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1. PRODUTO TÉCNICO 
 

Em geral, os instrutores da EP são contratados pelo seu conhecimento 

técnico e pela sua experiência no mercado de trabalho. O conhecimento pedagógico 

não é levado em conta. A maioria deles, segundo Gomes e Marins (2004), não 

apresenta formação pedagógica nem tampouco experiência docente anterior. O 

objetivo específico desta pesquisa é, portanto, propor à Gerência de EP da FIEMG e 

às unidades do SENAI que fizeram parte da amostra, um curso de formação 

continuada aos instrutores do quadro ocupacional. A intenção do curso é 

desenvolver pedagogicamente os profissionais que trabalham nas escolas em 

questão. O curso será composto por seis módulos, com oferta presencial e aplicado 

de acordo com autorização prévia das escolas e disponibilidade de horário dos 

instrutores. Para efetivar este curso considera-se necessário  

 

Pensar o trabalho interdisciplinar, caracterizado pela interação de modelos e 
conceitos complementares, de material analítico e de metodologia, com 
ações interprofissionais e interinstitucionais, com consistência teórica e 
operacional que permita a estruturação das diversas ações de ensino 
propostas num projeto que se proponha abrangente. (DA SILVA, 2009, p. 
56)  

 

O programa foi elaborado a partir das principais necessidades diagnosticadas 

no levantamento realizado por intermédio dos questionários, entrevistas e 

observações realizadas na sala de aula e pelos Princípios Norteadores das 

DCNEPTNM. Em conjunto foram levados em conta os saberes dos instrutores, a 

partir do pluralismo do saber profissional abordado por Tardif (2002). Esses saberes 

relacionam-se com os lugares onde os instrutores trabalham, com as organizações 

que formam, as diversas fontes de aquisição destes saberes e os modos de 

integração no trabalho educativo. Por isso, a função do instrutor está no equilíbrio da 

aplicação entre o conhecimento, o contexto social, o compromisso ético da sua 

função e a participação social. A Tabela 1 abaixo expõe o pluralismo dos saberes 

dos instrutores. 
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TABELA 1 - Saberes docentes e formação profissional 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais  A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

Saberes provenientes da 
formação anterior 

A escola primária e secundária, 
os estudos pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais. 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissional nas 
instituições de formação de 
professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das ferramentas dos 
professores: programas, livros 
didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das ferramentas 
de trabalho, sua adaptação às 
tarefas. 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola 

A prática do ofício na escola e 
na sala de aula, a experiência 
dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: Tardif (2002, p. 63) 

 

No que se refere à Tabela e à realidade profissional dos instrutores de 

formação profissional que participaram da pesquisa, não há, portanto, os saberes 

constituídos pela formação profissional para o magistério, pois os instrutores não 

têm formação anterior ligada à educação. Todavia, os demais saberes permeiam a 

atuação dos instrutores e precisam ser levados em conta na proposta do curso de 

formação continuada. Tardif (2002) apresentou importantes resultados de pesquisa, 

onde constatou a importância de todos os saberes na formação e no desempenho 

docente. Compõem o programa os seguintes módulos:   

 

 Tema Tópicos Carga horária 

Módulo I Autoconhecimento Aspectos relacionados ao 
autoconhecimento, 
autoestima e resgate da 
identidade docente. 
Papel do docente de 
Educação Profissional na 
sociedade. 

 
 
 
4 h 
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Módulo II Processos de 
ensino-
aprendizagem 

Processos que envolvem o 
ensino e a aprendizagem, 
planos de aula 
interdisciplinares e 
contextualizados, 
planejamento das aulas, 
formas de avaliação e 
ferramentas metodológicas 
facilitadoras. 

 
 
 
 
8h 

Módulo III Papel social da 
escola de 
Educação 
Profissional e 
valores éticos 

Valores políticos e éticos da 
educação, desenvolvimento 
da vida social e profissional 
do estudante e relação entre 
trabalho e cidadania. 

 
 
4h 

Módulo IV Aspectos 
pessoais e 
competências 
socioemocionais 

Reconhecimento e respeito 
às diversidades presentes 
no ambiente escolar, o 
estudante de hoje, o uso dos 
temas transversais, estímulo 
ao desenvolvimento de 
competências 
socioemocionais junto aos 
estudantes e relação 
instrutor e estudante. 

 
 
 
 
8h 

Módulo V Mercado de 
trabalho e 
formação integral 
do estudante 

Contribuição para a 
formação integral do 
estudante, para além da 
formação profissional e 
estímulo ao desenvolvimento 
do senso crítico e da 
emancipação humana.  
Paralelo entre a Teoria do 
Capital Humano e Formação 
Omnilateral. 
Os riscos da 
empregabilidade. 

 
 
 
 
 
8h 

Módulo VI Tecnologia e 
inovação 

Utilização de diferentes 
recursos tecnológicos na 
produção do conhecimento 
sob a ótica da relação entre 
o “saber fazer” e o “porque 
fazer”, utilização de 
diferentes fontes de 
informação e criatividade na 
prática docente. 

 
 
 
 
4h 

 

O curso que envolve os módulos supracitados objetiva a formação 

pedagógica dos instrutores no ambiente de trabalho, a fim de promover 
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autorreflexões sobre a complexa sociedade onde a escola está inserida e o perfil 

desejado para atender o estudante atual. Esse curso também será disponibilizado 

online para que outros interessados em EP, na perspectiva da Educação Integral. Os 

recursos didático-metodológicos serão computador, datashow, quadro, material 

impresso (textos e apostilas), vídeos e dinâmicas de grupo. Busca-se instigar o 

instrutor, para que reveja suas crenças e convicções, posicionando-o quanto ao seu 

papel social e transformador, que ultrapassa o ambiente escolar com um objetivo 

maior, que é a sua contribuição na construção da emancipação humana. Busca-se 

também proporcionar condições para que cada instrutor procure fundamentação 

conceitual para embasar suas atividades na prática e no lócus da escola, num 

ambiente de troca constante com os demais profissionais. Com essa formação o 

instrutor aproximará a teoria da prática, consolidando a teoria, e construindo sua 

competência pessoal e profissional.  

Os módulos terão atividades práticas para possibilitar a vivência e 

ressignificação do conteúdo trabalhado. Ele irá aprender a aprender, por simulações, 

jogos, vídeos, dinâmicas de grupo, estudos de caso, inventando seu próprio fazer, 

com mais segurança e resgate da sua autoestima. O instrutor será incentivado a 

levar as informações adquiridas no curso para sua prática durante suas aulas, 

fornecendo um, diferencial aos estudantes. Tal concepção de olhar para frente, 

projetar novas questões e testar novas formas de atuar pode ser estimulada entre os 

educadores. O instrutor precisa ser um criador de ambientes que estimule o 

aprendizado, como um mediador e fomentador. Como aponta Perrenoud (1999), 

 

Formar verdadeiras competências durante a escolaridade geral supõe uma 
considerável transformação da relação dos professores com o saber, de sua 
maneira de dar aula e, afinal de contas, de sua identidade e de suas 
próprias competências profissionais. (PERRENOUD, 1999, p. 27). 

 

O docente que exercita sua capacidade de aprender torna-se mais sensível 

às contingências que o circundam, experimenta novos desafios, novos 

relacionamentos e constrói para si e junto com os outros novas maneiras de estar 

contextualizado com o mundo. Sugere-se, portanto, participar ativamente do 

processo educativo, de forma crítica, reflexiva e ética. E é isso que esse curso 

propõe, ou seja, um fazer junto. Um ambiente de troca, diálogo, experimentações, 

discussões, reflexões, um fazer diferente. Na tentativa de desmitificar o papel do 
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instrutor de formação profissional, como aquele profissional que exclusivamente 

ensina um ofício, um “repetidor” de afazeres. O instrutor pode ser um educador que, 

além de promover o aprendizado de uma profissão, contribua com o 

desenvolvimento do ser humano e sua realização individual e coletiva, por meio da 

criticidade, do afeto e da ação pedagógica efetiva. 

Segundo Gomes e Marins (2004) a mudança não é um fato isolado. Mas, um 

processo que leva tempo e depende de esforço e comprometimento. Ela só se 

efetiva quando as pessoas envolvidas se sentem coautoras desse processo. Ela não 

pode ser imposta de cima para baixo, mas sim trabalhada de maneira integradora 

onde cada um reconheça sua importância para e com o outro. Assim, espera-se que 

o instrutor possa ser sujeito de sua própria formação.  

 

 

 


