privada. Para isso, o pesquisador propõe a revogação
da Emenda Constitucional nº 95/2016 uma vez que ela vem impactando negativamente nos
investimentos públicos na Educação nos últimos 20 anos.
A maneira como o Estado define suas políticas reflete na forma de financiamento da
Educação. Davies (2014, p. 252) aponta que em “uma sociedade desigual, é um equívoco
denominar ações estatais como públicas, uma vez que elas não são elaboradas a partir de
iniciativa da maioria da população, de consulta a ela ou visando a seus interesses”. Para o
autor, por mais que essas ações sejam apresentadas como públicas, a principal característica
delas é o privatismo, uma vez que o Estado se torna o representante das classes dominantes da
população bem como das frações dotadas de privilégio burocrático, tais como os integrantes
do Legislativo e do Judiciário, além de determinados setores do Executivo.
Nessa perspectiva, Davies (2008, p. 5) alerta para os problemas do financiamento da
educação em nosso país, tais como “as perdas provocadas pela inflação, a renúncia fiscal, a
sonegação fiscal, a política fiscal/econômica, a não aplicação das verbas legalmente
vinculadas pelas diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal) ”. Esses
problemas nada mais são do que o reflexo da existência de uma enorme insuficiência de
recursos não só para a Educação, incluindo-se a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, que expressa a inadmissibilidade do governo que, na prática, tem como prioridade
manter e sustentar a ordem e a estrutura social em voga, atendendo aos interesses do capital,
seja ele nacional ou estrangeiro, bem como das classes sociais privilegiadas, embora não
deixe de criar políticas sociais, classificadas por Davies (2008, p. 9) de “políticas de
distribuição de migalhas” e reformas diversas que são voltadas para as classes menos
favorecidas, com o intuito de manter a ordem social, política e econômica vigente, além do
status predominante.
Dentre essas reformas, destacamos a reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei
13.415/17 (BRASIL, 2017). Segundo a exposição de motivos da Lei, que converteu a Medida
Provisória no 746, de 26 de setembro de 2016, uma das razões para sua instituição é a
existência de uma desconformidade entre o que está previsto na legislação que regulamenta o
Ensino Médio (EM) e os jovens que concluem essa etapa de ensino, uma vez que o currículo
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do EM encontra-se extenso, superficial e fragmentado. Outra razão elencada na exposição de
motivos diz respeito à necessária correção da excessiva quantidade de disciplinas do EM que
não se adequam ao mundo do trabalho. Além disso, a proposta apresentada na Lei (BRASIL,
2017) aprofunda as áreas de conhecimento na etapa de ensino, bem como está em
alinhamento com as recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para
Infância (UNICEF). Finalmente, a exposição de motivos da instituição da Lei informa que a
proposta é baseada nos quatro pilares propostos por Jacques Delors: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nessa perspectiva a Lei 13.415
(BRASIL, 2017), que modificou o Artigo 36 da LDBEN, estabelece que a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) irá compor o currículo do EM, juntamente com os itinerários
formativos.
Esses itinerários serão compostos pelo oferecimento de diversos arranjos curriculares,
considerando a importância para o contexto do local, bem como a viabilidade dos sistemas de
ensino. Dentre os itinerários estabelecidos na Lei (BRASIL, 2017, Art. 4º12), destacamos a
formação técnica e profissional, cuja oferta, de acordo com os critérios estabelecidos pelos
sistemas de ensino, levará em consideração:
“I - A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes
de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de
instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional;
II - A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para
o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com
terminalidade”.

É importante ressaltar que a oferta da formação técnica e profissional em áreas que
não estejam previstas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, deverá ser reconhecida pelo
respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, para que tenha
continuidade, e ser inserido no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco
anos, contados a partir da data inicial de oferta da formação. Outro aspecto importante quanto
à oferta da formação técnica e profissional é que, caso essa formação seja realizada na própria
instituição ou em parceria com outras instituições, ela deverá ser aprovada pelo Conselho
Estadual de Educação.
Por conseguinte, as orientações da BNCC (BRASIL, 2017) estabelecem que os
processos de ensino-aprendizagem deverão acontecer de modo a garantir que os estudantes
12

Incisos I e II do §6º, Art. 36 da Lei 9394/96
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desenvolvam dez competências gerais. Segundo a Base, essas competências consolidam os
direitos dos estudantes ao aprendizado bem como o seu desenvolvimento. Para a BNCC
(BRASIL, 2017, p. 8), a competência consiste na “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho”. Dentre as dez competências elencadas na BNCC (2017, p. 9), cabe destacar duas
delas:
- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva;
- Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Importante ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Técnico (BRASIL, 2012, p. 231) já orientavam que os cursos
dessa modalidade educacional deveriam proporcionar aos sujeitos “a capacidade de construir
novos conhecimentos e desenvolver novas competências com autonomia intelectual”.
Também segundo as Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 232), o Decreto 5154/2004 estabelecia não
só a submissão dos planos de curso das instituições educacionais de Educação Profissional
Técnica para “a devida apreciação dos órgãos superiores competentes”, mas também, que a
organização curricular desses planos de curso deve contemplar “a identificação das
competências profissionais definidoras do perfil profissional de conclusão proposto para o
curso”. Nesse sentido, as Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 243) recomendam que:

[...] na definição do perfil profissional de conclusão do egresso, devem-se considerar
conhecimentos, saberes e competências profissionais:
a) gerais requeridas para o trabalho, em termos de preparação básica, objeto
prioritário do Ensino Médio, enquanto etapa de consolidação da Educação Básica;
b) comuns a um determinado segmento profissional do eixo tecnológico
estruturante, no qual se enquadra a habilitação profissional em questão;
c) específicas de cada habilitação profissional.

Entretanto, Silva (2018) aponta que a política de competências elencada nos textos da
BNCC amplia as desigualdades educacionais que existem no país uma vez que não leva em
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consideração o fato de que para enfrentar essas desigualdades é necessário ter respeito e
atenção com as diferenças e a diversidade dos sujeitos que vão desde suas condições sociais
até as diferentes questões que envolvem as características étnico-raciais, de gênero e de sexo.
Silva (2018, p. 11) também alerta para o fato de que essa política proporciona aos sujeitos
uma “formação administrada”, em função de propiciar uma formação baseada em uma
educação “de caráter instrumental e sujeita ao controle”. Essa perspectiva vai de encontro às
recomendações elencadas pelas próprias DCNEPTNM, que propõem a formação de
trabalhadores com mais autonomia e que utilizem uma metodologia da problematização para
a solução de problemas.
Além disso, o avanço das tecnologias digitais na atualidade, bem como o uso delas nos
processos educacionais, vislumbrado como oportunidade inovadora e solucionadora de
problemas nas mais diversificadas áreas, nos suscitam um questionamento de Freire (1984),
que, até o presente momento, percebemos ainda não ter sido respondido: “A serviço de quem
as máquinas e a tecnologia avançada estão? ”. Para Conte, Habowski e Rios (2018, p. 1), as
tecnologias “ocultam certas verdades dispostas como neutras, imobilizadoras, conformadoras,
comuns a própria ideologização que almeja o desenvolvimento econômico por processos
comunicativos”. Essa visão nos sugere perceber a importância de uma reflexão sobre o uso
das tecnologias digitais nos processos de formação dos sujeitos em instituições de ensino
técnico profissionalizante, de modo que essa formação seja geradora de dialogicidade e
problematização. No próximo capítulo, teremos a oportunidade de realizar essa reflexão.
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CAPÍTULO 2: TECNOLOGIAS DIGITAIS: TENSÕES ENTRE NARRATIVAS E
REALIDADES
2.1 Os impactos do avanço tecnológico
O desenvolvimento das Tecnologias Digitais tem proporcionado à nossa sociedade
relevante transformação, que não só têm influenciado, como também tem impactado nossa
maneira de trabalhar, a forma de nos comunicarmos, de nos informarmos e de nos
entretermos. Além disso, essas Tecnologias têm nos possibilitado perceber que elas estão se
tornando cada vez mais parte integrante de nossas vidas a ponto de não mais conseguirmos
imaginar o nosso cotidiano sem elas. Dufva e Dufva (2016, p. 97) afirmam que elas não
apenas “afetam a sociedade”, como também, “funcionam em vários setores da sociedade”.
Para os autores, as Tecnologias Digitais asseguraram seu lugar nos negócios, nas relações
sociais, na cultura e no próprio ser humano. Moore (2007) destaca que a economia do
presente século não só é impulsionada, em elevada medida, pelos avanços dessas Tecnologias,
como também contribui para que cada vez mais cidadãos comuns façam uso maior delas.
Dufva e Dufva (2016) também afirmam haver evidências de que essas Tecnologias
vêm determinando a maneira de pensar das pessoas, o que nos leva a perceber que estamos,
gradativamente, nos tornando cada vez mais dependentes delas, a ponto de questionarmos não
se tratar de uma relação de dependência do tipo “master/slave”13. Selwyn (2018) sustenta que
essa dependência – denominada por ele de dependência digital – dificilmente é encarada
como problema. Zapata e Santana (2015) reiteram que a utilização das Tecnologias Digitais
não se constitui em uma relação de escravidão, nem tão pouco leva a uma relação de
liberdade, mas apenas evidenciam a valorização dos sujeitos que utilizam essas Tecnologias.
Diante dessa perspectiva, entendemos ser possível a percepção de que o uso das
Tecnologias Digitais requer dos sujeitos um condicionamento para que tenham acesso aos
artefatos e sistemas que compõem essas Tecnologias. Assim, não haveria exagero na
percepção de Selwyn (2014) de que nossas vidas estariam condicionadas por um conjunto de
sistemas, artefatos e práticas digitais, nem na percepção de Rudiger (2013), que alerta para o
fato de estarmos vivenciando a migração de uma sociedade baseada em átomos para uma
sociedade baseada em bits, o que caracteriza a gênese de uma nova forma de vida. Essa

13

Tipo de relação entre equipamentos de hardware em um canal eletrônico em que o master é o primeiro
equipamento a ser inicializado e o slave é o segundo.
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leitura, em particular, nos leva a questionar se essa forma de vida seria a própria “vida” das
máquinas ou seria a vida que provém de processos biotecnológicos controlados por outras
vidas dominantes que querem manter a todo custo sua hegemonia na sociedade, exercendo,
assim, seu poder. Nesse sentido, acreditamos também não ser exagero Harari (2016) prever
que a Biotecnologia e as Tecnologias Digitais proporcionarão novas formas de poder.
Este mesmo autor alerta para o fato da capacidade da Inteligência Artificial de
desconsiderar as vantagens práticas da democracia e os ideais de liberdade e igualdade,
permitindo, dessa forma, uma concentração maior de poder nas mãos de uma seleta elite, caso
nenhuma medida seja tomada no sentido de impedir que isso aconteça. Nesse sentido, Harari
(2016) nos remonta a um cenário hipotético em que um líder autoritário torna obrigatório que
os cidadãos coloquem um chip em si mesmos. Cada vez que acontecer uma alteração na
pulsação do cidadão ou que um suor frio escorra em sua fronte, esteja ele passando em frente
a uma fotografia oficial ou participando compulsoriamente da execução do hino nacional, ele
corre o sério risco de parar em um campo de reeducação. Harari (2018) esclarece que mais
aterrorizador que as máquinas adquirirem consciência e domínio da humanidade, é o fato
delas se manterem totalmente fiéis e controláveis por seres humanos. O autor destaca que
somente dessa maneira elas passam a ser artefatos de consolidação de poder.
Essa perspectiva leva-nos a imaginar que esse cenário não está tão longe de se
concretizar. Três pontos relevantes ajudam-nos a compreender a gradatividade dessa
concretização. O primeiro ponto relevante é que já não é mais novidade a implantação de
chips em seres humanos. O exemplo mais conhecido é o marca-passo. Os estudos sobre a
implantação de chips no cérebro e em células do corpo humano já se encontram em uma fase
bastante avançada, a ponto de Harari (2016, p. 40) afirmar que as doenças e a própria morte
serão considerados “problemas técnicos” e, em razão disso, poderão ser resolvidos com muito
mais rapidez, já que a solução consistirá na simples troca de um “componente” que está
causando o problema técnico por um novo componente.
O segundo ponto relevante, que possibilitará uma significativa reflexão, é o processo
de produção e disseminação de vídeos falsos com o uso de Inteligência Artificial. Benevides
(2019) assevera que esse fenômeno – denominado por ele de “deep fake” – consiste no fato de
softwares serem capacitados para realizar o mapeamento das expressões da face das pessoas,
a partir de um vídeo de origem. A partir daí, o próprio software utiliza as informações do
vídeo original para alterar, por exemplo, a fala da pessoa, a expressão da face, etc. Dessa
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forma, é possível fazer com que uma pessoa se passe por outra ou diga algo que talvez ela
própria nunca tenha dito. O autor alerta para o perigo que esse recurso proporciona, o que já
nos possibilita perceber o quão assustador é a utilização dessa ferramenta.
O terceiro ponto relevante é o armazenamento de informações pessoais e a
identificação facial. Muitos países já estão em ampla fase de implantação de sistemas de
unificação de informações pessoais, tipo nome completo, endereço residencial e comercial,
informações financeiras, sociais, etc. Esse cenário leva-nos a questionar qual será a influência
que essas novas formas de poder exercerão na educação – especificamente na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio – em um curso que forma Técnicos em Informática, no
qual as Tecnologias Digitais se fazem presentes no processo de formação desses Técnicos.
2.2 O que é tecnologia?
Selwyn (2018) alerta que as Tecnologias Digitais se tornaram um componente
importante da Educação, especialmente a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
tendo em vista que mesmo escolas de pequeno porte estão repletas de artefatos digitais 14. Para
Schneider, Franco e Sabrito (2017, p. 1), as Tecnologias Digitais vêm sendo inseridas “nos
contextos educativos de forma acelerada, possibilitando novas formas de produzir e socializar
conhecimentos e informações”. Dessa forma, entendemos ser relevante uma breve reflexão
sobre o termo “Tecnologia”, buscando um entendimento acerca de sua influência no
comportamento e na formação de trabalhadores técnicos.
Selwyn (2011) destaca a importância de discernir sobre a diferença entre os aspectos
técnicos e sociais da Educação de modo que seja possível elaborar uma definição para o que
poderíamos denominar de noção de Tecnologia. Nessa perspectiva, Selwyn (2011, p. 14)
pressupõe que Tecnologia consiste, basicamente, em um “processo pelo qual o humano
modifica a natureza para satisfazer suas necessidades e anseios”. Carvalho (2011, p. 15)
lembra-nos que a imersão “em sucessivas inovações que transformam o seu modo de se
comunicar, pensar e existir ao longo do tempo” permite ao homem produzir “os meios que
instrumentam sua ação, ou seja, a técnica, e sua irmã mais nova, a tecnologia”. A Tecnologia
proporciona o sustento das formas de vida, bem como melhorias e aprimoramento das
maneiras de se viver, embora também possa proporcionar destruição.
14

As pesquisas do autor são desenvolvidas em países nos quais é possível se constatar menos desigualdades
sociais do que aqui no Brasil, onde a existência desses artefatos na totalidade das escolas, seja pública, seja
particular, não é uma realidade.
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Selwyn (2011, p.16) também afirma que o foco nessas melhorias contribui para que o
termo Tecnologia se refira a muito “mais do que ferramentas e artefatos materiais utilizados
para fazer algo”. Para Nickerson (2005, p. 25), “a tecnologia é produto da cognição e sua
produção é um processo cíclico que se autoperpetua. A cognição inventa a tecnologia, a
tecnologia inventada amplifica a habilidade da cognição para inventar tecnologia adicional, a
qual amplifica assim, a cognição...”. Lalueza et al (2010, p. 49) reforçam essa perspectiva ao
afirmarem que a tecnologia não se constitui somente em um conjunto de ferramentas, tendo
em vista o fato dela ser levada em consideração “no marco das práticas institucionais” em que
ela não só está inserida, como “ao mesmo tempo, mantém”. Toda essa perspectiva leva-nos a
sugerir que, conforme afirma Castells (1999, p. 62), a “tecnologia não determina a sociedade:
incorpora-a. Mas a sociedade também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a”. Dessa
maneira, esse autor (1999, p. 67) entende a Tecnologia como sendo “o uso de conhecimentos
científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”.
Dusek (2009, p. 47) apresenta-nos “três caracterizações de tecnologia: tecnologia
como instrumental; tecnologia como regras; e tecnologia como sistema”. Optamos por elencar
em nossa reflexão a caracterização como sistema em virtude de Dusek (2009, p. 52-53)
entendê-la como uma “definição de consenso da Tecnologia” e sustentar que essa definição,
que “por vezes é caracterizada como abordagem dos sistemas tecnológicos”, constitui-se em
um “complexo de instrumental”, é “mais abrangente que” as demais abordagens e “faz a
tecnologia abranger os humanos, sejam eles consumidores, trabalhadores ou outros”, pois “o
indivíduo não está fora do sistema, mas dentro”. Para o autor, a simples noção de que a
Tecnologia não é alcançada pelo controle humano e possui vida própria encontra bastante
sentido com os sistemas tecnológicos, uma vez que esses sistemas incluem, segundo Dusek
(2009, p. 54), instrumentos como “publicidade, propaganda e aplicação do governo que
podem persuadir, seduzir ou obrigar os usuários a aceitá-los”. Nessa perspectiva, o autor
afirma que, apesar da tentativa de alguns pensadores de meados do século XX, não há
possibilidade de estabelecer uma definição geral para Tecnologia. Contudo, essa visão reforça
a afirmação de Selwyn (2011, p. 38) de que as “tecnologias não são neutras, mas, sim,
promovem certos valores, interesses e pautas, em detrimento de outros”.
Assim, parece-nos importante ressaltar que é a Tecnologia que deve ser colocada a
serviço do homem e não o contrário. Não só Carvalho (2011) destaca a relevância do humano
estar à frente da Tecnologia, como também Freire (1984, p. 6), ao afirmar que “o avanço da
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ciência e da tecnologia não é tarefa de demônios, mas sim, a expressão da criatividade
humana”. Freire (1984, p. 6) também nos alerta ao elencar que:
[...] a questão que se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a tecnologia
avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou contra quem as máquinas estão
sendo postas em uso [...]. Os computadores são um negócio extraordinário. O
problema é saber a serviço de quem eles entram na escola.

2.3 A Tecnologia e o futuro
Ao vislumbrar o cenário descrito no livro de Huxley (2009) – em que novas formas de
vida são geradas a partir de processos biotecnológicos rigidamente controlados e que ocorrem
em Centros Mundiais de Incubação e Condicionamento cujo lema é Comunidade, Identidade
e Estabilidade, – é possível perceber a serviço de quem a tecnologia está. Nesses processos,
Huxley (2009) descreve como ocorre a produção em série de vidas que são condicionadas e
selecionadas a serem aquilo que lhes for determinado de modo que a finalidade é “fazer as
pessoas amarem o destino social a que não podem escapar” (HUXLEY, 2009, p. 15).
Assim, no processo descrito por Huxley (2009, p.22), é possível perceber o uso da
tecnologia com o fim específico de produzir seres humanos que, ainda crianças, são separados
em castas segundo os critérios de Centros de Condicionamento e são destinados à execução
de trabalhos já que:
[...] o espírito da criança seja essas coisas sugeridas, e que a soma dessas sugestões
seja o espírito da criança. E não somente o espírito da criança. Mas também o
adulto, para toda a vida. O espírito que julga, e deseja, e decide, constituído por
essas coisas sugeridas. Mas todas essas coisas sugeridas são aquelas que nós
sugerimos, nós! O que o Estado sugere.

Desta forma, é possível perceber neste processo, a produção de seres humanos
completamente determinados, pré-destinados a fazer aquilo que a classe dominante e
hegemônica deseja que façam. Para Freire (2001, p. 9), esse processo produtivo de seres
humanos sugere-nos que eles são levados a permanecer totalmente “fechados nos limites de
sua determinação”. Esse cenário nos leva-nos a questionar se, atualmente, também não
estamos sujeitos a processos que nos tornam seres determinados a ser e fazer aquilo que as
classes dominantes desejam não só no meio social que vivemos, mas também no ambiente
laboral onde atuamos.
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Mozorov (2019, p. 2)), ao alertar que num futuro não tão distante as “Big Tech” 15
provavelmente assumirão as tarefas desempenhadas pelo poder público, sustenta que:
[...] as chamadas Big Tech estão longe de respeitar diferenças sociais, econômicas,
políticas e culturais. Tampouco têm grande apreço pela democracia ampla, geral e
irrestrita. A implicância do estudioso, portanto, não é com a tecnologia, mas com a
ideologia que hoje sustenta o mundo digital. Ideologia que, no caso, quer dizer
grana. E quem alimenta a engrenagem somos nós.

Selwyn (2011, p. 38) ressalta que “as tecnologias não são, simplesmente, ferramentas
neutras e usadas de formas benignas [...]. Como quaisquer outras tecnologias, [...] estão
intrinsecamente associadas a aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da sociedade”.
Diante do cenário contemplado no livro de Houxley (2009), em que a tecnologia é utilizada
sem a menor ética e de forma ilimitada para criar vidas com conceitos, emoções e
pensamentos desconstruídos e determinados, Selwyn (2011) alerta sobre a necessidade de se
estar atento ao fato de que qualquer tecnologia precisa ser vista não apenas em termos de
limites e estruturas que ela impõe como também em termos de oportunidades que ela pode
oferecer para a ação individual. Com esse alerta, Selwyn (2011) alerta para a importância de
reconhecer que as tecnologias nem sempre mudam as coisas para melhor, nem sempre apoiam
as pessoas a fazerem o que elas querem.
Na abordagem que vislumbra a “vida” das máquinas, acreditamos tratar-se de uma das
mais significativas revoluções proporcionadas pela Tecnologia Digital ao longo destes
últimos tempos. Nesse sentido, contemplamos ser a disrupção digital uma dessas revoluções.
A questão que se coloca é se estamos preparados para lidar com todas as questões que
envolvem essa revolução. Segundo Bughin, LaBerge e Mellbye (2017), a disrupção digital
constitui-se em um processo gradativo de automação das funções e a consequente mudança
e/ou criação de profissões em razão desse processo. As Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2013, p. 210) já previam esse cenário ao afirmarem que “antigos postos de trabalho
e emprego, bem como direitos trabalhistas consagrados, podem acabar desaparecendo
rapidamente”.
De acordo com estes autores, mesmo com a ubiquidade aparente das tecnologias
digitais, é recente seu uso nas indústrias. De todo modo, segundo esses autores, as
implicações desse uso nas receitas, lucros e oportunidades serão de grandes proporções, tendo
em vista o significativo avanço na digitalização da economia, embora este ainda não seja tão
15

“Big Tech”, segundo o autor, são as companhias de tecnologia do Vale do Silício.
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corriqueiro, pois, de acordo com os autores, menos de 40% dos setores da economia
encontram-se digitalizados, embora experimentem uma penetração importante.
Os autores também destacam que as empresas que começarem a disrupção digital
terão maiores recompensas. Assim, essa crescente onda da inteligência artificial não só
tornará as máquinas capazes de executar as tarefas, como também controlar o ciclo produtivo.
No filme 2001 Uma Odisseia no espaço, essa visão disruptiva pode ser contemplada no
supercomputador HAL 9000, que controlava toda a espaçonave e todos os procedimentos da
missão que tinham que ser executados pelos astronautas. Um fato intrigante que chamou
bastante a atenção nesse filme foi a capacidade de HAL em “perceber” a intenção dos
astronautas em “desligá-lo”, depois de ter tido uma “conversa” com os astronautas em que ele
se “enaltecia” pelo fato de “nunca” ter falhado. Quando por intermédio de “leitura” labial, ele
“constata” a intenção dos astronautas de “desligá-lo”, em um “ato de sobrevivência”, HAL
mata os demais astronautas, preservando a vida de apenas um deles para cumprir sua missão.
A ficção sugere-nos questionar se este “ato” pode ser considerado uma “falha” ou a
expressão de um ato de sua vontade, isto é, um “ato volitivo”. Para Dawson, Hirt e Scanlan
(2016), a digitalização de processos e interfaces constitui-se, por si só, uma fonte de
preocupação. E é possível perceber que não parece ser tão difícil entender o porquê dessa
afirmação. Se as máquinas são programadas por seres humanos e a “intenção” é “tornar a vida
humana melhor” com a otimização de serviços e processos produtivos, será que esse processo
de programação incluiria proporcionar às máquinas uma capacidade que englobasse desde o
“sentimento” de carinho e afeto até o “instinto” de sobrevivência com um “poder sobre a vida
e morte” de seres humanos que “ameaçassem” desligá-las? Que tipo de instruções seriam
elaboradas pelos programadores que tornariam a máquina um “ser volitivo” a esse ponto?
Outro aspecto importante que diz respeito à “vida” das máquinas é o processo de
desmaterialização em que Felinto (2005) afirma que o que caracteriza a identidade dos
sujeitos não é a presença do corpo humano, mas sim, a humanidade de sua personalidade,
ainda que ela seja construída virtual ou artificialmente. Segundo esse autor, esse processo
permite o alcance de um nível de proximidade entre tecnologia e espírito. Apesar das
Tecnologias Digitais estarem cada vez mais inseridas no cotidiano das pessoas, acredita-se
que elas mesmas ainda não são capazes de alcançar um nível tão “elevado” a ponto de
estabelecer uma linha de fronteira entre elas e seu “espírito”. Acredita-se que mesmo com o
avanço tecnológico em velocidade cada vez mais surpreendente, os artefatos que suportam

47

essa tecnologia ainda não são capazes fazer com que seus “usuários” consigam vislumbrar e
usufruir do “espírito” da tecnologia pelo fato dele não “trazer” benefícios a eles.
Segundo Rudiger (2013) – citando Howard Rheingold – a “cibercultura” contribuiu
para o surgimento das comunidades virtuais, que se constituem em grupos sociais surgidos na
rede em número suficiente para se envolverem em debates longos e com sentimentos
humanamente definidos para propiciarem a gênese de “teias” de relacionamento entre pessoas
na “grande rede”. Assim, a cibercultura provoca, de acordo com Rudiger – ao citar Chris
Anderson – não só um abalo nos fundamentos culturais de massa, como também a promoção
de um cenário cultural emancipatório e sustentável de pequenos grupos, fazendo com que
novas ideologias sejam gratuitamente geradas. É o que já temos visto nas redes sociais
digitais e suas consequências na política, na economia, na cultura e nos comportamentos
também fora das redes.
Outro aspecto que chama bastante a atenção é quando Rudiger (2013, p. 28) anuncia –
citando George Gilder – que, com o advento de uma nova era, não haverá mais espaço para o
“totalitarismo” da comunicação que vai do alto para baixo, caracterizado pelo “império da
televisão”. Segundo o autor – também citando Gilder – as mudanças trazidas no “bojo” dos
meios digitais levam-nos para uma era mais democrática e menos estandardizada, pois
permite que cada sujeito se desenvolva conforme as suas necessidades informacionais, seus
lazeres habituais e iniciativas particulares. Nessa perspectiva, Rudiger (2013, p. 25) esclarece
que as pessoas serão capazes de intervir em “seu mundo de baixo para cima”.
Todas essas perspectivas dão-nos a percepção de que as tecnologias de informação e
comunicação, assim como proporcionam benefícios aos sujeitos que nela se inserem, também
possibilitam o surgimento de inconveniências. Nesse sentido, Zapata e Santana (2015, p. 453)
alertam que “[...] todos os benefícios do horizonte digital são, ao mesmo tempo, todas as
patologias possíveis [...]”. Para os autores, a sociedade digital global possui uma tendência a
criar estereótipos do olhar dos sujeitos sobre o mundo, de modo que esse olhar seja comercial,
social, econômica e politicamente manipulado pelas minorias poderosas e governos. Assim,
estabelece-se a hegemonia destes grupos minoritários sobre a maioria, sem uso de força.
Selwyn (2014) propõe que seja feita uma reflexão bastante significativa para que se
alcance uma noção do que pode ser a definição mais simplificada para ideologia. Assim, esse
autor (2014, p. 4) designa o termo como “um sistema geral de ideias, crenças e valores que
orientam a ação”. Nesse sentido, o autor pretende alertar-nos para o fato de que a ideologia
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funciona não só para efetuar uma inversão nas relações entre diferentes elementos do sistema
capitalista, como também para ocultar os reais padrões de poder, reproduzindo, assim, o
domínio do interesse de uns sobre os interesses dos outros. Esse constitui-se, a nosso ver, um
cuidado que se deve ter com a cibercultura tendo em vista a afirmação de Rudiger (2013, p.
35) de que “o princípio social mais importante instituído pela cibercultura é o de que o
público determina a forma e o conteúdo do meio; ele estrutura e controla a comunicação”.
Se por um lado Selwyn (2011) destaca que a tecnologia pode limitar escolhas e
oportunidades que os indivíduos podem ter e que o uso da tecnologia pode ter consequências
inesperadas e não planejadas, por outro lado Soffner (2013, p. 151) afirma que “a tecnologia é
produto do homem, portanto é parte de sua cultura. Esta Tecnologia está destinada a
revolucionar o processo de formação da cultura”. Para Freire (1979, p. 44), é preciso que
estejamos atentos aos “processos culturais alienados que caracterizam as sociedades
dependentes ou sociedades-objetos”. O teórico também ressalta que, à proporção que os
valores dominadores se interiorizam – não apenas como fenômeno individual, mas também
como fenômeno social e cultural – a rejeição a estes valores deve ser realizada por intermédio
de uma ação cultural em que a cultura seja uma negação da própria cultura. Freire (1979, p.
44) sustenta que a “cultura como produto interiorizado, que condiciona os atos ulteriores do
homem, deve chegar a ser o objeto de seu conhecimento, para que possa perceber seu poder
de condicionamento”.
Dessa forma, torna-se relevante que os sujeitos, em seu processo de formação – de
modo especial, a formação profissional técnica de nível médio, principalmente os futuros
técnicos de informática – tenham a oportunidade de problematizar questões sociais, culturais,
econômicas, políticas e da área profissional onde irão atuar. Nessa perspectiva, achamos por
oportuno abordarmos no próximo capítulo uma reflexão sobre uma metodologia que
possibilite a problematização nos processos de formação dos sujeitos.
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CAPÍTULO 3: PROBLEMATIZAÇÃO: UM RECORTE DA LITERATURA
Neste capítulo, apresentaremos uma discussão sobre o que seria a “Metodologia da
Problematização”, mesclando as contribuições de nosso principal referencial teórico, a
proposta de Educação Problematizadora de Freire (1987), e autores que também oferecem
subsídios teóricos para este trabalho. A identificação dos outros autores foi desenvolvida a
partir de uma busca de artigos no site Capes Periódicos 16, a partir da expressão “metodologia
da problematização” (entre aspas), no campo assunto, e sem definição de recorte de tempo.
Na ocasião, foram selecionados dez trabalhos que se referiam à prática docente no Ensino
Superior; não foram encontrados artigos em nível técnico.
Nesta exposição, abordarmos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a “Metodologia
da Problematização”, proposta no documento elaborado pelo governo federal, que norteia os
processos de formação dos sujeitos da educação profissional técnica de nível médio e, em
seguida, analisamos não somente os discursos de autores que vêm estudando a aplicabilidade
dessa metodologia, mas também os pontos de continuidade e descontinuidade dessa
metodologia com a Educação Problematizadora de Paulo Freire, nosso referencial teórico
também apresentado aqui.
3.1 A “Metodologia da Problematização” em Berbel e Freitas
De acordo com Freitas (2012), os cursos – de modo particular, os de graduação na área
da saúde – estão em busca de concepções e metodologias de ensino que possibilitem a adoção
de práticas pedagógicas voltadas para uma concepção de aluno como sujeito ativo. Nessa
busca, a autora elenca duas metodologias problematizadoras: a Aprendizagem Baseada em
Problemas (PBL, do inglês Problem Based Learning) e a Metodologia da Problematização
(MP). Para Freitas (2012, p. 405), “tais abordagens apresentam traços que as distinguem dos
métodos tradicionais de ensino, sendo o principal deles a ênfase na aprendizagem ativa do
aluno a partir da solução de problemas”. Freitas (2012, p. 405) também aponta que a PBL tem
como objetivos “criar hábitos de estudo e de pensamento pelo método da experiência
reflexiva, melhorar o desempenho escolar dos alunos e, principalmente, promover autonomia
de aprendizagem e de trabalho em equipe, tal como se espera que ocorra na vida profissional”.
O que a autora (2012, p. 405) considera primordial na PBL é “o problema apresentado para
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Disponível em https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca. Acesso em: junho de
2018
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solução pelo aluno, que deve ser relevante ao exercício profissional”. Ele destaca que a PBL
busca superar a distância do processo de ensino dos contextos profissionais reais.
No que diz respeito à abordagem denominada “Metodologia da Problematização”,
tanto Berbel (1998) quanto Freitas (2012) esclarecem que a primeira referência sobre essa
metodologia é o “Método do Arco”, da autoria de Charles Maguerez, onde é possível
conhecer o esquema apresentado por Bordenave e Pereira (1982). Berbel (1998) explica que
este esquema é constituído por cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade, ou um
recorte da mesma: Observação da Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de
Solução e Aplicação à Realidade (prática). Berbel (1998, p. 142) também esclarece que foi
estimulada a buscar um entendimento mais profundo para utilizar amplamente esta
Metodologia, já que “de seu autor e do próprio esquema de Bordenave e Pereira não se obteve
mais informações”.
Freitas (2012) afirma que a formulação e a aplicação da “Metodologia da
Problematização” em situações educativas remontam a Paulo Freire, em 1962, quando ele
criou um método de alfabetização de adultos. Segundo a autora (2012), essa metodologia está
em conexão com a pedagogia de Paulo Freire uma vez que a ação de problematizar consiste,
de acordo com Freire (1974, p. 97), em “exercer uma análise crítica sobre a realidade
problema”. Para Bordenave (2003), essa realidade vista como “problema” constitui-se como
algo que pode ser resolvido ou melhorado. De acordo com Freitas (2012), essa realidade ou
uma parcela da mesma, deve ser apreendida como um problema real a ser resolvido ou
melhorado mediante a ação conjunta dos sujeitos. Freitas (2012) reforça que o objetivo a ser
alcançado com essa contemplação da realidade é fazer com que o sujeito tome consciência de
seu mundo e possa agir com a intenção de transformá-lo de modo a fazer com que a sociedade
se torne melhor.
Segundo Freitas (2012, p. 408), a “Metodologia da Problematização” tem por objetivo
“formar profissionais que se percebam como cidadãos participativos em uma sociedade
democrática, de modo que tenham compreensão crítica da realidade e estejam dispostos a
transformá-la”. Além disso, a autora pressupõe que a educação se constitui em um fenômeno
de uma determinada realidade física, psicológica ou social, que pode ser entendido como um
problema para ser resolvido ou melhorado. Para Freitas (2012), a educação, portanto, consiste
em um processo que transforma a pessoa, e esta, por sua vez, empenha-se em transformar a
realidade. Nessa perspectiva, Bordenave (2003) sugere que a “Metodologia da
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Problematização” se constitui em um processo que ocorre no seio de uma realidade física,
psicológica ou social. Para Berbel (1998, p. 144):
[...] a “Metodologia da Problematização” tem uma orientação geral como todo
método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema
detectado na realidade. Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como
um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente
selecionadas e organizadas em cada etapa, de acordo com a natureza do problema
em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do
propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de
seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para
um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio
homem.

Berbel (1998) esclarece que a “Metodologia da Problematização” pode ser entendida
como um processo de transformação da pessoa enquanto ela – juntamente com seu grupo –
realiza tentativas para transformar a realidade em que vive. Para Bordenave (2003), o
protagonista do processo de aprendizagem é o próprio estudante, o qual, junto com seus pares,
deve ter conhecimento da realidade para transformá-la. Desta forma, o professor atua como
um facilitador da aprendizagem do aluno.
Embora Berbel, Bordenave e Freitas pressuponham, em seus discursos, que a
aplicação da “Metodologia da Problematização” se fundamenta em Paulo Freire, é possível
vislumbrar pontos de continuidade entre as ideias dos autores e do teórico, tais como a
concepção de “problematizar”, anteriormente abordada, o que não significa afirmar que esses
autores compartilham da visão de Paulo Freire. Nesse sentido, pretendemos identificar
semelhanças e diferenças entre os discursos de Bordenave e Freitas e de Paulo Freire,
iniciando com uma breve reflexão sobre a Educação Problematizadora, sua contribuição para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
A orientação teórica nesse estudo está estruturada na Educação Problematizadora de
Paulo Freire (1987). Mas o que vem a ser a Educação Problematizadora? Que contribuição ela
pode proporcionar na formação de estudantes de instituições de ensino profissional técnico de
nível médio de modo a torná-los trabalhadores capazes não só de desempenhar a atividade
laboral, mas também, capazes de atuar, pensar e transformar tanto a realidade do mundo do
trabalho onde desempenham suas tarefas quanto a realidade do “mundo” em que vivem? Que
diferenças e/ou semelhanças são possíveis de vislumbrar entre a “Metodologia da
Problematização” e a Educação Problematizadora de Paulo Freire?
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3.2 A Educação problematizadora de Freire
Para Freire (1979), “não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem
refletir sobre o próprio homem” (FREIRE, 1979, p. 14)17 uma vez que ele deve ser um ser
“histórico”, ou seja, “um ser que é e está sendo no tempo que é o seu” (FREIRE, 1979, p. 8).
O teórico também afirma que o homem deve ser um ser capaz de se colocar fora do contexto
em que vive, de modo que, fora dele, admire este contexto com o objetivo de transformá-lo e,
neste processo de transformação, ele também se transforme, sabendo-se “transformado pela
sua própria criação”. Freire (FREIRE, 1979, p. 8) também sustenta que a existência de uma
relação entre o homem e a realidade, o “mundo”, onde ele vive e que é por ele denominada de
relação “homem–realidade, homem–mundo”, resulta na sua transformação. Segundo o teórico
(FREIRE, 1979, p. 8), esta relação é “contrária do contato animal com o mundo” já que, para
o autor (1979, p. 16), “o animal não é um ser de relações, mas, de contatos. Está no mundo e
não com o mundo”.
Também segundo Freire (1979, p. 8), a partir de sua experiência vivenciada nesta
relação é que o homem desenvolve a ação–reflexão, que são os “constituintes inseparáveis da
práxis”. Desta forma, o teórico (FREIRE, 1979, p. 8) afirma que o homem adquire “as
condições objetivas para o pleno exercício da maneira humana de existir”. Nessa perspectiva,
acreditamos ser a Educação Problematizadora uma Educação capaz de proporcionar aos
sujeitos uma mudança de percepção diante do mundo, diante da realidade em que estes
sujeitos vivem, tornando-os capazes de transformar este mundo, esta realidade, segundo
Freire (1979, p. 10), a partir da “ação–reflexão sobre a realidade”, isto é, da práxis,
constituindo-se, assim, conforme o teórico, um compromisso verdadeiro do sujeito com a
realidade e com os demais sujeitos que nela se encontram.
Freire (1979, p. 33) sugere-nos que esta mudança de percepção acontece a partir da
“problematização de uma realidade concreta”. Para o educador, esta mudança de percepção
significa a “substituição de uma percepção distorcida da realidade por uma percepção crítica
da mesma”. Esta percepção crítica, segundo o teórico, implica em que os sujeitos tenham um
novo enfrentamento com o mundo, com a realidade em que vivem. Esse processo de
enfrentamento consiste não só na admiração da totalidade dessa realidade, mas também, na
inserção em seu “interior” de modo que os sujeitos possam voltar a admirar essa realidade,
agora com uma nova visão mais crítica e profunda da situação apresentada pela realidade,
17

Todas as referências contidas nestes dois parágrafos fazem menção ao livro “Educação e Mudança”.

53

apropriando-se de seu contexto e reconhecendo-se nele como sujeito que deve “atuar, pensar,
crescer, transformar e não se adaptar fatalisticamente a uma realidade desumanizante”
(FREIRE, 1979, p. 33). Freire (1979, p. 34) afirma que esta mudança de percepção gera nos
sujeitos uma conscientização que significa “algo mais que tomada de consciência”. Para ele, o
papel do agora sujeito trabalhador que optou por esta mudança de percepção em seu mundo
do trabalho consiste em promover a conscientização nos demais trabalhadores com os quais
ele convive. Para Freire (1979, p. 16), a conscientização é um processo que não só dá ao
homem “uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo”, como também o torna
capaz de entender a realidade, criar novas hipóteses sobre os desafios que essa realidade
impõe e procurar soluções para estes desafios. Assim, segundo Freire (1979, p. 16), o homem
é capaz de “transformá-la e, com seu trabalho, criar um mundo próprio: seu eu e suas
circunstâncias”.
Essa perspectiva Freireana remete-nos às orientações das DCNEPTNM (BRASIL,
2012, p. 209), que enfatizam o significativo processo de mudanças por que vem passando o
exercício profissional de atividades técnicas de nível médio, em virtude das transformações
“de ordem sociopolítica que implicam na construção de uma nova sociedade que enfatiza a
cidadania, superadas, assim, as condicionantes econômicas impostas pelo mercado de
trabalho”. Também de acordo com as Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 209), não é mais possível
a admissão de uma educação profissional técnica de nível médio que tenha como foco uma
formação baseada “apenas na preparação para execução de um determinado conjunto de
tarefas a serem executadas”. Paras as Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 209), a Educação
Profissional Técnica deve proporcionar aos cidadãos uma formação que lhes capacite não só o
domínio na operação do fazer, mas também, “a compreensão global do processo produtivo,
com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização
dos valores necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho”. Diante dessas
perspectivas, o questionamento que pretendemos fazer é: Que profissional de nível técnico as
instituições de ensino técnico devem formar? Qual contribuição eles proporcionam não só na
transformação do mundo do trabalho onde desempenham suas tarefas laborais com seus
“pares”, mas no “mundo” em que vivem, juntamente com outros sujeitos, atuando e refletindo
nas diversas realidades deste “mundo”?
Nesse sentido, acreditamos que a aplicação da Educação Problematizadora de Paulo
Freire tem condições de proporcionar a estes trabalhadores uma formação que os capacite a
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atuar e refletir sobre as realidades do mundo do trabalho elencadas nas Diretrizes que se
apresentam como “inovadoras”, mas que nos leva a perceber que não apresentam, a priori,
um comprometimento com um processo de transformação do homem enquanto sujeito da
sociedade, mas, apenas um comprometimento do homem com a melhoria do processo
produtivo e com o consequente incremento dos lucros.
Embora as Diretrizes (BRASIL, 2012, p. 227) recomendem que as instituições de
educação profissional técnica de nível técnico proporcionem uma formação integral aos
futuros trabalhadores, que supere a “tradicional e ultrapassada redução da preparação para o
trabalho ao seu aspecto meramente operacional, simplificado e linear”, é possível vislumbrar
que esta superação não valoriza o potencial que pode tornar o homem capaz de atuar, refletir e
transformar o “mundo” do trabalho em que vive e dos que com ele convivem neste “mundo”,
mas, ao contrário, valoriza, pura e simplesmente, o “potencial de ganho” que o processo
produtivo pode proporcionar aos empregadores e ao sistema econômico que tem sustentado
este processo ao longo dos anos.
Nessa perspectiva, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p. 208) alertam que a formação
profissional no Brasil, até os últimos vinte e cinco anos do século passado, estava limitada “ao
treinamento operacional para a produção em série e padronizada, com a incorporação maciça
de operários semiqualificados, desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente
especificadas e delimitadas”. Também de acordo com as Diretrizes, o estabelecimento de
novo cenário econômico e produtivo, além do desenvolvimento e emprego de tecnologias
complexas agregadas à produção e à prestação de serviços, passou a exigir dos trabalhadores
uma sólida base de educação geral e profissional. Ou seja, foi – e a nosso ver, ainda tem sido
– necessária uma mudança de percepção no mundo do trabalho no qual esses trabalhadores
estão inseridos.
Nesse sentido, vale ressaltar a importância em refletir sobre a aplicação da Educação
Problematizadora no processo de formação de estudantes de instituições de educação
profissional técnica de nível médio, de forma a capacitá-los a atuar e refletir não só sobre as
realidades em que vivem, mas, também, sobre o “mundo do trabalho” em que estão inseridos
e que se encontra cada vez mais engajado nos processos de melhoria do processo produtivo.
Segundo Freire (1979), a Educação Problematizadora está fundamentada na criatividade e no
estímulo a uma ação e reflexão verdadeiras sobre a realidade, incluindo-se, aí também, as
realidades do mundo do trabalho. Freire (1979) afirma que essa Educação é uma resposta “à
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vocação dos homens que não são seres autênticos senão quando se comprometem na procura
e na transformação criadoras” (FREIRE, 1979, p. 42). Também para Freire (1979, p. 7), esse é
o verdadeiro “compromisso do profissional com a sociedade”. Para o autor (1979, p. 7), a
“primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de
agir e refletir”. Mas, o que vem a ser o compromisso segundo Paulo Freire?
O teórico (1979, p. 7) sugere um aprofundamento maior sobre o conceito do
compromisso para que possamos “apreender aquilo que faz com que um ato se constitua em
compromisso”. Ele afirma que o homem já é, em si, um compromisso, uma vez que, sendo
homem concreto – e não abstrato – pode comprometer-se por existir em situações concretas
da realidade, sejam elas do mundo de trabalho ou não. E, sobre essas situações, pode o
homem também atuar, refletir e transformá-las “de acordo com finalidades propostas pelo
homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, que o faz um ser da praxis”
(FREIRE, 1979, p. 8). Desta forma, Freire (1979, p. 9) afirma que o compromisso com as
realidades do mundo deve “ser humanizado para a humanização dos homens”.
Para o educador, este compromisso com a humanização do homem, além de implicar
em uma responsabilidade histórica, não pode acontecer por intermédio do “palavrório, nem de
nenhuma outra forma de fuga do mundo, da realidade concreta, onde se encontram os homens
concretos” (FREIRE, 1979, p. 9). O compromisso, que é inerente à existência humana, só
pode existir com o engajamento do homem com a realidade em que vive. Assim, Freire (1979,
p. 9) afirma que o verdadeiro compromisso consiste no “encontro dinâmico de homens
solidários”, pois, é preciso que se reconheça que o homem, o profissional da sociedade, antes
de ser profissional, é homem e, sendo homem, deve ser comprometido em si mesmo.
Esta perspectiva sugere-nos vislumbrar um contraponto à visão da “Metodologia da
Problematização” sobre a realidade, ou parte dela. Nesta visão, Freitas (2012, p. 408) afirma
que a “Metodologia da Problematização”, além de ter como objetivo “formar profissionais
que se percebam como cidadãos participativos em uma sociedade democrática que tenham
compreensão crítica da realidade e estejam dispostos a transformá-la”, contempla o
reconhecimento da Educação como um “fenômeno em determinada realidade (física,
psicológica ou social) entendida como um problema a ser resolvido ou melhorado”
(FREITAS, 2012, p. 408). Segundo Freire (1987, p. 33), este “sentido estático” consiste
justamente na tônica da educação bancária que é, preponderantemente, narrar, sempre narrar,
falando sobre a “realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado,

56

isso quando não fala ou disserta sobre algo completamente alheio à experiência existencial
dos educandos”.
O teórico também sustenta que esta perspectiva puramente narrativa gera uma das
características da educação bancária, também denominada por ele de educação dissertadora,
que se constitui na “sonoridade” da palavra e não sua força transformadora. Assim, Freire
(1987, p. 33) afirma que
[...] narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”,
em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os
recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se
deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a
educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o
educador o depositante.

Freire (1987, p. 33) assevera que há uma “quase enfermidade” na narração ou
dissertação, pois que ela, narração ou dissertação, implica em um único sujeito – o narrador –
e em objetos pacientes, ouvintes – os educandos. Para Freire (1987, p. 39), a Educação
Problematizadora “se realiza como prática da liberdade”, além de romper com os “esquemas
verticais”, os quais se constituem na principal característica da educação bancária, que,
segundo Freire (1979, p. 33), baseia-se, fundamentalmente, na “narração de conteúdos que,
por esta razão, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou
dimensões concretas da realidade”.
Freire (1987) também sustenta que não seria possível imaginar a Educação
Problematizadora fora do diálogo que consiste em um encontro entre os sujeitos, que é
mediatizado pelo mundo. Desta forma o diálogo, para Freire (1979), constitui-se no encontro
onde a reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam – isto é, os sujeitos dialogantes
– orientam-se para o mundo que é preciso transformar e humanizar. Portanto, Freire (1987)
reitera que o diálogo é a essência da ação revolucionária e os atores conduzem essa atividade
de maneira intersubjetiva sobre um objeto – a realidade que os mediatiza – tendo como
objetivo a humanização dos sujeitos.
Freire (1979) também destaca que a Educação Problematizadora chega a ser
revolucionária pelo fato de não aceitar nem um presente bem conduzido, nem um futuro
predeterminado e, desta forma, enraizar-se no presente dinâmico. Esta perspectiva também
nos sugere vislumbrar outro contraponto à perspectiva da Metodologia da Problematização,
que pressupõe, de acordo com Freitas (2012), a mediação conjunta dos sujeitos para resolver,
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ou melhorar, a realidade presente e estática, ou uma parcela da mesma, que deve ser
apreendida como um problema real.
Outro ponto importante sobre a Educação Problematizadora é que, de acordo com
Freire (1987, p. 39), ela não consiste no ato puro e simples de depositar, ou de narrar, ou de
dissertar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros
pacientes – à maneira da educação bancária – mas sim em um ato cognoscente, em que “o
objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o
mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, e educandos, de outro”. Ou
seja, segundo o teórico, a Educação Problematizadora afirma a dialogicidade e, além de se
fazer dialógica, significa bem mais do que uma metodologia a ser aplicada.
Para o teórico (1987, p. 39), a “Educação Problematizadora” caracteriza-se pela
formação de sujeitos criativos, conscientes das realidades e comprometidos com a
transformação social. Desta forma, esta Educação não se restringe a uma “metodologia” de
ensino. Esta caracterização permite-nos contemplar mais um importante contraponto à
“Metodologia da Problematização”, que, segundo Berbel (1998), constitui-se de uma
metodologia, um esquema definido e constituído por cinco etapas que se desenvolvem a partir
da realidade, ou um recorte da mesma: Observação da Realidade; Pontos-Chave; Teorização;
Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (prática). Na visão de Bordenave (2003), esta
metodologia oportuniza a chance de promover-se a libertação e a emancipação dos estudantes
– protagonistas do processo de aprendizagem – além de tornar o professor o facilitador da
aprendizagem do estudante.
Contrário a essa perspectiva, Freire (1987, p. 48) reforça que a Educação
Problematizadora, também denominada de “Educação Autêntica”, não se faz de “A” para “B”
ou de “A” sobre “B”, mas sim de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo que “impressiona e
desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele”. Para o autor, é a
partir de situações presentes, existenciais, concretas no mundo, que reflitam o conjunto de
aspirações dos sujeitos, que será possível organizar o conteúdo programático da situação ou
da ação política a ser desenvolvida.
Freire (1987) também propõe que o que se deve fazer, na verdade, é propor aos
sujeitos, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente,
como problema que, por sua vez, os desafia e, assim, lhes exige resposta, não só no risível
intelectual, mas no nível da ação. Freire (1987) sustenta não apenas que é nessa realidade
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mediatizadora, com a consciência de educadores e dos sujeitos, que se deve buscar o conteúdo
programático a ser trabalhado pelo educador, mas também, que o ponto inicial da
dialogicidade reside nos próprios sujeitos.
Strek, Redin e Zitkosky (2015) reforçam que a Educação Problematizadora requer a
participação dos sujeitos, no caso os estudantes dos cursos técnicos, na ação educativa e
implica no respeito e na consideração pelo conhecimento e pela experiência dos sujeitos
envolvidos nesse processo. Nesse sentido, esses autores elencam que todo o processo de
formação baseado na Educação Problematizadora pressupõe o desvelamento do mundo –
especialmente neste caso, o mundo do trabalho – para os estudantes do curso técnico em
questão, mediante a problematização da realidade e uma relação dialógica entre os futuros
técnicos de informática e os docentes, além de um desenvolvimento crítico da leitura deste
mundo.
3.3 Considerações a partir de outros autores
Diante dessa perspectiva, acreditamos ser importante o papel do docente no processo
de formação desses futuros técnicos, adotando em suas práticas tanto a Metodologia da
Problematização quanto a Educação Problematizadora. Contudo, Ferreira e Mosquera (2010)
alertam para o fato de professores sem o conhecimento de concepções pedagógicas estarem se
dividindo entre a docência e outras atividades profissionais, não estando, assim,
comprometidos com o projeto político-pedagógico da instituição de ensino e, desta forma, são
excluídos por seus pares das discussões pedagógicas que efetivamente respondem pela
formação profissional técnica de nível médio. Para esses autores, outro fator que impede a
adoção da “Metodologia da Problematização” por parte dos docentes é a falta de um espaço
na instituição que propicie a discussão das orientações previstas na legislação e suas
regulamentações posteriores, as quais provocaram mudanças significativas na organização
dessa modalidade educacional. Assim, seria importante questionar, em primeiro lugar, se a
instituição de formação técnica possui conhecimento das orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais.
Em segundo lugar, como o professor que atua na Educação Profissional Técnica
prepara os tópicos relativos aos conteúdos de suas aulas, levando em conta as orientações
elencadas nas Diretrizes no processo de formação dos futuros técnicos. E, em terceiro lugar,
como ele participa da elaboração da estrutura curricular do curso técnico da escola onde atua,
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tomando por base as orientações contidas nas Diretrizes (BRASIL, 2012, p.209) que, neste
aspecto em particular, recomendam a necessidade de uma completa revisão dos currículos,
uma vez que se tem exigido cada vez mais dos trabalhadores uma “maior capacidade de
raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito
empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução de problemas”. Desta
forma, as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p. 217-218) nos fazem perceber que:

[...] esse novo modo de ser requer que o aluno, para além de adquirir determinadas
informações e desenvolver habilidades para realizar certas tarefas, deve aprender a
aprender, para continuar aprendendo. Essas novas exigências requerem um novo
comportamento dos professores que devem deixar de ser transmissores de
conhecimentos para serem mediadores, facilitadores da aquisição de conhecimentos;
devem estimular a realização de pesquisas, a produção de conhecimentos e o
trabalho em grupo. Essa transformação necessária pode ser traduzida pela adoção da
pesquisa como princípio pedagógico.

Para Silva, Dias e Silva (2015), quando um estudante inicialmente se matricula em um
curso, é porque ele tem vontade de conseguir, através desse curso, chegar mais alto do que o
ponto inicial de partida. Os autores (SILVA, DIAS, SILVA, 2015, p.281), reiteram que existe
neste estudante uma expectativa de progressão ou, até, de ascensão social. Estes autores
ressaltam que:
[...] a missão de qualquer escola é a formação integral dos seus membros,
procurando garantir a todos as condições de sucesso, as situações de abandono
escolar são particularmente críticas e devem produzir, internamente, entre os vários
agentes que compõem a Escola, um questionamento sobre o porquê de tal evasão
que representa, portanto, uma ineficácia relativa da escola enquanto instituição de
formação para todos.

Nesse sentido, a escola deve constituir-se em um espaço “fundamental no processo de
socialização do indivíduo o qual tem oportunidade de ter experiências para além das relações
familiares, estabelecendo vínculos com colegas e professores” (BENETTI apud SILVA;
DIAS; SILVA, 2015, p. 282). Além disso, Silva, Dias e Silva (2015) destacam que estas
novas possibilidades de interação são partes formadoras do processo de construção de
identidade e, ainda segundo os autores, a qualidade das experiências no contexto escolar –
incluindo ensino e clima da escola – são condições necessárias para o sucesso e o bom
desenvolvimento do cidadão.
Considerando que as DCNEPTNM (BRASIL, 2012) propõem a formação integral do
cidadão trabalhador, o papel do docente neste processo de formação constitui-se de relevante
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importância. Nessa perspectiva, Ferreira e Mosquera (2010) alertam que a atividade docente,
por suas próprias especificidades, requer um pensamento que a anteceda, ou seja, não há ação
docente sem planejamento, definições, escolhas, enfim, as atividades mentais vêm antes da
atividade prática. Ferreira e Mosquera (2010), citando Pimenta (2006), pressupõem a
importância do professor reflexivo, isto é, aquele que vê sua prática profissional como o
momento de construção de conhecimento, por meio da reflexão, análise e problematização.
Para Pimenta (2006), a reflexão sobre a ação é geradora da epistemologia da prática, o
conhecimento na ação.
Sousa, Backes e Prado (2016) sugerem que a formação docente e o acompanhamento
pedagógico devem ser vistos como estratégias de fortalecimento de práxis dos docentes, pela
possibilidade de reflexão sobre as próprias práticas, amadurecimento e aprendizado coletivo,
considerando a proposta da reflexão na ação. Para os autores, esta reflexão sobre a prática
possibilita ao professor uma reorientação de suas práticas pedagógicas.
Desta forma, entendemos ser relevante que as DCNEPTNM (BRASIL, 2012, p. 212)
recomendem que a prática docente proporcione aos estudantes o “desenvolvimento da
capacidade de aprender, para continuar aprendendo neste mundo em constante processo de
mudanças”, especialmente as que vêm acontecendo no mundo do trabalho, pois, essas
recomendações descrevem de forma exata o futuro do trabalho o que significa descrever uma
realidade que, nem de longe, pode ser imaginada na virada do século e que será totalmente
transformada daqui a outros dez anos ou mais. Assim, Lauxen e Del Pino (2017) destacam
que o trabalho docente se constitui em um importante elemento para a compreensão das
transformações que ocorrem na sociedade.
Conforme orientam as DCNEPTNM, a prática docente nos cursos técnicos deveria
fazer com que os estudantes vislumbrassem um novo ambiente profissional onde o trabalho a
ser executado será em equipe e orientado para a solução de problemas cada vez mais
complexos, exigindo respostas cada vez mais flexíveis, criativas e inusitadas. Sobre esse
particular aspecto do trabalho em equipe, entendemos ser relevantemente importante que, em
seu processo de formação, os futuros técnicos tenham em mente a necessidade de construírem
uma interação entre seus pares.
Dohms et tal (2012), citando Paulo Freire, revelam a importância da interação entre
professor e aluno, que se constitui no processo de aprender com as diferenças e com as
semelhanças. Assim, estarão cointencionados em determinado contexto, em uma tarefa em
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que ambos são sujeitos no ato de desvelar conhecer, (re) criando conhecimentos, habilidades e
atitudes. Dohms et tal (2012) também destacam o quão importante é o fato do docente
trabalhar a afetividade entre ele e seus estudantes, uma vez que a “afetividade na educação é
extremamente importante, pois as relações entre os atores da escola têm como base o encontro
de emoções e afetividades diversas de seres humanos em diferentes etapas do
desenvolvimento da vida” (DOHMS et tal, 2012, p. 20). Os autores destacam, também, a
relevância dos docentes que sabem trabalhar com a sua afetividade e a de seus alunos, pois,
agindo desta maneira, terão a oportunidade de experimentar um grau de satisfação maior do
que aqueles que têm dificuldade de lidar com seus sentimentos.
As DCNEPTNM (BRASIL, 2012) ressaltam que esta perspectiva não só contribui com
todos os cidadãos – e em especial com os trabalhadores, no sentido de que eles não deixem de
dar continuidade ao seu processo de aprendizagem – como também reiteram que esse
processo permanente, inclusive na Educação Profissional Técnica, deve contribuir de forma
efetiva para fazer do mundo do trabalho um mundo melhor, propiciando aos trabalhadores os
necessários instrumentos para que possam romper com os mecanismos que os habilitam
apenas para a reprodução de tarefas.
Assim, tendo em vista que as DCNEPTNM (BRASIL, 2012) recomendam, em suas
orientações, a adoção de uma concepção educacional que faça com que a Educação
Profissional Técnica ultrapasse os limites do campo estritamente educacional, levando em
consideração seu papel no mundo do trabalho, este estudo pretende elencar razões relevantes
para propor a adoção da Educação Problematizadora pelos docentes do ISERJ no processo de
formação de técnicos em informática do curso Subsequente em informática dessa instituição
de ensino profissional.

62

CAPÍTULO 4: A METODOLOGIA E O CAMPO
No capítulo 3, apresentamos uma discussão sobre diferentes concepções em torno da
metodologia da problematização em um recorte da literatura nacional, além de ter discutido
esta proposta no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de
Nível Médio (BRASIL, 2012), no capítulo 1. Neste capítulo, apresentaremos mais uma
discussão desta pesquisa exploratória sobre o tema.
Duas razões para que esta pesquisa seja caracterizada como qualitativa residem no fato
de que, em primeiro lugar, conforme explicam Moreira e Caleffe (2008), esta categoria de
pesquisa tem como principal fundamento a exploração dos atributos dos indivíduos, além dos
cenários que não possuem a facilidade de serem descritos numericamente. Outra razão, de
acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), também reside no fato da pesquisa
estar associada a três fatores: a natureza do objeto de estudo, o levantamento de dados e a
compreensão deste levantamento em um determinado grupo social.
Neste capítulo, apresentaremos análises no âmbito do Curso Subsequente em
Informática do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro – ISERJ,
vinculado à Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC.
Os procedimentos metodológicos foram aqueles utilizados tradicionalmente em
pesquisas qualitativas. Segundo Silva e Menezes (2005), investigações sob uma abordagem
qualitativa, em geral, podem envolver a análise de documentos e a aplicação de questionário,
com contribuições retiradas da proposta de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).
Para este trabalho, foram entrevistados dez professores que atuam no Curso
Subsequente em Informática e analisado o Plano do Curso, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissionala e Técnica de Nível Médio (BRASIL,
2013), em especial as orientações acerca da “Metodologia da Problematização”, além da
literatura e do referencial freiriano sobre este tema.
4.1 O campo de pesquisa
A FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) é uma autarquia “vinculada à
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
de direito público, de duração indeterminada, com sede e foro na capital do Estado do Rio de
Janeiro” (RIO DE JANEIRO, 2010, § único do Art. 1º) e que tem como uma de suas
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finalidades “formar cidadãos capacitados para o exercício da profissão e da investigação nos
diversos setores da economia” (RIO DE JANEIRO, 2010, Art. 5º, III).
A FAETEC tornou-se responsável por efetuar o gerenciamento da rede de Educação
Profissional e Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9).
Atualmente, esta rede é composta por “Escolas de Ensino Fundamental, Centros Vocacionais
Tecnológicos, Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante, Escolas Técnicas
Estaduais, Colégios de Aplicação, Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de
Janeiro e Centros de Referência da Formação de Profissionais da Educação”.
A FAETEC (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9) também é responsável por administrar “a
Educação Profissional em três níveis: Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores,
Educação Profissional de Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica de Graduação e
Pós-Graduação”. É dentro dessa realidade que o ISERJ está inserido como unidade da
FAETEC (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9), exercendo sua atuação “na formação de
profissionais de Educação em nível superior (graduação e pós-graduação), na Educação
Básica, por intermédio de seu Colégio de Aplicação: Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada ao Ensino Médio”.
O ISERJ foi criado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO,
1998) e está localizado na Rua Mariz e Barros, no 273, na Praça da Bandeira, no município do
Rio de Janeiro e se constitui em “um estabelecimento de Educação Superior e Educação
Básica, diretamente subordinado à Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC” (RIO
DE JANEIRO, 2007, Art. 1º). O próprio Instituto (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 128) ocupa o
Campus que possui “uma área de aproximadamente 38.768 m²”, abrigando “em suas
edificações todas as etapas de ensino, da educação infantil ao ensino superior”, além de “áreas
ao ar livre diferenciadas – jardins, espaços de convivência e equipamentos esportivos”.
A escolha do ISERJ deveu-se ao fato da instituição ser de referência, em função dos
seus 139 anos de existência (inaugurado em 5 de abril de 1880, como Escola Normal do
Império). Considerado referência em Educação Profissional no Estado do Rio de Janeiro, o
quadro de professores é constituído por profissionais concursados, em sua maioria, assim
como o pesquisador deste trabalho. Desde 2013, atuo como docente no Curso Subsequente
em Informática e, portanto, os entrevistados da pesquisa são colegas de trabalho.
O Instituto (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9) tem como objetivo “formar cidadãos e
profissionais críticos e socialmente engajados, [...] sendo locus privilegiado de ação, reflexão
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e formação”. Esse objetivo contempla “[...] os cursos subsequentes em Administração,
Informática e Secretaria Escolar para os portadores de certificação do Ensino Médio”. Esses
cursos têm duração de 1 ano e meio e têm por finalidade, capacitar os sujeitos para o mercado
de trabalho”. Para atingir esse objetivo, o ISERJ (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 129) dispõe de
uma infraestrutura para o curso que conta com:
[...]
- Salas de aula com flexibilidade para as diversas atividades e metodologias de
trabalho (individual e em grupo) com no mínimo 32m²;
- Recursos visuais como TV, vídeo, microcomputador com data show, retroprojetor;
- Biblioteca atualizada com livros, revistas, periódicos, jornais entre outros recursos;
- Salas para conferências e seminários com data show, retroprojetor;
- Laboratório Multimídias;
- Sala de Professores: uma sala com 45 m 2 apresentando mesas e cadeiras
suficientes para descanso do corpo docente;
- Sala para SOP: uma sala com 35 m2 apresentando mesa e cadeias suficientes para
o desenvolvimento das atividades pedagógicas da equipe;
- Sala para SOE: uma sala com 35 m 2 apresentando mesa e cadeias suficientes para
o desenvolvimento das atividades pedagógicas da equipe;
- Sala de Coordenação Técnica: uma sala com 35 m 2 apresentando mesa e cadeias
suficientes para o desenvolvimento das atividades pedagógicas da equipe”.

O Instituto dispõe de 20 (vinte) salas de aula para ministrar as aulas teóricas e de
quatro laboratórios de informática. Esses laboratórios estão assim distribuídos, de acordo com
o Plano do Curso (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 130):
[...] Laboratório 124
O laboratório 124, instalado em sala de 56m 2, conta com 15 máquinas da Intel,
processador Celeron 1.6 GHz, 512 MB Ram, HD 80 GB, Floppy Drive 3,5 –
1.44MB, teclado Preto – ABNT2 / OS-2, mouse, M.Board ECS 954GCT – M
(V1.0),11 Monitores LCD 17” e 4 Monitores CRT;
Laboratório 219 A
O laboratório 219 A, instalado em sala de 56m 2, conta com 15 máquinas da Intel,
processador Celeron 1.6 GHz, 512 MB Ram, HD 80 GB, Floppy Drive 3,5 –
1.44MB, teclado Preto – ABNT2 / OS-2, mouse, M.Board ECS 954GCT – M
(V1.0), Monitor LCD 17”;
Laboratório 306
O laboratório 306, instalado em sala de 88m 2, conta com 22 da Intel, processador
Celeron 1.6 GHz, 512 MB Ram, HD 80 GB, Floppy Drive 3,5 – 1.44MB, teclado
Preto – ABNT2 / OS-2, mouse, M.Board ECS 954GCT – M (V1.0). Monitor LCD
17”;
Laboratório 304
O laboratório 304, instalado em sala de 88m 2, conta com 22 da Intel Dual Core 1.8
GHz, 2 GB Ram, HD 160 GB, Floppy Drive 3,5 – 1.44MB, Teclado Preto – ABNT2
/ OS-2, Mouse PS2 OPTICO, M.Board 1.800 MHz, Monitor LCD 17” [...].

Além dessa infraestrutura, o corpo docente do curso Subsequente de Informática é
constituído de professores qualificados e com experiência no mercado de trabalho.
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4.2 O plano de curso
Tendo em vista a proposta desta pesquisa em discutir a “Metodologia da
Problematização” a partir da análise das concepções de professores que atuam na educação
profissional técnica de nível médio do curso de formação de Técnicos em Informática,
realizamos procedimentos metodológicos de modo que os dados obtidos tornassem possível
alcançar o objetivo geral desta pesquisa, bem como seus objetivos específicos.
Entendemos que, antes da análise das falas dos professores, seria necessário um exame
do Plano de Curso da formação de Técnicos em Informática que, em tese, orientaria a ação
dos docentes. O documento estaria em acordo com as Diretrizes Nacionais (BRASIL, 2012)
para este nível de formação? Contemplaria a “Metodologia da Problematização”? Que outras
questões do Plano teriam proximidades e distanciamentos em relação ao nosso objeto de
pesquisa?
O Plano de Curso de Formação Profissional Técnica de Nível Médio Habilitação:
Informática (Rio de Janeiro, 2016) foi elaborado em dezembro de 2016 e contempla cento de
trinta e duas páginas. Em sua “Apresentação”, o documento (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9)
insere o ISERJ como “unidade da FAETEC atuando na perspectiva da formação de
profissionais [...] na Educação Profissional Técnica de Nível Médio[...]”, além de elencar os
dois tombamentos do Instituto tanto a nível estadual, como a nível municipal.
O Plano (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 9) apresenta como objetivo do Instituto:
[...] manter um processo educacional saudável e comprometido com a formação do
cidadão, de modo a possibilitar ao aluno desenvolver suas potencialidades nas
dimensões intelectual, afetiva e social, aliando a teoria à prática, para que em sua
vida profissional atue de modo crítico e criativo, consciente de sua responsabilidade,
reconhecendo o compromisso ético e social do próprio trabalho.

O Plano também apresenta como “eixo norteador de sua proposta pedagógica, o
desenvolvimento de atitudes críticos-reflexivas, de investigação, de criatividade, de iniciativa
e respeito às diferenças individuais”. Esse trecho remete-nos à Educação Problematizadora
proposta por Freire (1987). Embora não possamos afirmar apenas com este eixo que se trata
de um Plano coerente com esta perspectiva, a proposta freiriana também valoriza a
criatividade e uma educação que estimule uma ação e reflexão “verdadeiras” sobre a
realidade, podendo-se incluir aí, também, as realidades do mundo do trabalho. Assim, o eixo
norteador parece oferecer um horizonte de formação que proporcionaria aos estudantes do
curso Subsequente de Informática a capacidade de atuar e refletir não só sobre as realidades
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em que vivem, mas também, sobre o “mundo do trabalho” em que estarão inseridos, fazendo
com que se engajem na melhoria dos processos produtivos com qualidade social.
O eixo norteador também levaria em consideração as orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012), cujas
recomendações estabelecem que as instituições de formação técnica-profissionalizante
adotem uma concepção educacional que, além de levar em consideração seu papel no mundo
do trabalho, seja pautada na perspectiva da formação integral dos sujeitos. Para isso,
recomenda adoção de uma “Metodologia da Problematização”, que, segundo as Diretrizes
(BRASIL, 2012, p. 231), deve ser utilizada “como instrumento de incentivo à pesquisa, à
curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas”,
de modo que o processo de formação dos futuros técnicos deverá ser conduzido com a
finalidade de superar a divisão entre trabalhadores comprometidos em apenas executar tarefas
e trabalhadores comprometidos com a ação de pensar, dirigir, planejar e controlar a qualidade
dos produtos e serviços.
Diante dessas perspectivas e, segundo o Plano do Curso (RIO DE JANEIRO, 2016, p.
11), da constatação de que nossa “sociedade passa por um processo de transformação, com o
crescimento da tecnologia em diversos setores, a informática assume um papel fundamental
na formação do indivíduo do mundo atual”, o curso Subsequente de Informática, que iniciou
suas atividades no ISERJ (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 23) em 2013, tem como objetivo:
[...] a formação do técnico, com habilitação em Informática, de acordo com as
competências gerais e específicas da área, possibilitando o desenvolvimento da
capacidade de enfrentar desafios às novas necessidades de trabalho, atendendo à
crescente demanda por profissionais qualificados para o desenvolvimento de
sistemas, habilitando o profissional a projetar desde a interface até a configuração do
ambiente para disponibilização dos sistemas.

A leitura do trecho, de forma isolada, nos faz sugerir que o curso estaria mais voltado
para a formação de profissionais capazes de “enfrentar desafios às novas necessidades de
trabalho” e de atender à “crescente demanda por profissionais qualificados” do mercado.
Certamente, seriam estes os focos da formação do técnico de informática. Contudo, a ausência
de palavras como “sociedade”, “transformação”, “cidadania” e “compromisso social” no
objetivo da formação parece-nos incompatível com a proposta das DCNEPTNM (BRASIL,
2012) e do nosso referencial teórico.
No entanto, em outro trecho mais adiante do Plano (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 23),
consta que o curso também objetiva oferecer oportunidades que possibilitem aos sujeitos “a
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prática da educação continuada, qualificação e habilitação aos profissionais que já se
encontram no mundo de trabalho buscando atualização de conhecimentos tecnológicos
integrados ao exercício da cidadania e preocupações com o meio ambiente”. Neste ponto,
acreditamos que haveria mais aderência não só às Diretrizes Curriculares Nacionais, mas
também, à “Educação Problematizadora” freiriana.
Os objetivos específicos (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 23) do curso têm como
premissa formar técnicos em informática que tenham as seguintes aptidões:
• instalar e utilizar softwares;
• interligar sistemas de computadores;
• diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento de sistemas de computadores;
• projetar e implementar softwares comerciais, executando atividades de
treinamento, suporte técnico e documentação do projeto;
• desenvolver web sites; e,
• realizar manutenção básica em sistemas de informática.

Atualmente, o curso Subsequente de Informática possui 3 turmas, uma do primeiro
módulo, uma do segundo módulo e uma do terceiro módulo. Ao final do terceiro módulo, os
estudantes apresentam um projeto final que consiste no desenvolvimento de um aplicativo
com a utilização de internet e banco de dados. Também neste último módulo, os estudantes
realizam o estágio em uma empresa de TI para complementarem as horas de formação do
curso e, assim, obterem o certificado. Esta caracterização pode ser vislumbrada no
detalhamento do curso, descrito a seguir:
Curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio
Tipo: Subsequente ao Ensino Médio - Presencial
Denominação do Curso: Curso Técnico em Informática
Habilitação: Técnico em Informática
Endereço de Oferta: ISERJ- Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
Turno de funcionamento: Noturno
Carga horária total: 1.320 horas mais 400 horas de estágio obrigatório.
Periodicidade: Semestral
Períodos: 3 Módulos (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 10)

Entretanto, diante dos desafios proporcionados não só pelas transformações em ritmo
acelerado das relações do mundo do trabalho, como também pelo avanço cada vez mais
rápido das tecnologias de informação e comunicação, fazem-se necessárias ações por parte do
corpo docente do curso no sentido de proporcionar aos sujeitos uma formação que não se
restrinja apenas à preparação para o mercado de trabalho, mas uma formação que proporcione
aos sujeitos uma nova “leitura de mundo” e uma “atuação como cidadão integrado a sua
sociedade política” (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 15). Essa proposta de formação também
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vem ao encontro, conforme mencionamos anteriormente, do que acreditamos constituir a
Educação Problematizadora proposta por Freire, que possibilitará aos sujeitos mudarem sua
percepção diante do mundo, ou seja, diante da realidade em que vivem, capacitando-os,
assim, a transformar este mundo, esta realidade, a partir da “ação–reflexão sobre a realidade”
(FREIRE, 1979, p. 10), isto é, da práxis, constituindo-se assim, de acordo com o teórico, um
compromisso do sujeito com a realidade e com os demais sujeitos que nela se encontram.
A proposta de formação de sujeitos no curso Subsequente de Informática também
pressupõe que esses sujeitos sejam capazes de se compreenderem como cidadãos do mundo e
nele agirem “por meio do trabalho, transformando a natureza em função das necessidades
coletivas da humanidade e, ao mesmo tempo, cuidar de sua preservação face às necessidades
dos demais seres humanos e das gerações futuras” (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 22). Para
isso, o Plano do Curso (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 22) recomenda que as práticas docentes
adotem:
[...] a pesquisa como princípio educativo esteja presente em toda a educação escolar
dos que vivem e viverão do próprio trabalho. Ela instiga o estudante no sentido da
curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gera inquietude, para que não sejam
incorporados pacotes fechados de visão de mundo, de informações e de saberes,
quer sejam do senso comum, escolares ou científicos.

Essa perspectiva vai ao encontro do que recomendam as orientações das DCNEPTNM
(BRASIL, 2012, p. 231) que propõem que o projeto político-pedagógico da instituição de
educação profissional contemple uma “metodologia pedagógica que atue como instrumento
de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito
inventivo nas práticas didáticas”. Ou seja, uma metodologia que, de acordo com as Diretrizes
(BRASIL, 2012, p. 231), propicie a criação de “situações de ensino e aprendizagem que
provoquem nos estudantes a necessidade e o desejo de pesquisar e experimentar situações de
aprendizagem como conquista individual e coletiva”. Esse cenário descrito no Plano de Curso
coaduna-se, a nosso ver, com a proposta da “Metodologia da Problematização” prevista nas
DCNEPTNM.
Em virtude desse cenário, destacamos a importância do papel do corpo docente do
curso Subsequente de Informática que, segundo o Plano (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 15),
tem se preocupado em fazer com que “o preparo e a formação deste profissional para o
trabalho e para o exercício da cidadania” capacite esse profissional a “transformar e
acompanhar a flexibilidade do mundo do trabalho, evitando um apagão de mão-de-obra”.
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Essa preocupação do corpo docente remete-nos às orientações das DCNEPTNM (BRASIL,
2012, p. 209), que preconizam sobre:
[...] As mudanças sociais e a revolução científica e tecnológica, bem como o
processo de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos
currículos, tanto da Educação Básica como um todo, quanto, articularmente, da
Educação Profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em doses cada vez
mais crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento
crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de
visualização e resolução de problemas [...].

Nesse sentido, o Plano de Curso (RIO DE JANEIRO, 2016, p. 122) estabelece que o
corpo docente do curso realize reuniões pedagógicas, denominadas de Centro de Estudos, que
se constituem em “espaços garantidos na carga horária do professor” e que “acontecem com
carga horária mensal de 8 h/a, sendo organizados em encontros quinzenais”, onde ocorrem
“debates e discussões, promovendo uma permanente atualização” dos conteúdos a serem
trabalhados na formação dos futuros Técnicos em Informática. Assim, o Plano (RIO DE
JANEIRO, 2016, p. 16) também consolida o objetivo de pensar um “currículo construído
coletivamente comprometido politicamente com a formação integral dos estudantes”, além de
propiciar um ambiente favorável à construção do “caráter crítico-reflexivo de práticas
dialógicas, ou seja, interações verbais advindas das situações discursivas reais originadas
efetivamente em sala de aula”.
Antes, no entanto, vale ressaltar que, em síntese, no Plano do Curso de formação em
Técnicos em informática não encontramos o emprego da expressão “Metodologia da
Problematização”, fazendo referência às DCNEPTNM (BRASIL, 2012). No entanto, o estudo
do Plano como um todo sugere aderência às orientações curriculares nacionais e a esta
metodologia por incentivar a pesquisa, a curiosidade, a reflexão e criticidade sobre o mundo e
o trabalho. Nesse sentido, também há pontos de contato com a pedagogia freiriana, mas não
seria possível afirmar que o Plano do Curso teria a “Educação Problematizadora” de Freire
(1987) como fundamentação teórica.
4.3 Caracterização dos professores
Os participantes da pesquisa compõem a equipe de dez docentes do curso
Subsequente de Informática do ISERJ. Eles responderam ao questionário do Apêndice A que
contém duas partes. As questões da primeira parte do questionário destinaram-se a traçar
atributos dos participantes tais como gênero, idade, tempo de docência na instituição de
ensino. As questões da segunda parte do questionário destinaram-se à coleta de dados
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exploratórios para a pesquisa. O questionário foi configurado para um formulário no Google
Forms, cujo link foi encaminhado aos professores por e-mail de modo que pudessem
responder as perguntas via Internet, seja através de seus Smartphones, seja através de seus
computadores pessoais. Todos os dez professores que compõem a equipe de docentes do
curso participaram da pesquisa.
Dos dez integrantes da equipe, oito são do sexo masculino e dois, do sexo feminino,
o que nos permite perceber a predominância do gênero masculino no corpo docente do curso,
algo comum na área de tecnologia e na Educação Profissional. A última Sinopse Estatística da
Educação Básica (INEP 2018) aponta que do total de 4133 professores que lecionam na
Educação Profissional na cidade do Rio de Janeiro, também ocorre uma predominância do
gênero masculino, sendo 2202 do sexo masculino e 1931 do sexo feminino.
No que diz respeito à idade dos participantes, foi possível notar que oito professores
têm a idade maior que quarenta e seis anos de idade, enquanto que dois professores têm idade
compreendida entre trinta e seis e quarenta e seis anos, conforme demonstra o gráfico a
seguir.
Gráfico 1- Faixa etária da equipe de professores
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do Subsequente

Fonte: autoria própria (2019).

Os dados do gráfico mostram-nos uma predominância de professores na faixa etária de
46 anos ou mais que se enquadra no cenário apresentado na Sinopse Estatística da Educação
Básica (INEP 2018) em que, independentemente do gênero, a maioria do total de doscentes
atuantes na Educação Profissional na cidade do Rio de Janeiro reside na faixa-etária entre 40 e
49 anos.
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No que tange à formação acadêmica, é possível perceber uma predominância de
formação na área de Informática. Foram identificados oito professores com graduação na área
de tecnologia de informação e comunicação, isto é, Informática, Ciência da Computação,
Tecnologia em Processamento de Dados e Tecnologia de Técnicas Digitais. Dentre estes, dois
professores possuem outra graduação. Um em Direito e outro, em Pedagogia. Temos um
professor graduado em Engenharia Mecânica. Na área das Ciências Humanas, temos uma
professora graduada em Letras e outra graduada em Psicologia.
Dentre os integrantes da equipe, somente sete professores possuem licenciatura. Não
houve indicações de que os demais integrantes que não a possuem pretendam fazer a
licenciatura, embora a instituição exija licenciatura para o exercício da docência. Esse cenário
vai ao encontro do que mostra Sinopse Estatística da Educação Básica (INEP 2018) em que,
independentemente do gênero, a maioria do total de 3696 professores atuantes na Educação
Profissional na cidade do Rio de Janeiro tem licenciatura, o que equivale a 2968 professores.
No que diz respeito à pós-graduação, temos somente uma professora com Doutorado
em Ciências da Saúde; temos dois professores com Mestrado, sendo um em Sistema de
Gestão e outro em Gestão e Estratégia de Negócios. Dentre os demais membros da equipe, a
predominância é a pós-graduação lattu sensu, apresentando um professor com Especialização
em Engenharia de Telecomunicações, um professor com Especialização em Educação à
Distância e Educação Superior, um professor com diversas Especializações, a saber, em
Comércio Exterior, Redes Locais, Novas Tecnologias da Informação, Planejamento,
Implementação e Gestão de EaD e MBA em Gestão pela Qualidade Total. Temos também um
professor com Especialização em Análise de Sistemas, um professor com Especialização em
Informática Educativa e Gerenciamento de Projetos, um professor com Msc em Informática e
uma professora com Especialização em Literatura Brasileira.
Esses dados permitem-nos inferir existência de uma preocupação da equipe de
docentes do subsequente com a formação continuada. Além disso, é possível perceber que a
maioria dos professores do Subsequente em Informática do ISERJ possui Especialização, o
que está em consonância com os dados da Sinopse Estatística da Educação Básica (INEP
2018), em que, independentemente do gênero, a maioria do total de 3696 professores possui
esse nível de ensino superior, o que equivale a 1179 professores.
O tempo de docência na FAETEC está representado conforme o gráfico a seguir:
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Gráfico 2 - Tempo de docência na FAETEC
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do subsequente

Fonte: Autoria própria (2019).

Neste gráfico, percebemos que a maioria dos professores da equipe, isto é, 8
professores, possui tempo de docência maior que 15 anos, enquanto que apenas dois
professores possuem tempo de docência inferior a 10 anos, sendo que um destes, possui
menos que cinco anos de docência. Se levarmos em consideração que seis anos se constitui
um tempo razoável para docência, podemos inferir, diante desses dados, que, dos 10
integrantes da equipe, apenas um pode ser considerado como iniciante na docência do
Subsequente, em contraponto com os demais integrantes que possuem uma experiência
relativamente maior como docente.
O Tempo de docência no curso Subsequente em Informática, que foi instituído há
cinco anos, pode ser observado conforme o gráfico a seguir.
Gráfico 3 - Tempo de docência no Subsequente em Informática
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do subsequente

Fonte: Autoria própria (2019).

Neste gráfico, é possível perceber que nove membros da equipe praticamente
iniciaram as atividades do Subsequente, atuando há mais de quatro anos no curso. Somente
um professor da equipe possui menos de quatro anos de atuação no Subsequente.
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No questionário também foi verificada a distribuição dos professores quanto número
de tempos de aula (horas-aula) ministrados por semana no curso Subsequente em informática,
o que pode ser observado no gráfico a seguir.

Gráfico 4 - Tempo de aulas / semana
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do subsequente

Fonte: Autoria própria (2019).

Neste gráfico é possível notar que quatro professores ministram, em média, a mesma
quantidade de tempos de aula. Apenas, um professor não ministra aulas por estar atuando
como coordenador do curso (por isso, o gráfico só informa nove professores).
Antes de mostrarmos os dados referentes à quantidade de disciplinas que cada
professor leciona no curso Subsequente em Informática, entendemos ser interessante mostrar
a grade curricular do curso, que contém não só os componentes curriculares, como também as
respectivas certificações de cada módulo, a saber, módulo I, Operador de Computadores;
módulo II, Assistente de Informática; e módulo III, Técnico em Informática.
Quadro 1 - Matriz curricular do curso subsequente em Informática
Certificação

Componentes Curriculares
Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Língua Estrangeira (Inglês) I

Operador de Computadores

Produção de Texto Técnico-Científico com Aplicativo
computacional
Língua Portuguesa I
Raciocínio Lógico
Matemática
Modelagem de Dados I
Linguagem e Técnica de Programação I
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Redes de Computadores
Língua Estrangeira (Inglês) II
Psicologia das Relações Humanas e Postura Profissional
Assistente de Informática

Língua Portuguesa II
Programação para Web I
Ferramentas de Design para Programação Visual
Modelagem de Dados II
Linguagem e Técnica de Programação II
Linguagem e Técnica de Programação III
Organização de Empresa e Segurança no Trabalho

Técnico em Informática

Modelagem de Dados III
Programação para Web II
Projeto Final

Fonte: Plano do Curso, Rio de Janeiro (2016).

Levando em consideração a Tabela 1 e a pergunta sobre quantas disciplinas cada
professor leciona no curso Subsequente, elencamos a seguir as disciplinas ministradas por
cada professor, considerando a existência de um professor que não ministra aulas por estar
atuando como coordenador do curso. Um professor que ministra a disciplina de Linguagem e
Técnica de Programação I; um professor que ministra Matemática e Raciocínio Lógico; um
professor que ministra Língua Estrangeira I e II (Inglês); um professor que ministra Produção
de Texto Técnico com Aplicativo Computacional; uma professora que ministra Língua
Portuguesa I e II; um professor ministrando Projeto Final e Linguagem e Técnica de
Programação II e III; um professor ministrando Modelagem de Dados I, II e III; uma
professora ministrando duas disciplinas, a saber, Psicologia das Relações Humanas e Postura
Profissional e Organização de Empresa e Segurança do Trabalho; um professor ministrando
Redes de Computadores, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais,
Programação para Web I e II, Ferramentas de Design para Programação Visual.
Os recursos de tecnologia de informação e comunicação utilizados para a ministração
das aulas são os que estão disponibilizados pela infraestrutura do ISERJ, conforme
apresentado anteriormente. Dentre esses recursos, os laboratórios de informática são
utilizados por sete dos nove professores que lecionam disciplinas no curso. As professoras
que ministram as disciplinas Língua Portuguesa I e II e Psicologia das Relações Humanas e
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Postura Profissional e Organização de Empresa e Segurança do Trabalho utilizam as salas de
aula, embora esta última afirme que utiliza seu celular e o dos estudantes, como recurso de
tecnologia de informação e comunicação em suas aulas.
A análise dos dados desta primeira parte do questionário permite-nos perceber uma
caracterização bem estruturada dos professores do curso Subsequente de Informática. A
maioria desses professores é do sexo masculino e com idade maior que 46 anos (oito
docentes), possuem não apenas licenciatura para lecionar as disciplinas do curso (sete) como
também pós-graduação diversificada, com ênfase maior em especialização lato sensu. Todos
utilizam os laboratórios de informática do ISERJ como principal recurso de tecnologia de
informação e comunicação na formação dos estudantes. Os educadores possuem tempo de
docência na FAETEC maior que 16 anos, o que expressa uma considerável experiência, e
dedicado totalmente ao Subsequente, com uma equipe que cobre todas as disciplinas do curso.
Parece-nos, assim, que os professores do curso são docentes preparados para o exercício da
profissão, com boas condições para seu exercício.
4.4 Sobre “problematização”: o que pensam os professores
As questões da segunda parte do questionário destinaram-se à coleta de informações
que possuem relação direta com o objetivo da pesquisa. No processo de análise, distribuímos
as respostas da forma como foram digitadas por cada um dos professores em tabelas,
categorizando as sentenças em acordo com as perguntas. Objetivando não só proteger a
identidade dos professores integrantes da equipe que participaram da pesquisa, como também
mantê-la confidencial, utilizamos a combinação da letra “P” (de professor), seguida de um
número que varia de um a dez para a indicação da resposta dos docentes da equipe às
perguntas do questionário. Cabe ressaltar que o professor P1, por estar na coordenação do
curso, só respondeu às perguntas doze e dezessete do questionário.
A primeira pergunta relacionada diretamente ao objetivo de pesquisa foi a de número
12 “Você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM), uma vez que elas constituem um documento que
apresenta orientações para a prática docente no processo de formação profissional técnica
no Brasil? ”
Para esta questão, quatro professores afirmaram não ter conhecimento das orientações
das Diretrizes (P5, P6, P7, P8) e outros seis professores (P1, P2, P3, P4, P9, P10) informaram
ter conhecimento dessas orientações. Esses dados apontam que nem todos os professores da
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equipe têm conhecimento das DCNEPTNM (BRASIL, 2013), apenas um a mais que a metade
o que nos leva a perceber um desconhecimento das Diretrizes, embora o Plano aponte para
alguns pontos de aderência a elas. Nesse sentido, acreditamos ser possível o
compartilhamento das orientações das Diretrizes nas reuniões pedagógicas citadas
anteriormente. Como desdobramento da questão anterior, a pergunta número 13 “Em caso
afirmativo, você se recorda de ter lido nas referidas Diretrizes sobre a ‘Metodologia da
Problematização”? foi respondida por nove professores. É possível identificar que dos seis
professores que afirmaram ter conhecimento das Diretrizes em resposta à pergunta anterior,
somente três (P2, P9, P10) leram especificamente a parte das Diretrizes que aborda a
“Metodologia da Problematização”.
Na pergunta número 14 “Você se recorda de ter lido sobre a ‘Metodologia da
Problematização’ em alguma outra fonte de pesquisa? (Caso afirmativo, favor citar em que
fonte)” apenas três professores da equipe responderam positivamente, conforme mostrado na
Tabela a seguir.
Quadro 2 - Leitura sobre “Metodologia da Problematização” em outras fontes
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do subsequente
Professores
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Respostas
Vários sites e artigos sobre PBL
Não
Não
Não
Não
Não
Não
http://www.uel.br/grupo-estudo/geeep/pages/sintese-das-discussoes/ametodologia-da-problematizacao-e-suas-etapas.php
Sim, em vários artigos de Pedagogia

Fonte: Autoria própria (2019).

Na Tabela acima, é possível perceber que um professor citou, como fonte de
pesquisa, a leitura de vários sites e artigos sobre Aprendizagem Baseada em Problemas –
Problem Based Learning (PBL)18; uma professora citou ter lido sobre a “Metodologia da
Problematização” em vários artigos de Pedagogia e outra professora citou ter lido sobre este

18

Problem Based Learning – Aprendizagem Baseada em Problemas
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tema, no site19 de um grupo de estudos e discussões sobre as etapas da “Metodologia da
Problematização”. Esse cenário permite-nos perceber a necessidade de um aprofundamento
maior sobre a “Metodologia da Problematização” por parte da maioria dos professores do
Subsequente, tendo em vista pertencerem ao quadro de uma instituição atuante na Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
Na pergunta número 15, pedimos aos professores que explicassem, com suas
palavras, o que entendiam por “problematização”. A questão foi a seguinte: “As referidas
Diretrizes Curriculares Nacionais propõem, em suas orientações, que a prática docente no
processo de formação de técnicos adote uma “Metodologia da Problematização’. O que você
entende por ‘problematização?”. A tabela a seguir apresenta a respostas dos professores.
Quadro 3 - Respostas dos professores sobre o que seria “problematização”
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do Subsequente
Professores

Respostas

P2

Um questionamento crítico e estruturado acerca de algum problema
que precisa ser entendido em um contexto e, a partir daí tentar
resolvê-lo.
Não

P3

A partir de dado tema, os alunos observam a realidade e, a partir da
percepção das dificuldades/problemas, estabelecem reflexões na
busca de compreensão/solução que deverá ser aplicada
objetivamente.
Analisar uma situação por meio de questionamentos que revelem as
diferentes dimensões do problema de modo a conhecer sua
complexidade.
Não conheço o conteúdo

P4

P5

P6
P7

P8

P9
P10

Por meio de situações propostas (problema), incentivar a pesquisa,
aguçar a curiosidade, promover experiências que permitam o
envolvimento do aluno, a compreensão e fixação dos conteúdos.
Coloca o aluno como figura principal do processo; coloca o professor
como mediador metodológico, ou seja, o condutor do processo
metodológico; envolve aprendizado social e ético embutido nas ações
e no conhecimento que vai adquirir ; ferramenta de apoio: Arco de
Maguerez, que incitar o aluno a observar a realidade de modo crítico
Entendo que deve se tratar da organização do planejamento baseado
em solução de problemas reais, de forma a aliar prática e teoria.
A problematização faz com que os alunos sejam estimulados a
desenvolver soluções para um determinado problema. Nessa técnica
o professor atua como um orientador.

Fonte: Autoria própria (2019).
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Os grifos apontam que dos nove professores que responderam à questão, seis
empregaram a palavra “problema”. A recorrência a esta palavra e a análise das falas como um
todo sugerem que a maioria dos professores relaciona a ideia de “problematizar” a analisar
um problema específico, determinado, circunscrito, identificado na realidade e/ou
apresentado pelo professor aos alunos. Esta perspectiva estaria mais próxima da proposta de
Aprendizagem Baseada em Problemas - Problem Based Learning (PBL), cujo foco, segundo
Freitas (2012), é a busca de “solução” pelo aluno de um problema apresentado pelo professor.
Assim, as concepções de “problematização” dos professores entrevistados focariam a
relação problema-solução e menos uma perspectiva de análise mais abrangente, para além de
um problema específico e mais afeito à concepção de “Educação problematizadora” em Freire
(1987). Nesta perspectiva, problematizar refere-se a um pensar crítico que leve a uma ação
transformadora, não se tratando de resolução de problema circunscrito, ainda que possa
incluí-lo. Mais próximo desta concepção estaria o P5 que, apesar de recorrer à palavra
“problema”, expressou: “analisar uma situação por meio de questionamentos que revelem as
diferentes dimensões do problema de modo a conhecer sua complexidade”.
Outro indício de uma concepção de problematização mais afeita à resolução de
problemas, que também integra a proposta da “Metodologia da Problematização” em Berbel
(1998) e Freitas (2012) – embora esta proposta esteja mais próxima da freireana – é o uso
recorrente das palavras “solução” e “resolução” nas frases de quatro dos sete professores. Para
estes, o objetivo principal de se analisar um problema é resolvê-lo, sugerindo a nós que a
importância para o docente de “problematizar” recairia mais no produto e menos no processo.
Talvez esta visão advenha da própria área, visto que também cabe aos técnicos em
informática encontrar respostas e criar softwares que sejam “soluções”.
Acreditamos ser interessante pontuar que no dicionário online de língua portuguesa
(2020), a palavra “problematização” não faz menção à “solução”, mas se relaciona a
“problema”. No dicionário, problematização significa:
 Ação ou efeito de problematizar, de dar caráter de problema a: problematização da
fome no Brasil.
 Ato de colocar dúvidas e questionamentos em: problematização da fala do
presidente.
 Ação de fazer com que algo se torne problemático, complicado: problematização
de um assunto.
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Destaque-se, ainda, a resposta do professor P8, que, nas perguntas anteriores,
demonstrou não ter conhecimento sobre a “Metodologia da Problematização” nem tão pouco
sobre as Diretrizes, porém, citou o “arco” de Maguerez que, conforme visto no Capítulo 3, é
componente da “Metodologia da Problematização”, o que nos sugere que o professor tenha
pesquisado sobre o tema no momento de responder ao questionário. De qualquer modo,
podemos pensar que o questionário provocou este professor a buscar sobre o assunto. Quem
sabe não tenha se interessado o suficiente para pensar sobre sua prática docente?
Por fim, alguns professores expressaram como seria, em suas visões, o papel do
educador e dos estudantes na “problematização”. O papel do professor, para P10, mudaria...
Seria alterado para “orientador”. O professor P8 contradiz-se ao apontar duas funções que,
entendemos, serem diferentes: “mediador” e “condutor”. Os demais não mencionam
diretamente o papel do professor, mas nos parece clara a compreensão de que os alunos são
sujeitos ativos neste processo.
Na pergunta número 16, “Nos conteúdos de informática que você trabalha com os
estudantes, você problematiza com eles, abordando questões sociais, econômicas, políticas,
culturais e cotidianas?”, a maioria dos professores afirmou problematizar os conteúdos de
informática trabalhados com os alunos (P2, P4, P5, P7, P8, P9, P10), relacionando-os a
questões sociais, econômicas, políticas, culturais e cotidianas. Apenas dois afirmaram não
problematizar esses conteúdos com os alunos, o que parece ser um dado importante, visto que
a formação em Técnico de Informática teria um viés mais tecnicista. Vale relembrar que a
formação tecnicista, denominada por Saviani (2012, p. 12) de “pedagogia tecnicista”, objetiva
tratar a educação e, no caso em questão, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
como uma “organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que
pudessem pôr em risco sua eficiência”. Nessa perspectiva, Saviani (2012, p. 13) reitera que o
elemento central dessa pedagogia consiste na “organização racional dos meios, ocupando o
professor e o aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores de um
processo cuja concepção, planejamento e controle ficam a cargo de especialistas
supostamente habilitados”.
Uma vez que o questionário não era identificado, entendemos que os professores
tinham liberdade para responder acerca de sua prática. Nesta questão, buscávamos saber se os
professores relacionam os objetos de estudo a questões macro, embora não seja possível
analisar sob qual perspectiva teórica, pois eles não expressaram “como” era essa prática. De
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qualquer modo, ainda que nem todos busquem relacionar o objeto de estudo com o mundo e
as diversas realidades (FREIRE, 1979), a maioria estaria nesta direção.
A pergunta 17 “Você considera que os conteúdos de informática trabalhados com os
estudantes não necessitam ser problematizados? Favor justificar sua resposta” foi
apresentada aos professores com erro, sendo acrescida a palavra “não”, o que poderia
prejudicar a análise por (talvez) influenciar as respostas. No entanto, pode-se entender que a
oração expressa uma “fala” coloquial e, assim, sugeriria proximidade daquele que
“pergunta” por meio do questionário. Tanto que as palavras sublinhadas nas respostas da
tabela a seguir mostram que os professores não tiveram dúvidas quanto à questão.
Quadro 4 - Respostas sobre a problematização dos conteúdos
Dados do questionário aplicado à equipe de professores do Subsequente
Professores

Respostas

P1

Acho que precisa ser problematizado sim, pois abrangerá áreas
pertinentes ao cotidiano do aluno que influenciam no seu
aprendizado, portanto devem ser levados em conta.
Não, acho necessário contextualizar a informática na sociedade
como um todo.
Jamais! A reflexão é indispensável na formação do cidadão como
muito bem está disposto nas DCNEP (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio).
Todo conhecimento científico e tecnológico está inserido e é
produzido dentro de um contexto social, histórico, político,
institucional onde produz seus efeitos. Não é neutro. Colocar em
análise estas dimensões no processo educacional é essencial para o
desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo dos estudantes.
Não. Entendo que precisam ser problematizados, para que
contextualizem os conteúdos e possam perceber a relevância dos
mesmos no dia a dia e na sua própria realidade.
Não tenho opinião formada sobre o assunto

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8
P9

P10

Fonte: Autoria própria (2019).

Necessitam. É uma área de constante modificações; é como se a cada
três meses surgisse algo de novo. Por isso, há necessidade da parte
conceitual ser problematizada em razão das ações cotidianas, por
exemplo.
Sim, de forma a facilitar a compreensão destes pelos alunos.
Não. Os conteúdos devem ser problematizados pois a tecnologia é
para auxiliar a resolver problemas do dia a dia da sociedade e pode
ser usada como uma ferramenta de inclusão social.
Acredito que necessita. Como qualquer conteúdo o estudante deve ser
o ator mais importante no processo de aprendizado.
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Recorrer à problematização nesses conteúdos seria facilitado pelo fato desses
conteúdos poderem estar inseridos nas disciplinas ministradas nos módulos do curso, donde
se pode presumir que, na preparação das aulas, os professores tenham a oportunidade de
trabalhar com os estudantes do curso situações e problemas voltados para as realidades que os
estudantes poderão encontrar em seus futuros ambientes de trabalho como Técnicos em
Informática. Nesse trabalho dos conteúdos, é possível o uso de tecnologias de informação e
comunicação que fazem parte da infraestrutura proporcionada pelo ISERJ.
Nas respostas à pergunta número 17, é possível perceber que apenas o P6 não tinha
opinião formada sobre o assunto, o que vai ao encontro de suas respostas às perguntas
anteriores e reitera que não aprofundou seus conhecimentos sobre as Diretrizes, nem sobre a
“Metodologia da Problematização”. Com exceção dele, quase todos os professores da equipe
reconhecem a importância de problematizar os conteúdos de informática trabalhados com os
alunos, como expressam as expressões sublinhadas nas respostas da tabela anterior. Já as
palavras em negrito, também na tabela, relacionadas a todo o conteúdo das respostas,
reforçam a concepção com relação à compreensão do que seja e qual a importância de
problematizar.
A visão predominante seria a de que relacionar os conteúdos de ensino-aprendizagem
com o “cotidiano” (P1, P7), com o “dia-a-dia” (P5, P9), visaria “facilita[r] a compreensão”
(P8) pelos alunos e o entendimento da “informática na sociedade como um todo” (P2), além
de contribuir com a “formação do cidadão” (P3). Esta concepção estaria mais alinhada à
“Metodologia da Problematização” de Berbel (1998) e de Freitas (2012), conforme discutido
no Capítulo 3, embora seja mais complexa do que as compreensões dos professores.
Não nos parece, pelas respostas dos professores mencionados, que relacionar os
conteúdos de informática com questões políticas, sociais e econômicas vise uma educação que
proporcione a transformação (radical) das estruturas. Coerente com a teoria crítica, para Freire
(1979) o compromisso último da educação deveria ser promover o processo de
conscientização que leve os sujeitos a transformar as condições opressoras. Desta forma, a
exceção seria o professor P4, que aponta o caráter político – “não é neutro” – do
conhecimento; e esta politicidade que ele expressa é recorrente na obra de Freire. No entanto,
o professor P4 foi o único a fazer menção às Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2012), sendo
ele um dos que disseram conhecer as Diretrizes, embora não se recorde da “Metodologia da
Problematização”.
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Uma análise das respostas dos professores do curso Subsequente de Informática do
ISERJ nos permite vislumbrar que a equipe se divide entre os que conhecem (apenas um a
mais) e os que desconhecem as DCNEPTNM (BRASIL, 2012), sendo minoria os que se
recordam de terem lido sobre a “Metodologia da Problematização”. Além disso, também é
possível perceber que os professores possuem um entendimento sobre a palavra
“problematização” e afirmam que procuram utilizar esse entendimento em suas práticas
docentes, preocupando-se em proporcionar aos estudantes a compreensão necessária dos
conteúdos trabalhados nas aulas. A respeito da utilização desse entendimento sobre a
problematização nas práticas docentes da equipe, destacamos dois aspectos.
O primeiro aspecto nos leva a sugerir que os professores não possuem um
conhecimento profundo sobre a problematização, embora afirmem problematizar em suas
aulas. O segundo é que a visão da maioria dos professores aproxima-se bem menos da
perspectiva de “Educação Problematizadora” e muito mais da perspectiva proposta pelas
DCNEPTNM, uma vez que, conforme pudemos verificar anteriormente, o Plano de Curso
possui diversos pontos de continuidade com as Diretrizes. Assim, entendemos ser relevante
destacar que essa visão dos professores pode estar relacionada com o fato do entendimento
deles sobre problematização estar profundamente associado à solução de problemas obtidos a
partir de uma realidade, especialmente no âmbito do mundo do trabalho onde se espera que os
trabalhadores de nível técnico utilizem os conhecimentos adquiridos no processo de formação
para o atendimento de chamados que objetivem solucionar problemas dos usuários.
Vale lembrar que essa visão dos professores também se coaduna com a abordagem
da Aprendizagem Baseada em Problemas estudada por Freitas (2012, p. 405) que destaca dois
pontos importantes dessa abordagem: “a aprendizagem ativa do aluno a partir da solução de
problemas” e a promoção da “autonomia de aprendizagem e de trabalho em equipe, tal como
se espera que ocorra na vida profissional”. Dessa forma, as concepções pedagógicas de
“problematização” utilizadas pela equipe de professores estariam mais focadas na relação
problema-solução, do que na perspectiva problematizadora de Freire (1987) que pressupõe, de
forma estrita, em um pensar crítico que leve a uma ação transformadora, não se tratando,
apenas, de buscar a solução de um problema da realidade, ainda que possa incluí-lo.
Assim, as respostas produzidas pelos professores do Subsequente de Informática nos
levam a acreditar que a concepção pedagógica da equipe não retrata a perspectiva freireana
tendo em vista de dois fatores. O primeiro diz respeito ao fato da ênfase da concepção da
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equipe do curso estar bastante relacionada com a Aprendizagem Baseada em Problemas.
Acreditamos que essa visão tenha sido adotada pela equipe pelo fato do curso possuir um
tempo curto de duração (três semestres) e um conteúdo disciplinar extenso, conforme
discriminado na matriz curricular do curso (Tabela 1). Como a equipe está integralmente
dedicada ao curso, cobrindo todos os tempos de aula existentes, há uma preocupação da
equipe em fazer com que os conteúdos sejam trabalhados de forma prática e adequados às
realidades do mercado voltadas para o profissional técnico de informática. Acreditamos que
esse cenário se dê em razão dos professores acreditarem que suas práticas docentes despertem
o interesse dos estudantes que ingressam no curso.
O segundo aspecto diz respeito ao fato de ter sido possível perceber que o uso do
termo “problematização” nas respostas do questionário talvez tenha se dado pelo fato da
equipe achar que eles deveriam responder da forma como responderam em função da equipe
ter em mente que o objetivo do curso é formar técnicos em informática que solucionariam
problemas em sua realidade profissional com o uso das Tecnologias Digitais vistas durante o
processo de formação. Diante desse cenário, acreditamos que, considerando as respostas da
equipe e as realidades que puderam ser percebidas em função dos dados coletados nas
respostas, seria exigir muito que a equipe adotasse uma concepção pedagógica
problematizadora baseada na proposta de Freire, tendo em vista a natureza expressamente
técnica do curso Subsequente de Informática.
Nessa perspectiva, acreditamos que essa pesquisa pode contribuir para que a equipe
de professores do curso Subsequente de Informática possa, de forma gradativa e sem deixar
de cumprir as recomendações das Diretrizes e o que está preconizado no Plano de Curso,
trabalhar em suas práticas pedagógicas a problematização segundo a proposta de Freire nos
conteúdos previstos na grade curricular de modo que os futuros técnicos de informática
possam realizar ações transformadoras nas realidades social e profissional que vivenciarem.

84

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, este trabalho apresentou uma breve trajetória histórica da educação
profissional técnica de nível médio em nosso país, objetivando vislumbrar as diversas
mudanças ocorridas nessa modalidade educacional ao longo do tempo, influenciadas pelas
transformações no mundo do trabalho, de forma que fosse possível perceber as tensões
proporcionadas por essas mudanças, especialmente a tensão que é gerada em razão das
diferentes concepções de formação (FRIGOTTO, 1996; AFONSO; GONZALEZ; 2016).
Historicamente, há uma concepção mais voltada para o atendimento dos anseios dos
arranjos produtivos, adequada ao modelo de desenvolvimento econômico, proporcionando o
que costuma ser denominado de formação tecnicista. Ela se oporia a uma outra concepção,
pautada na perspectiva da politecnia, cujo foco se volta para a formação integral do
trabalhador, buscando propiciar, assim, uma formação profissional de caráter mais humanista.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio (BRASIL, 2012) – base a partir da qual esta pesquisa foi desenvolvida – recomendam,
em suas orientações, que as instituições de formação técnica-profissionalizante adotem uma
concepção educacional que leve em consideração o papel dos sujeitos no mundo do trabalho,
mais próxima, portanto, da politecnia. A orientação é a de que os processos formativos sejam
pautados na perspectiva da formação integral dos sujeitos e contemplem a tal “Metodologia
da Problematização”. No entanto, as Diretrizes não apresentariam subsídios teóricometodológicos suficientes – o que nos provocou a realizar esta pesquisa.
Buscamos expor o que seria a “Metodologia da Problematização” a partir de um
recorte da literatura acadêmica na área de Educação. Identificamos duas fundamentações
gerais nas discussões, uma que teria sido iniciada por Bordenave (1982) – a partir do Arco de
Maguerez – e ampliada/reconfigurada no Brasil por autores como Berbel (1998) e Freitas
(2012), mas focando questões metodológicas. A outra foi a “Educação Problematizadora”
desenvolvida por Freire (1987) – não uma metodologia em si, mas um referencial teóricofilosófico que orienta certas ações metodológicas.
Com o estudo do recorte da literatura, envolvendo os autores mais recorrentes, foi
possível identificar muitos pontos de contato entre a “Metodologia da Problematização” e a
“Educação Problematizadora” de Freire (1987). Entre estes pontos, a ênfase em partir da
realidade e procurar transformá-la, a promoção da criatividade e da ação–reflexão. No
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entanto, a perspectiva de Freire, ainda que contemple sugestões metodológicas, não apresenta
uma proposta em definitivo, tais como as etapas de Observação da Realidade; Pontos-Chave;
Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (prática). Em nossa compreensão,
no entanto, a “Educação Problematizadora” se caracteriza mais como uma proposta teóricofilosófica para fundamentar ações metodológicas definidas pelos próprios sujeitos da
educação (professores e alunos, juntos). Isso não significa dizer que a “Metodologia da
Problematização” em Berbel e Freitas não apresenta contributos teóricos, mas o foco seria
distinto, tanto que as autoras apontam que a metodologia também se fundamenta em Freire.
Além disso, em Freire, a educação teria como finalidade última contribuir com o processo de
conscientização pelos sujeitos, para a transformação das estruturas opressoras.
Em seguida, apresentamos uma discussão sobre desenvolvimento tecnológico digital,
tanto no imaginário futurista da literatura quanto em descrições do que já pode ser
identificado e projetado em diferentes esferas da vida humana, questionando, brevemente,
relações de poder e a perspectiva determinista que pode imobilizar os sujeitos. Nesse sentido,
acreditamos que esse impacto e essa influência têm nos levado a uma reflexão sobre a
possibilidade dessas tecnologias estarem se tornando uma parte integrante de nossas vidas a
ponto de questionarmos se não estamos diante de uma relação mestre-escravo com elas.
O impacto do avanço contínuo das tecnologias de informação e comunicação nas
relações do mundo do trabalho tende a ser cada vez mais contundente, tendo em vista que esse
avanço exigirá trabalhadores que venham – ou que possam querer – atuar nessa área cada vez
mais qualificados. Nesse sentido, as instituições de ensino técnico profissionalizante de nível
médio serão pressionadas a atender essas mudanças fazendo, contudo, contraponto necessário
para tentarem proporcionar aos sujeitos não só uma formação que os torne meros executores
de tarefas, mas, sim – como sustenta Freire (1979, p. 16) – uma “formação técnicoprofissional capaz de reorientar a atividade prática”, que promova “uma consciência capaz de
captar o mundo e transformá-lo”.
Esta visão está expressa nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio – DCNEPTNM (BRASIL, 2012) que serviu de base para
a elaboração do Plano de Curso do “Curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino
Médio” do ISERJ e das práticas de alguns docentes. Nesse sentido, parece-nos importante
ressaltar que o Plano de Curso apresenta pontos de aderência à proposta das DCNEPTNM,
elencados no Capítulo 4. Embora o documento não mencione a “Metodologia da
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Problematização” presente nas Diretrizes, a íntegra do documento contribuiria para que
professores da equipe possam se aproximar de uma perspectiva problematizadora em suas
práticas, proporcionando aos sujeitos do curso uma formação que vai ao encontro do
estabelecido nas recomendações das Diretrizes.
Diante dessa perspectiva, e considerando os dados levantados na pesquisa, entendemos
ser interessante levarmos em conta dois aspectos. O primeiro é a aderência do Plano de Curso
e das práticas docentes às recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais. Nesse
sentido, parece-nos importante ressaltar que o Plano de Curso do curso Subsequente de
Informática do ISERJ apresenta pontos de aderência à proposta das Diretrizes Curriculares
Nacionais, elencados no Capítulo 4, o que permite aos professores do curso aplicar a
problematização em suas práticas docentes, o que nos permite vislumbrar a preocupação dos
docentes em proporcionar aos sujeitos do curso uma formação que vai ao encontro do
estabelecido nas recomendações das Diretrizes.
O segundo aspecto, que diz respeito às concepções de professores do Curso
Subsequente de Informática, remete-nos ao fato de a “Metodologia da Problematização”
apresentar pontos de descontinuidade em relação à perspectiva da Educação Problematizadora
de Paulo Freire, elencados no Capítulo 3. Dessa forma, ainda que a equipe problematize os
conteúdos das disciplinas com os sujeitos do curso, entendemos ser motivo de preocupação
quanto à formação desses sujeitos apenas prepará-los para o mercado de trabalho ser uma
formação meramente técnica. Assim, julgamos ser relevante que a problematização aplicada
pela equipe de professores nas práticas docentes leve em conta a perspectiva da Educação
Problematizadora de Paulo Freire, de modo que os sujeitos tenham uma formação integral.
Dessa forma, pretendemos dar continuidade a esta pesquisa refletindo sobre as
contribuições da proposta de Educação Problematizadora de Paulo Freire na formação dos
sujeitos do curso Subsequente de Informática em face da proposta da “Metodologia da
Problematização”, recomendada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.
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APÊNDICE A – Modelo do questionário respondido pelos professores

Questionário para Professores de Informática do ISERJ
Prezado (a) Professor (a) de Informática
Meu nome é Cleber Evalci da Silva Barros e sou discente do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UNESA, sob orientação da Prof.ª. Drª. Jaciara de Sá Carvalho. Gostaria de
convidá-lo (a) a responder o breve questionário (abaixo), que levará apenas, cerca de 10
minutos e, desta forma, colaborar com minha pesquisa de mestrado. Sua participação é muito
importante para o sucesso da pesquisa.
Este questionário tem por objetivo realizar a coleta de dados referente às práticas docentes,
visando analisar a adoção da “Metodologia da Problematização” no processo de formação de
técnicos de informática do curso Subsequente de Informática. Solicito, por gentileza, que
responda a esse questionário, não deixando nenhuma pergunta sem resposta, pois que elas
serão utilizadas apensas para essa pesquisa. Ademais, esclareço que não existem respostas
corretas ou erradas.
Coloco-me

à

disposição

pelo

e-mail

esclarecimento que se fizer necessário.
Obrigado!
Cleber Evalci da Silva Barros

I: Perfil
1)

Informe seu sexo:

a)

Feminino ( )

b)

Masculino ( )

2)

Informe sua idade:

a)

Menos de 21 anos ( )

b)

21 a 25 anos ( )

c)

26 a 30 anos ( )

d)

31 a 35 anos ( )

cleberbarros2009@gmail.com para

qualquer
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e)

36 a 41 anos ( )

f)

42 a 46 anos ( )

g)

Mais de 46 anos ( )

3)

Informe sua Graduação:

______________________________________________________________

4)

Possui Licenciatura?

a)

Sim ( )

b)

Não ( )

5)

Informe o nome de sua pós-graduação, caso possua (especialização, mestrado,

doutorado)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6)

Informe o tempo de docência na FAETEC:

a)

Até 5 anos ( )

b)

6 a 10 anos ( )

c)

11 a 15 anos ( )

d)

16 a 20 anos ( )

e)

Mais de 20 anos ( )

7)

Informe seu tempo de docência no Subsequente:

a)

Até 1 ano ( )

99

b)

1 a 2 anos ( )

c)

2 a 3 anos ( )

d)

3 a 4 anos ( )

e)

Mais de 4 anos ( )

8)

Quantos tempos de aula você tem no Subsequente, por semana:

________________________________________________________________

9)

Quantas disciplinas você leciona?

a)

Até 2 disciplinas ( )

b)

3 a 5 disciplinas ( )

c)

5 a 7 disciplinas ( )

d)

Mais de 7 disciplinas ( )

Coloque aqui no nome das disciplinas (UC) que leciona: ___________________

_________________________________________________________________

10)

Informe o nome da disciplina que você leciona.

________________________________________________________________

11)

Informe qual (quais) recursos de Tecnologia Digital (Laboratório de Informática,

notebooks, celular), você utiliza em suas aulas:
________________________________________________________________

II: Dados exploratórios
12)

Você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional

Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM), uma vez que elas constituem um documento que
apresenta orientações para a prática docente no processo de formação profissional técnica no
Brasil?
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a)

Sim ( )

b)

Não ( )

13)

Em caso afirmativo, você se recorda de ter lido nas referidas Diretrizes sobre a

“Metodologia da Problematização”?

a)

Sim ( )

b)

Não ( )

14)

Você se recorda de ter lido sobre a “Metodologia da Problematização” em alguma

outra fonte de pesquisa? (Caso afirmativo, favor citar em que fonte)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15)

As referidas Diretrizes Curriculares Nacionais propõem, em suas orientações, que a

prática docente no processo de formação de técnicos adote uma “Metodologia da
Problematização”. O que você entende que “problematização”?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16)

Nos conteúdos de informática que você trabalha com os estudantes, você problematiza

com eles, abordando questões sociais, econômicas, políticas, culturais e cotidianas?

a)

Sim ( )

b)

Não ( )
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17)

Você considera que os conteúdos de informática trabalhados com os estudantes não

necessitam ser problematizados? Favor justificar sua resposta

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ANEXO A – Carta de apresentação do pesquisador à Direção-Geral do ISERJ
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ANEXO B – Carta de Autorização da FAETEC para desenvolvimento da pesquisa no ISERJ
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ANEXO C – Documento de Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética

105

106

ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: .....................................................................................................................................................................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ........../........../........

Endereço: ...............................................................................................................................................................
Bairro: ...................................................... Cidade: ................................................................................................
Telefone: (....) ............................................................Email: ..................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa:
“Metodologia da Problematização”: das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio às Concepções Pedagógicas de Professores de um Curso Técnico de
Informática.

Subárea de Investigação: Educação

Pesquisadora responsável: NOME – Instituição – Endereço - Telefone:. Email:
NOME: Cleber Evalci da Silva Barros
E-mail: cleberbarros2009@gmail.com
Instituição: UNESA
Endereço: Av. Presidente Vargas 642 / 22o andar - Unid. Centro I - Presidente Vargas - Centro – RJ
CEP: 20071-001
Telefone: (21)2206-9726
Avaliação do risco da pesquisa:
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( X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
O presente estudo tem como objetivo analisar as concepções de professores no processo de formação de
técnicos do curso de Subsequente de Informática do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de
Janeiro (ISERJ), quanto à adoção da “Metodologia da Problematização”, sugerida pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

A revisão de literatura apresentada mostrou uma escassez de pesquisas com relação à adoção da
“Metodologia da Problematização” nas práticas de docentes de turmas do curso Subsequente de Informática
do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro (ISERJ).

Considerando a lacuna encontrada e tendo em vista que a adoção da “Metodologia da Problematização” é
recomendada pelo documento que orienta a formação profissional técnica no Brasil, este estudo tem a
pretensão de contribuir com a área de ensino profissionalizante, investigando sobre a adoção da referida
metodologia na formação do técnico de informática, conforme as diretrizes nacionais curriculares.

Procedimentos:
Serão adotados os seguintes procedimentos tradicionais em pesquisas qualitativas: análise de documentos,
aplicação de questionário e entrevistas semiestruturadas com os professores do curso subsequente de
informática, que serão recrutados por intermédio de convocação individual, de maneira que um complemente o
outro, diante do universo a ser pesquisado e mediante o objetivo a ser alcançado.

Riscos e inconveniências:
O presente estudo trará risco mínimo aos docentes participantes visto que de forma alguma serão julgados
pelas práticas pedagógicas no curso de técnico de informática do Subsequente de Informática do Instituto
Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro (ISERJ). Caso o participante se sinta de alguma forma
desconfortável diante de qualquer questão abordada, seja no questionário, ou na entrevista semiestruturada, o
pesquisador se compromete a conversar com o mesmo, a fim de minimizar este desconforto. Assim como
esclarecendo dúvidas e atendendo às solicitações no que se refere aos procedimentos do estudo em questão.

Potenciais benefícios:
Este estudo tem a pretensão de contribuir com a formação de técnicos de nível médio em informática,
investigando sobre a adoção da “Metodologia da Problematização” pelos docentes dentro da sala de aula,
proporcionando aos sujeitos uma formação que não só os prepare para o mercado de trabalho, como também
os capacite a refletir criticamente sobre as diversas situações do cotidiano laboral e da sociedade, conforme as
diretrizes curriculares nacionais.
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Informações Adicionais:
Importante salientar, que o nome dos participantes não será revelado. A participação dos docentes não
implicará em nenhum custo para eles.

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão,
terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo,
não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se
recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo: “Metodologia da Problematização”: das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio às Concepções Pedagógicas de Professores de um Curso Técnico de
Informática. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente
na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o
responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________

____________________________________

____________________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Responsável da Pesquisa

