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APRESENTAÇÃO

A docência se construiu como profissão na 
medida em que as sociedades foram se desen-
volvendo e se tornando mais complexas. Os pri-
meiros professores exerciam também a função de 
sacerdotes e depois, veio o tempo em que os pro-
fissionais liberais, pelo notório saber, foram con-
vidados a atuarem como lentes. A profissionaliza-
ção docente é uma discussão recente, passando a 
exigir uma formação específica aos aspirantes em 
cursos superiores de licenciatura nas áreas espe-
cializadas de conhecimento. 

A democratização da Educação Básica, por 
exemplo, foi elemento fundamental que contri-
buiu na necessidade de formação de docentes nos 
bancos das Escolas Normais, que se constituíram 
instituições primordiais de formação de profes-
sores para atender às demandas cada vez mais 
crescentes da escola primária brasileira. A política 
republicana de universalização da escola pública 
influenciou na lógica de preparar professores no 
domínio de conhecimentos didático-pedagógicos 
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e na psicologia da educação. 
A carreira docente, em linhas gerais, come-

ça a se delinear quando os professores, reunidos 
em sindicatos e organizações, reivindicam condi-
ções de trabalho e de remuneração adequadas à 
natureza de seu trabalho. Esse é um caminho ain-
da em curso no Brasil, pois as condições em que se 
move a profissão docente até hoje não favorecem 
a profissionalidade. A cada dia, apresenta-se como 
desafio lutar pelo reconhecimento social e valori-
zação do magistério na agenda dos governantes 
brasileiros, que devem destinar mais recursos 
para melhorar a infraestrutura das escolas e efe-
tivar planos de carreira à categoria, melhorando, 
dessa forma, as condições de trabalho de mais de 
2,5 milhões de professores.

A industrialização da sociedade e a busca 
por mão de obra qualificada também interferiu 
no processo de formação e profissionalização do-
cente. Nesse contexto, os professores se tornaram 
peças importantes para o desenvolvimento social 
ou para qualquer projeto social a ser implantado. 
Mas nem isso foi suficiente para alcançar a efetiva 
profissionalização e valorização do professor. Ao 
contrário, foi estabelecida a precarização da ativi-
dade docente por meio do aumento da jornada de 
trabalho e congelamento dos salários. 

A maioria das ofertas de formação docente 
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no país ocorre em instituições privadas, que nem 
sempre primam pela articulação ensino/pesquisa/
extensão, enfrentando problemas também no que 
tange à massificação do ensino e degradação do 
trabalho docente. Trabalho que, até por lacunas 
legais, pode ser desenvolvido apenas com base na 
experiência; assim como tem enfrentado, ao lon-
go dos séculos, no Brasil, a ausência de políticas 
públicas voltadas para a solução das dificuldades 
do próprio contexto educacional. Esse conjunto de 
dificuldades resultou em um quadro de descarac-
terização e desvalorização do ser professor(a).

Observa-se que a docência tem sido uma 
atividade permeada por processos de precariza-
ção e proletarização, oriundos de políticas de ca-
ráter neoliberal que orientaram e orientam as pro-
fundas reformas que o Brasil tem passado desde 
as últimas décadas do século XX. A ideia do pro-
fessor polivalente tem se consolidado nos cursos 
de formação e nas escolas em todo o território 
nacional, condição mediada pelas tecnologias da 
informação e da comunicação, responsáveis pelo 
estabelecimento de um tempo virtual de interação 
entre professores e alunos.

Se a questão da formação docente já é 
complexa ao ser pensada sob uma perspecti-
va geral e propedêutica, se torna ainda mais ao 
ser pensada para as especificidades da Educação 
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Profissional e Tecnológica (EPT). A formação dos 
docentes para a EPT pode ser pensada a partir 
de vários segmentos: aqueles que ainda se for-
marão, ou seja, que estão no Ensino Médio, no 
Ensino Médio Integrado a Cursos Técnicos ou na 
Educação de Jovens e Adultos integrada à EPT; os 
que estão em processo de formação fora das li-
cenciaturas: bacharéis e tecnólogos e, por fim, os 
licenciandos. Cada um desses segmentos apre-
senta necessidades diferentes de formação para 
atuar como docente na EPT.

Aliado a isso, existe a multiplicidade de 
ofertas e níveis de oferta na Educação Profissio-
nal (Educação Básica, com cursos no Ensino Fun-
damental e Médio, técnico subsequente; e Nível 
superior, com cursos de tecnologia); modalidades 
(Educação a Distância, Educação de Jovens e Adul-
tos e Educação Especial); e cursos em diversos ei-
xos tecnológicos, o que demanda que a formação 
docente habilite o professor para trabalhar com 
uma grande diversidade de cursos, níveis, moda-
lidades e eixos tecnológicos. Situação complexa 
para a configuração de currículos distintos de for-
mação desses professores em nível de graduação.

A questão da formação docente para Edu-
cação Profissional também permeia a pós-gradu-
ação, pois muitos profissionais, oriundos de di-
versas áreas, só têm acesso à reflexão acerca da 



15

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

docência quando levados pela necessidade de atu-
ação como professores, ou pela necessidade de 
formação continuada. Nesse sentido, é relevante 
compreendermos a construção da docência na e 
para a Educação Profissional e Tecnológica a partir 
das experiências, da memória e das perspectivas.

O presente livro tematiza as memórias e 
experiências de formação docente na Educação 
Profissional e Tecnológica, com o intuito de refle-
tir acerca dos processos formativos institucionais, 
dos saberes à docência e das experiências da prá-
xis. A obra é delimitada ao escopo da Educação 
Profissional e Tecnológica, tendo por enfoques a 
memória de formação e atuação, o trabalho do-
cente na pós-graduação stricto sensu, bem como 
as perspectivas de atuação docente e de consoli-
dação do campo da Educação Profissional e Tec-
nológica.

A presente publicação está organizada em 
três eixos temáticos que, articulados, destacam di-
mensões da formação docente para a EPT. As pri-
meiras reflexões ocorreram no seio da disciplina 
obrigatória Formação Docente para EPT no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Profissio-
nal do IFRN, o que mobilizou pesquisas bibliográfi-
cas, documentais e de campo sobre a temática em 
questão.

O primeiro eixo temático dispõe de textos 
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que tratam sobre o prenúncio da formação do-
cente na Educação Profissional e Tecnológica, com 
destaque para as iniciativas precursoras que fo-
ram delineando a necessidade de uma formação 
específica nos campos dos conhecimentos técni-
cos e dos conhecimentos pedagógicos.

O segundo eixo temático reúne textos que 
abordam a docência na graduação e na pós-gra-
duação, contribuindo para a configuração do cam-
po científico da formação docente para atuação 
na Educação Profissional e Tecnológica. Cada vez 
mais, são criados grupos e projetos de pesquisas 
dedicados ao estudo dos processos de formação 
de professores licenciados e bacharéis que atuam 
na EPT, buscando compreender quais as políticas, 
os saberes necessários e as práticas pedagógicas 
instituídas nos multicampi dos institutos federais. 

O terceiro eixo temático congrega textos 
que explicitam a consolidação de perspectivas da 
atuação docente na Educação Profissional e Tec-
nológica, com proposições de uma pedagogia da 
práxis como epistemologia fundante dos cursos 
de formação docente, trazendo à tona a discussão 
de temas como trabalho como princípio educativo, 
formação humana integral e currículo integrado, 
numa perspectiva crítico emancipadora. 

A leitura da obra em vitrine apresenta-se 
como essencial para os profissionais e pesquisado-
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res interessados em explorar de que forma ocorre 
a formação inicial e continuada de docentes à EPT. 
As reflexões aqui congregadas buscam contribuir 
para o fortalecimento do campo da produção do 
conhecimento sobre o processo de profissionali-
zação docente que atua na EPT.

Natal (RN), maio de 2021.
Os organizadores
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PREFÁCIO

A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
COMO DIMENSÃO DE UMA PEDAGOGIA SOCIAL

RONALDO MARCOS DE LIMA ARAUJO1 

A formação dos trabalhadores brasileiros 
é tema que, além de necessário pois relaciona-se 
aos diferentes projetos de desenvolvimento do 
país, é quente pois desperta debates acalorados 
acerca de seu conteúdo, fruto das diferentes leitu-
ras que se faz sobre a formação daqueles que se 
ocuparão da produção de bens e serviços.

Em geral, duas posições principais se co-
locam nesse debate. Uma primeira, fruto de um 
pensamento mais pragmático, advoga que os tra-
balhadores precisam apenas ter acesso aos conhe-
cimentos necessários para que eles desenvolvam 
as suas competências laborais e desempenhem as 

1 Doutor em Educação pela UFMG. Professor Titular da 
UFPA. Pesquisador 1D do CNPq. Emeio: rlima@ufpa.br. 
Orcid: 0000-0002-5982-793. CV Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7901626430586502.
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suas funções produtivas. Nesse caso, o acesso a 
uma ampla cultura geral só distanciaria o traba-
lhador do desenvolvimento dessas competências 
específicas. De outro lado, há uma concepção mais 
humanista, a qual reconhece que os trabalhadores 
têm direito a uma formação inteira, que lhes per-
mita produzir, mas também ter uma leitura ampla 
de seu trabalho e da situação política de seu país, 
bem como de seus direitos de cidadão, de reco-
nhecer os projetos estéticos e éticos presentes na 
realidade; enfim, um tipo de formação que o re-
conheça como cidadão pleno. Nessa perspectiva, 
tomada como uma Pedagogia Social, tal como de-
finia Pistrak2, assume-se que a escola não deve ser 
lugar apenas de ensino mas, e principalmente, de 
formação de pessoas plenamente desenvolvidas.

O livro que agora o leitor se depara se si-
tua nesse campo de leitura humanista da forma-
ção dos trabalhadores. Ele reúne um conjunto de 
textos que abordam a educação profissional, mais 
especificamente na formação dos professores da 
educação profissional, tomando-a como dimensão 
necessariamente articulada aos projetos de for-
mação de trabalhadores em disputa. O livro trata 
prioritariamente da formação de professores para 

2 PISTRAK, M.M. Fundamentos da Escola do Trabalho: 
uma pedagogia social. São Paulo: Expressão Popular, 
2000.
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a educação profissional, mas apresenta também 
artigos que se ocupam das memórias e das práti-
cas de professores da educação profissional, per-
mitindo ao leitor uma visão crítica sobre os temas 
que envolvem as políticas e as práticas docentes, 
articulando formação docente, educação profis-
sional e democracia.

O livro Formação de professores para a 
Educação Profissional: memórias e práticas, or-
ganizado por pesquisadores que mantêm vínculos 
profissionais com a prática de educação profissio-
nal técnica e tecnológica, ajuda a pensar que a for-
mação de professores para a educação profissio-
nal deve estar vinculada a um projeto integrado de 
formação humana, que se oriente pela necessida-
de de formação omnilateral dos sujeitos.

O livro está organizado em torno de três 
eixos bem definidos: Eixo 1 - Formação docente 
na educação profissional; Eixo 2  - A docência na 
pós-graduação: configuração do campo científico 
da formação docente para educação profissional; 
e Eixo 3 - Consolidação e perspectivas da atuação 
docente na educação profissional

O eixo 1 é composto por um texto inicial 
de duas das organizadoras, Ana Lúcia Sarmento 
Henrique e Ilane Ferreira Cavalcante, e mais seis 
capítulos, tratando das questões que cercam os 
aspectos de profissionalização docente. A seguir, 
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de Rafael Silva, Antonio Nepomuceno e Edione 
Gedes abrem o livro com capítulo CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE INTEGRAÇÃO, A PAR-
TIR DE MEMÓRIAS NARRATIVAS DE PROFESSORES 
DA ETFRN (1968 – 1999), no qual recuperam a me-
mória de seis professores da antiga Escola Técni-
ca Federal do Rio Grande do Norte, identificando 
ainda naquele período a presença do projeto de 
ensino integrado nas finalidades daqueles docen-
tes. Identificam que, apesar de não haver um claro 
compromisso com o projeto de ensino integrado, 
foram implementadas nas práticas daqueles do-
centes “uma variedade de ações e/ou tentativas 
de integração”.

No texto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NA REDE E-TEC: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO 
E DO PANORAMA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 
(2011-2020) as autoras Maria Helena Diógenes e 
Lenina Silva analisam a formação inicial e conti-
nuada de professores da EPT e da EPTNM feita na 
modalidade a distância por meio da Rede E-Tec. 
Destaca-se, nesse texto, um importante trabalho 
de revisão bibliográfica feita pelas autoras acerca 
da Rede E-Tec. O estudo revelou, apesar de gran-
de crescimento, poucos registros e a dificuldade 
de acesso aos dados referentes aos processos de 
formação de professores dessa rede.
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Em MEMORIAL DE UM PROFESSOR DA/NA 
EJA: TRAJETÓRIA DE VIDA E UMA EXPERIÊNCIA DE 
ENSINO DE HISTÓRIA, Paulo Garcia traz as suas ex-
periências como professor da Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA). Além do relato autobiográfico de sua 
trajetória de vida, o autor enfatiza o desafio de se 
fazer uma educação profissional contextualizada, 
que integre experiências de vida com os saberes 
disciplinares, com o fito de promover a percepção 
crítica dos alunos.

Maria do Socorro Silva, em seu texto, intitu-
lado INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL CO-
LÔNIA E IMPERIAL, identifica as primeiras iniciati-
vas de educação profissional no Brasil colônia. Os 
resultados da pesquisa feita permitem a autora 
afirmar que no Brasil Colônia e no Império não 
houve preocupação significativa acerca do tema 
da Educação Profissional e da formação de profes-
sores para a referida modalidade de ensino.

No capítulo TRAJETÓRIA DOCENTE DE PRO-
FESSORES DA ETFRN ENTRE AS DÉCADAS DE 1970 
E 1980, de coautoria de Dediane Mororó, Kardênia 
Moreira, Márcia Fernandes e Nara Carlos, as au-
toras recuperam as memórias de professores da 
ETFRN, focando na formação docente para educa-
ção profissional nos anos 1970 e 1980. Elas orga-
nizam as falas dos docentes considerando as suas 
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trajetórias de formação individuais, bem como as 
de professores no contexto da ETFRN. A partir des-
sas memórias, explicam e enfatizam a importância 
dos Esquemas I e II para a formação dos professo-
res, bem como o curso CBAI, exigido para comple-
mentar a formação didático-pedagógica dos pro-
fessores da época.

No texto EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E RE-
CURSOS TECNOLÓGICOS: UM OLHAR HISTÓRICO 
SOBRE A PRÁTICA PROFISSIONAL DOCENTE NO 
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
Erika dos Santos, Luciana Machado e Maria Sousa 
enfocam os usos dos recursos tecnológicos como 
ferramenta pedagógica pelos professores do IFRN. 
Nele, as autoras destacam que, apesar da falta de 
formação dos docentes para o uso das tecnolo-
gias, estas constituem uma possibilidade de serem 
utilizadas em benefício de um projeto de democra-
tização das informações e dos conhecimentos.

O eixo 2 traz resultados de uma pesquisa fei-
ta com professores do Programa do Mestrado Aca-
dêmico em Educação Profissional do IFRN tratando 
da docência na pós-graduação, tomada como cam-
po científico da formação docente para Educação 
Profissional, sendo composto por 4 artigos escritos 
em coautoria por mestrandos do PPGEP.

Em A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
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NA FORMAÇÃO DOS DOCENTE NÃO LICENCIADOS: 
VOZES, VISÕES E PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES 
DO PPGEP, as autoras trazem os resultados de uma 
pesquisa realizada com Professores do PPGEP do 
IFRN. Ao tratar sobre a contribuição do Programa 
para a formação docente dos não licenciados, de-
fendem que os docentes pesquisadores assumam 
também um perfil formativo para que possam co-
laborar mais decisivamente na formação de pro-
fessores não licenciados para o exercício docente 
na educação profissional técnica.

No capítulo AS PERSPECTIVAS PARA A FOR-
MAÇÃO NO DOUTORADO DO PPGEP/IFRN, os au-
tores tratam das perspectivas dos docentes da 
Instituição para a implementação do Doutorado 
em Educação Profissional, que estava em fase de 
avaliação pela CAPES. Como um documento histó-
rico importante, registram o otimismo na fala dos 
entrevistados pela aprovação do doutorado bem 
como a leitura que faziam da importância dessa 
nova etapa de formação do pesquisador em edu-
cação profissional.

Cristiane de Brito Cruz e Ana Lídia Medeiros 
de Oliveira tratam das RELAÇÕES DE GÊNERO NA 
ATUAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIO-
NAL E TECNOLÓGICA NA PERCEPÇÃO DE PROFES-
SORES DO PPGEP/IFRN e destacam a existência de 
disparidades nos papéis exercidos por homens e 
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mulheres na Instituição. Defendem a necessidade 
de que a mulher tenha ampliados os seus espaços 
de atuação e que assuma mais papéis de poder, 
em particular nos espaços de gestão da educação 
profissional.

Em FORMAÇÃO DOCENTE: RELATOS DA 
ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DO PPGEP NO IFRN 
os autores caracterizam e analisam a atuação do 
professor no IFRN, a partir de entrevistas realiza-
das, nas quais identificam características peculia-
res nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão do professor da Instituição.

O EIXO 3 da coletânea reúne 8 capítulos, 
que tratam da CONSOLIDAÇÃO E PERSPECTIVAS 
DA ATUAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFIS-
SIONAL. Em FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: NOTAS SOBRE A EXPE-
RIÊNCIA DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM 
SE APRENDE A LER, Walkyria Teixeira e Lenina So-
ares analisam o processo de formação e capaci-
tação dos professores que atuaram numa política 
pública municipal de alfabetização e de educação 
profissional do Município de Natal/RN, na década 
de 1960. O texto traz alguns interessantes registros 
fotográficos e revela os esforços dos organizado-
res do movimento popular de Natal/RN, da década 
de 1960, para identificar, selecionar e capacitar os 
docentes que iriam trabalhar naquele projeto.
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No texto intitulado PERSPECTIVAS DE FOR-
MAÇÃO DOCENTE: INFLUÊNCIAS DA BNCC PARA A 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA os au-
tores recuperam as políticas recentes de educação 
profissional e analisam os impactos da Base Na-
cional Curricular Comum (BNCC), aprovada no ano 
de 2018, para a formação de professores da edu-
cação profissional brasileira. Sustentam que esta 
legislação não possui um enfoque adequado para 
a EPT, sendo genérica, e que não dialoga com a Lei 
de Diretrizes e Bases 9394/96, que estabeleceu as 
regras sobre a EPT no ensino médio.

As autoras do capítulos SETOR DE ORIEN-
TAÇÃO ESTUDANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO PRO-
EJA trazem um memorial com reflexões sobre as 
práxis pedagógicas realizadas junto aos estudan-
tes do Curso do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional – PROEJA- pelo setor de 
orientação estudantil do IFRS – Campus Restinga. 
É destacado o papel de escuta do orientador es-
tudantil, contribuindo para que a escola seja um 
espaço mais humano, promotor de afetos e de 
acolhida aos estudantes.

Luiza Medeiros destaca os desafios enfrenta-
dos por professores que não tiveram a formação 
pedagógica na sua formação inicial em APRENDEN-
DO ERGONOMIA A PARTIR DE TEMAS TRANSVER-
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SAIS, e apresenta uma proposta de metodologia de 
ensino desenvolvida na disciplina de Ergonomia do 
curso técnico em segurança no trabalho, que articu-
la conceitos e legislações sobre a acessibilidade de 
pessoas com deficiência com pressupostos da Er-
gonomia. A autora conclui afirmando a possibilida-
de dessa metodologia contribuir para o crescimen-
to dos alunos tanto no que se refere aos aspectos 
teóricos quanto aos aspectos de formação cidadã.

Em PERFIL ACADÊMICO-PROFISSIONAL DOS 
EGRESSOS DO PPGEP/IFRN: IMPLICAÇÕES PARA 
A FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFIS-
SIONAL, os autores trazem os resultados de uma 
pesquisa que focava no olhar sobre os egressos do 
PPGEP/IFRN sobre formação de professores para 
a Educação Profissional. Tomando como referên-
cia a perspectiva histórico-social, destacam as es-
pecificidades e contradições da profissão docente 
bem como as limitações da formação inicial de 
professores para a EP no Brasil, mesmo quando 
essa formação acontece dentro de uma instituição 
especializada em educação profissional.

Em A FORMAÇÃO CONTINUADA NO PRO-
GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL (PPGEP/IFRN) COMO ESPAÇO DE CONS-
TRUÇÃO DE SABERES, três autores estudam, a 
partir do olhar de egressos do IFRN, a experiência 
do Mestrado em Educação Profissional do PPGEP 
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como estratégia de formação continuada que con-
tribui para a construção e reconstrução de saberes 
específicos para a docência e para a pesquisa.

No texto A FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: SENTIDOS E SIGNIFI-
CADOS NO OLHAR DOS EGRESSOS-PPGEP/IFRN 
(2013 a 2018) as autoras Iracyara Souza e Lúcia 
Monteiro analisam a especificidade da formação 
docente, no que concerne às contribuições do PP-
GEP – IFRN para a formação continuada e atuação 
na Educação Profissional, e defendem a relevân-
cia desta para a formação dos docentes de educa-
ção profissional. Fazem isso a partir de entrevistas 
com egressos da Instituição.

Em DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO E ATU-
AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA, os autores, ao discutirem a conso-
lidação e a perspectiva da atuação docente na edu-
cação profissional e tecnológica, fazem a recupera-
ção da literatura crítica da área e defendem que a 
educação profissional e tecnológica esteja articula-
da a um projeto de formação de sujeitos com auto-
nomia intelectual, ética política e humana.

No último texto, AVALIAÇÃO POLÍTICA DA 
REFORMA DO ENSINO MÉDIO E DO NOTÓRIO SA-
BER COMO A NEGAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCEN-
TE PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, os autores 
analisam como as mudanças decorrentes da re-
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forma do ensino médio impactam na atuação de 
professores da educação profissional.

A coletânea traz textos consistentes e bem 
escritos, a maioria feita de modo coletivo, em coau-
toria. São todos resultantes de ações de pesquisa 
e a maioria com foco na experiência de docentes e 
pesquisadores do Programa de Pós-graduação em 
Educação Profissional do IFRN, programa pioneiro 
na formação de pesquisadores para a educação 
profissional brasileira e que tem servido de refe-
rência sobre essa temática no país.

Em seu conjunto, a obra valoriza os docen-
tes da educação profissional e favorece ao apri-
moramento de um projeto humanista e social da 
formação dos trabalhadores, destacando a função 
docente como promotora de qualidades humanas, 
técnicas, científicas e culturais, capazes de formar 
um trabalhador, mas também de desenvolver a for-
mação de cidadãos e de um sistema social justo.

O livro assume que as políticas de forma-
ção de professor não podem reduzir o papel dos 
docentes da educação profissional ao de treinador 
de capacidades específicas, mas sim devem promo-
ver uma cultura de valorização do professor que se 
traduza no reconhecimento efetivo da qualificação 
profissional docente como processo sem fim.

As ações de formação de professores para a 
Educação Profissional devem compor uma agenda 
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política pública, não podendo ser tratadas apenas 
de modo pontual, marginal e secundariamente, 
tal como têm registrado os historiadores da área 
de trabalho e educação e como fazem os autores 
dessa coletânea. Tomar a educação profissional 
como política pública implica no reconhecimento 
pelo Estado dessa modalidade como direito e no 
comprometimento com a valorização, a adequada 
remuneração e a boa formação dos professores, 
o que requer a definição de recursos capazes de 
assegurar o desenvolvimento das estratégias de 
formação inicial e continuada de professores de 
educação profissional que não dependam das “va-
riações de humor” dos governantes de plantão. 
Essa ação pressupõe, também, a definição de ob-
jetivos, metas, estratégias, ações e financiamento 
dos processos de formação dos professores para 
esta modalidade de ensino.

Pelo seu conteúdo consistente, por resul-
tar de ações de pesquisa, por assumir a educação 
profissional como direito e por tomar os docentes 
dessa modalidade de ensino como protagonistas 
de um projeto humanista de formação de traba-
lhadores, essa coletânea precisa ser lida por todos 
que tomam a formação profissional como objeto 
de pesquisa ou que fazem da educação profissio-
nal a sua atividade cotidiana.
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EIXO 1

FORMAÇÃO DOCENTE 
NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
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PRIMEIRAS PALAVRAS

A educação pela pedra

Uma educação pela pedra: por lições;

para aprender da pedra, freqüentá-la;

captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

A lição de moral, sua resistência fria

ao que flui e a fluir, a ser maleada;

CAPÍTULO 1.1
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a de poética, sua carnadura concreta;

a de economia, seu adensar-se 
compacta:

lições da pedra (de fora para dentro,

cartilha muda), para quem soletrá-la.

(João Cabral de Melo Neto)

O poema de João Cabral de Melo Neto fala 
de como o aprendizado pode ser duro e difícil, a 
partir da metáfora da pedra, que ensina em sua 
carnadura concreta, por meio de sua concretude, 
a dor, a economia, a dureza, a densidade. A pedra, 
diz o poeta, ensina não a ser pedra, mas a ser for-
te, não se aprende a pedra, diz ele. A pedra, princi-
palmente no sertão, é parte do indivíduo. Embora 
essa metáfora não seja diretamente ligada à do-
cência, quem exerce essa profissão sabe o quanto 
é difícil não só permanecer nela, aprendendo em 
sua carnadura concreta diariamente. Sabe o quan-
to é difícil também, no tempo e na sociedade em 
que vivemos, sobreviver da docência, por sua des-
valorização, por sua massificação, pela concretude 
de seu cotidiano. Neste ensaio, refletimos sobre a 
profissão e a profissionalização docente e espera-
mos que a reflexão nos traga não só os desafios, 
mas os sopros de esperança na construção do 
nosso caminho profissional.
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REFLEXÕES SOBRE  
PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

O conceito de profissão é definido por Veiga 
(2005, p. 40) como algo que “[...] é utilizado para 
identificar um grupo altamente formado, compe-
tente, especializado e dedicado, que corresponde 
efetiva e eficientemente à confiança pública”. Bem, 
isso caberia muito bem à docência, não fossem os 
entraves históricos, econômicos e sociais que cer-
cam a atuação dos professores.

A profissionalização docente se confunde 
com a história da formação de professores, pois 
a docência foi se construindo como profissão na 
medida em que as sociedades foram se desenvol-
vendo e se tornando mais complexas. A democra-
tização da educação básica, por exemplo, é ele-
mento fundamental na necessidade de formação 
de docentes. Essa história está ligada, no mundo 
ocidental, aos movimentos de Reforma e Contrar-
reforma, que apontavam já para uma necessidade 
de desenvolvimento da formação de professores, 
mas torna-se mais premente a partir da Revolu-
ção Francesa, no século XVIII, quando se eviden-
cia a intenção de disseminar a educação para as 
classes menos favorecidas e, a partir dessa pers-
pectiva, a necessidade de estabelecer uma escola 
normal, sob responsabilidade do Estado, voltada 
para a formação de professores. Essa possibilida-



38

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

de se torna viável ao longo do século XIX com a 
consolidação dos Estados Nação e a implantação 
dos sistemas de ensino público. 

A partir do século XIX, disseminam-se as 
implantações das escolas normais no mundo oci-
dental. No Brasil, no entanto, esse percurso só se 
intensifica a partir do século XX, embora já haja ini-
ciativas e legislações para essa formação desde o 
século anterior. 

A Lei de 15 de outubro de 1827 “Manda cre-
ar escolas de primeiras letras em todas as cidades, 
villas e logares mais populosos do Imperio.” (BRA-
SIL, 1827). Em seu Artigo 5º, essa mesma lei indica 
que 

Art 5º Para as escolas do ensino mu-
tuo se applicarão os edifficios, que 
houverem com sufficiencia nos lo-
gares dellas, arranjando-se com os 
utensillios necessarios á custa da 
Fazenda Publica e os Professores; 
que não tiverem a necessaria ins-
trucção deste ensino, irão instruir-
-se em curto prazo e á custa dos 
seus ordenados nas escolas das ca-
pitaes (BRASIL, 1827).

Assim, a organização da infraestrutura física 
ficaria sob encargo do Estado, mas a sua formação 
nas escolas das capitais cabia aos próprios profes-
sores. Tanuri (2000) informa que as primeiras ex-
periências de formação de professores no Brasil 
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concentravam-se com o método, ou seja, tinham 
uma perspectiva eminentemente prática. Na refe-
rida Lei de 1827, estabelece-se que os professores 
deveriam: 

ler, escrever as quatro operações de 
arithmetica, pratica de quebrados, 
decimaes e proporções, as nações 
mais geraes de geometria pratica, 
a grammatica da lingua nacional, 
e os principios de moral chritã e 
da doutrina da religião catholica e 
apostolica romana, proporcionan-
dos á comprehensão dos meninos; 
preferindo para as leituras a Cons-
tituição do Imperio e a Historia do 
Brazil (BRASIL, 1827).

As professoras, no entanto, deveriam rece-
ber uma formação diferente, conforme preconiza 
o Artigo 12º:

As mestras, além do declarado no 
art 6º, com exclusão das noções de 
geometria e limitando a instrucção 
da arithmetica só as suas quatro 
operações, ensinarão tambem as 
prendas que servem á economia 
domestica; [...] (BRASIL, 1827).

Assim, estabelecia-se no Brasil uma forma-
ção que excluía as mulheres da compreensão de 
noções de geometria, além de devotá-las às pren-
das domésticas (professoras e alunas). Tanuri 
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(2000) nos lembra ainda, no entanto, que essa pri-
meira legislação teve pouco impacto e efetividade 
nas províncias, pois as primeiras escolas normais só 
seriam criadas de forma mais efetiva no país após 
a reforma constitucional de 12 de agosto de 1834.

Pode-se pois dizer que nos primei-
ros 50 anos do Império, as poucas 
escolas normais do Brasil, pautadas 
nos moldes de medíocres escolas 
primárias, não foram além de en-
saios rudimentares e mal sucedidos 
(TANURI, 2000, p. 65).

Ao longo do século XIX, a necessidade de 
criação de escolas normais vai tomando cada vez 
mais fôlego no país e são criadas escolas nas prin-
cipais províncias (São Paulo, Bahia) voltadas ex-
clusivamente para o público masculino. Elas só 
seriam abertas para as mulheres no final do sé-
culo, quando a ideia de que a profissão docente 
se assemelhava às funções maternas começa a ser 
divulgada, embora a realidade demonstrasse que 
havia pouco interesse do universo masculino pela 
profissão devido ao seu desprestígio e às parcas 
remunerações.

O Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879 
(Reforma Leôncio de Carvalho), traz a primeira 
proposta mais efetiva, oriunda do poder central, 
para a criação e o estabelecimento de um currí-
culo de formação docente, a partir da criação de 
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Escolas Normais em todo o território nacional. Até 
então, pensava-se na formação do professor, não 
exatamente em sua profissionalização. Isso impu-
nha a necessidade de construção de uma carreira, 
por exemplo, além da constituição de seus sabe-
res e práticas.

Diversas legislações construíram a educa-
ção brasileira e observamos que, em geral, elas 
não previam exatamente os princípios e as formas 
relacionadas à construção da carreira docente. A 
carreira docente, em linhas gerais, começa a se 
delinear quando os professores, reunidos em sin-
dicatos e organizações, reivindicam condições de 
trabalho e de remuneração adequadas à nature-
za de seu trabalho. Esse é um caminho em curso, 
pois as condições em que se move a profissão do-
cente até hoje não favorecem a profissionalidade. 
Para Nóvoa:

Contrariamente a outros grupos pro-
fissionais, os docentes não codifica-
ram jamais, de maneira formal, um 
conjunto de regras deontológicas. 
Isso se explica por duas razões: pri-
mo, o comportamento ético lhes foi 
ditado do exterior, em princípio pela 
igreja, depois pelo estado; secundo, 
estas duas instituições exerceram 
uma após a outra, o papel de media-
dores da profissão docente, tanto em 
suas relações internas quanto nas ex-
ternas (NÓVOA, 1997, p. 120).
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Nesse caminho, também se incluem as dis-
cussões em torno da identidade docente, que diz 
respeito à autoafirmação do professor enquanto 
sujeito (alguém que tem autonomia para pensar, 
planejar e agir). Uma autonomia que, muitas ve-
zes, lhe é negada, posto que estamos em um país 
em que muitas manifestações coletivas dos pro-
fessores são recebidas com bombas de efeito mo-
ral, cães policiais treinados e balas de borracha, e 
onde mais da metade dos estados não paga o piso 
salarial aos seus professores.

Desde outra perspectiva, sua autonomia in-
telectual é afetada quando o docente se vê obri-
gado a seguir, em sala de aula, manuais de insti-
tuições educativas que estão, na verdade, mais 
preocupadas com o controle e a gerência do pro-
cesso de ensino do que com a aprendizagem em 
si. São verdadeiros guias instrucionais que porme-
norizam as tarefas a serem executadas, indicando 
os meios a serem utilizados ao fazer o trabalho e o 
tempo necessário para sua execução.

Essa perspectiva gerencialista de educação 
considera o professor apenas um trabalhador/
operário cumpridor de tarefas, nega sua intelec-
tualidade e, em consequência, nega também a es-
pecificidade da profissão docente, posto que qual-
quer pessoa minimamente orientada pode seguir 
manuais ou guias instrucionais.
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Não se pode deixar de lembrar que as mu-
lheres professoras têm um importante papel na 
institucionalização do magistério, na construção 
do ofício de ensinar. No entanto, as mulheres es-
tavam, durante muito tempo, restritas às funções 
básicas do ensino, o que lhes garantia, no máximo, 
os salários mais baixos da profissão.

A industrialização da sociedade e a busca 
por mão de obra qualificada também interferiu 
no processo de formação e profissionalização do-
cente. Nesse contexto, os professores se tornaram 
peças importantes para o desenvolvimento social 
ou para qualquer projeto social a ser implantado. 
Mas nem isso foi suficiente para alcançar a efetiva 
profissionalização do profissional da Educação. 

A verdade é que o professor enfrenta difi-
culdades na sua formação, pois a grande maioria 
das ofertas de formação docente no país se dá em 
instituições privadas, que nem sempre primam 
pela articulação do tripé ensino X pesquisa X ex-
tensão. O professor enfrenta problemas também 
no que tange à massificação do ensino e degrada-
ção do trabalho docente, que, até por lacunas le-
gais, pode ser desenvolvido apenas com base na 
experiência; assim como tem enfrentado, ao lon-
go dos séculos, no Brasil, a ausência de políticas 
públicas voltadas para a solução das dificuldades 
do próprio contexto educacional. Esse conjunto de 
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dificuldades resultou em um quadro histórico e ao 
mesmo tempo bastante atual de descaracteriza-
ção e desvalorização do professor. Evidentemente, 
isso gera insatisfação não só entre quem já exerce 
a docência, mas também em quem está ingressan-
do nos cursos de formação inicial, que não já não 
percebem a docência como uma profissão alvo. 

Observa-se que a docência tem sido uma ati-
vidade permeada por processos de precarização e 
proletarização. O resultado desses processos não 
vem conduzindo à profissionalização, mas à des-
profissionalização. Esses processos são oriundos 
de políticas de caráter neoliberal que orientaram 
e orientam as profundas reformas por que o Brasil 
tem passado desde as últimas décadas do século 
XX. Nesse sentido, Shiroma e Evangelista (2004, p. 
535) afirmam:

[...] a política de profissionalização de 
professores e gestores, nos moldes 
em que vem sendo implantada, tem 
por objetivo não o aumento da qua-
lificação do quadro de magistério, 
mas sim, a sua desintelectualização 
para, desse modo, torná-los pragmá-
ticos diminuindo-lhes a capacidade 
de intervenção consciente.

Em função disso, a profissionalização, que 
está relacionada à intelectualidade e à politicidade 
do magistério, passou a ser propagada como com-
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promisso com a competência. Desvia-se o foco da 
questão política da profissionalização em prol de 
um traço tecnocrático que comanda as reformas 
da educação no país. Lins (2013, s/n) afirma que:

O controle exercido pelo Estado 
sobre o professorado, por meio da 
política educacional, se dá, como já 
dito, em nível macro pelo sistema 
de avaliação e, em nível micro, pelo 
controle exercido tanto pela ges-
tão da educação quanto da escola. 
A avaliação sistemática das escolas 
por órgãos externos tem suscita-
do críticas e discussões acerca das 
suas consequências sobre o traba-
lho dos professores, como a perda 
da autonomia do grupo profissio-
nal. A padronização e a rotinização 
das atividades levadas a termo com 
o objetivo de atingir as metas para 
a aprendizagem estabelecidas para 
a escola, caracterizariam essa perda 
cujos desdobramentos conduzem à 
desprofissionalização, pois o traba-
lho docente passaria a ser guiado 
pelas normas, regras e valores pos-
tos pelo Estado e pela gestão da es-
cola. Nesse sentido, o professorado 
é apontado como grupo em proces-
so de proletarização.

Ainda conforme Lins (2013), o conceito 
de proletarização se constrói exatamente sobre 
o controle do processo de trabalho, levando à 
submissão do trabalho ao assalariamento, à es-
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pecialização, à rotinização e à padronização em 
oposição à autonomia, à autoridade, ao poder 
e ao prestígio. No Brasil, o controle da profissão 
docente sempre esteve nas mãos do Estado, que 
não só seleciona e avalia os docentes, mas es-
tabelece supervisores para a fiscalização de seu 
trabalho. Assim como sempre foi do Estado a de-
finição das diretrizes de formação dos professo-
res. Nesse sentido, a cobrança do Estado por uma 
formação superior para a docência, estabelecida 
já no século XX, foi importante e apontou para 
uma profissionalização que, no entanto, não foi 
eficiente, porque, por um lado, não determinou 
que só poderia exercer a docência quem tivesse 
essa formação; e de outro, permitiu o exercício 
docente de pessoas não graduadas, quando não 
houvesse profissionais graduados para exercer 
a função. Podemos trazer, como exemplo, a LDB 
de 1971, Lei nº 5.962/1971. Conforme nos lembra 
Machado (2021), esse dispositivo legal admitia, 
caso não houvesse disponibilidade de professo-
res licenciados, a outorga de permissões para 
lecionar a outros profissionais, a título precário 
e dentro de uma ordem de prioridade. Nas pala-
vras de Machado (2021),

para lecionar no 2º grau, primeira-
mente se abriria oportunidade aos 
portadores de diploma de licencia-
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tura de 1º grau. Depois, aos habi-
litados em exames de suficiência 
regulados pelo Conselho Federal de 
Educação e realizados em institui-
ções oficiais de ensino superior in-
dicados pelo mesmo Conselho. Por 
fim, viriam os não licenciados, os ba-
charéis No caso desses últimos, eles 
poderiam, então, ser registrados no 
Ministério da Educação e Cultura, 
mas deveriam realizar complemen-
tação de estudos, na mesma área 
de sua formação ou em áreas afins, 
incluindo aí a formação pedagógica, 
sempre atendendo aos critérios es-
tabelecidos pelo Conselho Federal 
de Educação.

Evidentemente, como em todas as tensões 
sociais, o movimento da classe, ou seja, do grupo 
profissional organizado, pode reverter o quadro 
de precarização em busca da profissionalização e 
da valorização.

A docência para a educação profissional 
acompanha todas essas questões, apesar de ter 
suas especificidades. Nesse sentido, mesmo a LDB 
mais recente, a Lei nº 9.394/1996, não dispunha 
originalmente de regulamentação específica para 
os docentes da EP. Somente no Art. 63, definia 
que os Institutos superiores manteriam, de acor-
do com o Inciso II, programas de formação peda-
gógica para portadores de diplomas de educação 
superior para os que quisessem se dedicar à edu-
cação básica (BRASIL, 1996).
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No Decreto nº 2.208/1997, encontramos 
uma definição quanto ao exercício da docência na 
modalidade de Educação Profissional. O Art. 9º es-
clarece que:

As disciplinas do currículo do ensino 
técnico serão ministradas por pro-
fessores, instrutores e monitores 
selecionados, principalmente, em 
função de sua experiência profis-
sional, que deverão ser preparados 
para o magistério, previamente ou 
em serviço, através de cursos regu-
lares de licenciatura ou de progra-
mas especiais de formação pedagó-
gica (BRASIL, 1997, s.p.).

Observa-se que esse decreto, além de lega-
lizar a não obrigatoriedade de graduação em ní-
vel superior para as disciplinas do ensino técnico, 
permitindo o exercício docente de instrutores e 
monitores com experiência profissional, demons-
tra uma excessiva valorização da experiência em 
detrimento da formação para a docência, o que 
remonta à Educação Profissional ainda nas legisla-
ções do início do século XX3.

3  Para aprofundar o estudo sobre a falta de política para a for-
mação docente da EPT, sugerimos a leitura de LIMA FILHO, Do-
mingos Leite; MARON, Neura Maria Weber. Desafios para a for-
mação inicial e continuada de docentes da EPT e do Proeja. In: 
ZANARDINI, Isaura Mônica Souza; LIMA FILHO, Domingos Leite; 
MARON, Neura Maria Weber (Orgs.). Produção do Conheci-
mento no Proeja: cinco anos de Pesquisa. Editora UTFPR: Curi-
tiba, 2012, p.162-183.
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O Decreto nº 5.154/2004 revogou o Decre-
to nº 2.208/1997, mas manteve-se omisso no que 
tange à formação docente.

O Plano Nacional de Educação, com vigência 
entre 2001 e 2010, Lei nº 10.172/2001, no item que 
trata da Educação Tecnológica e Formação Profis-
sional, mantinha a mesma perspectiva de valoriza-
ção da experiência, ou da prática ao apresentar o 
seguinte objetivo e meta:

Modificar, dentro de um ano, as 
normas atuais que regulamentam 
a formação de pessoal docente 
para essa modalidade de ensino, 
de forma a aproveitar e valorizar 
a experiência profissional dos for-
madores. Estabelecer, com a cola-
boração entre o Ministério da Edu-
cação, o Ministério do Trabalho, 
as universidades, os CEFETs, as 
escolas técnicas de nível superior, 
os serviços nacionais de aprendi-
zagem e a iniciativa privada, pro-
gramas de formação de formado-
res para a educação tecnológica 
e formação profissional (BRASIL, 
2001, s.p.) 

O atual Plano Nacional de Educação, Lei nº 
13.005/2014, cuja vigência vai de 2014 a 2024, em-
bora proponha a meta de formação de todos os 
professores que atuam na Educação Básica (Meta 
15), aponta, logo a seguir, na estratégia 15.9, a 
perspectiva de:
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Implementar cursos e programas 
especiais para assegurar formação 
específica na educação superior, 
nas respectivas áreas de atuação, 
aos docentes com formação de ní-
vel médio na modalidade normal, 
não licenciados ou licenciados em 
área diversa da de atuação docente, 
em efetivo exercício (BRASIL, 2014, 
n.p.).

A exceção é a estratégia 15.13, que define a 
proposta de:

Desenvolver modelos de formação 
docente para a educação profis-
sional que valorizem a experiência 
prática, por meio da oferta, nas re-
des federal e estaduais de educação 
profissional, de cursos voltados à 
complementação e certificação di-
dático-pedagógica de profissionais 
experientes (BRASIL, 2014, s.p.).

A estratégia em questão aponta a necessi-
dade de formação específica para os docentes da 
Educação Profissional, mas mantém a valorização 
da prática, da experiência envolvida com a atuação 
no mercado de trabalho, demonstrando a necessi-
dade de uma formação mais voltada para as meto-
dologias de caráter pedagógico.

Seguindo a linha de permissão do exercí-
cio docente sem a formação em nível superior, 
tem-se, em 2017, mais um dispositivo legal que 
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o possibilitou. A reforma promulgada pela Lei nº 
13.415/2017, instituída pelo presidente que subs-
tituiu Dilma Roussef, Michel Temer, traz mudanças 
substanciais para a LDB (Lei nº 9.393/96), entre 
elas, a inclusão do “notório saber” entre os que po-
dem atuar como docentes na Educação Profissio-
nal, incluído no Art. 61 da LDB que trata dos pro-
fissionais da educação básica, como o Inciso IV do 
referido artigo. 

IV - profissionais com notório sa-
ber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar 
conteúdos de áreas afins à sua for-
mação ou experiência profissional, 
atestados por titulação específica ou 
prática de ensino em unidades edu-
cacionais da rede pública ou priva-
da ou das corporações privadas em 
que tenham atuado, exclusivamen-
te para atender ao inciso V do caput 
do art. 36 [...] (BRASIL, 1996. Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017, n.p. Gri-
fo nosso.). 

Para além da valorização da experiência ad-
quirida na prática (ou no mercado, como o quer a 
legislação), esse inciso aponta para uma superva-
lorização dos conhecimentos adquiridos informal-
mente, desvalorizando toda e qualquer formação 
que considere os princípios da formação humana 
integral, da articulação teoria e prática, da integra-
ção curricular, enfim, desvalorizando a necessida-
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de de formação específica para a docência e, como 
tal, a docência como profissão.

Todas as legislações apresentadas deixam evi-
dente uma política de formação de professores que 
se constitui pelo silenciamento e omissão, pela rup-
tura, pela quebra de continuidade e pela valorização 
da experiência no mercado, principalmente no que 
tange à Educação Profissional. Essa linha se mantém 
ainda mais evidente com as reformas promovidas 
após o golpe de 2016, que depôs uma presidenta le-
gitimamente eleita (Dilma Vana Roussef). 

A Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-
-Formação - Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de de-
zembro de 2019), que trata das Diretrizes Nacio-
nais de Formação de Professores, indica, no Art. 
6º, alínea II, o princípio de promover “a valorização 
da profissão docente, que inclui o reconhecimento 
e o fortalecimento dos saberes e práticas especí-
ficas de tal profissão;” (BRASIL, 2019), mas não in-
forma como essa valorização será feita ou mesmo 
que saberes e práticas específicos serão valoriza-
dos. Nessa esteira, estão também a Base Nacional 
Comum para a Formação Continuada de Professo-
res da Educação Básica (BNC-Formação Continua-
da - Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 
2020), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT - Re-
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solução CNE/CP Nº 1, de 05 de janeiro de 2021) e o 
Sistema Nacional de Reconhecimento e Certifica-
ção de Saberes e Competências Profissionais (Re-
-Saber - Portaria nº 24, de 19 de janeiro de 2021).

Não cabe, no escopo deste capítulo, uma dis-
cussão aprofundada sobre esses dispositivos, por 
isso, teceremos apenas dois comentários a título de 
exemplificação. Nas DCNEPT, conforme parágrafo 
segundo do artigo 53, aos que encontram em efe-
tivo exercício docente em unidades curriculares da 
parte profissional, é assegurado o direito de

III - ter reconhecimento total ou 
parcial dos saberes profissionais 
de docentes, mediante processo de 
certificação de competência, con-
siderada equivalente a licenciatura, 
tendo como pré-requisito para sub-
missão a este processo, no mínimo, 
5 (cinco) anos de efetivo exercício 
como professores de educação pro-
fissional (BRASIL, 2021, s.p. Grifo 
nosso).

Observe-se que essa norma não se refere à 
permissão para lecionar, uma vez que só poderá 
exercer esse direito aqueles que já estão no magis-
tério da educação profissional há, no mínimo cinco 
anos, mas à outorga do título de licenciado.

Especificamente sobre o exercício docente 
com base no notório saber, o Re-Saber, no pará-
grafo único do artigo segundo, normatiza:
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Parágrafo único. Os profissionais 
com notório saber a que se refere 
o inciso IV do art. 61 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, podem 
ser certificados pelo Re-Saber para 
o magistério na educação profissio-
nal técnica de nível médio. (BRASIL, 
2021, s.p.)

Por esse dispositivo, a certificação pelo Re-
-Saber permite o exercício legal da docência no iti-
nerário V -  formação técnica e profissional da Edu-
cação Básica daqueles profissionais sem formação 
de nível superior.

Como se pode observar, esses normativos 
legais formam um quadro que, além atingir a edu-
cação profissional com uma proposta de educação 
fragmentada, estende essa fragmentação aos profis-
sionais da educação e trazem um ponto em comum: 
o pragmatismo subjacente à lógica neoliberal e ao 
modo de produção capitalista, inserindo a educação 
nessa lógica e nesse modo de produção, e incluindo 
nessa lógica também a formação docente.

PROFISSÃO PROFESSOR 

Enquanto ensino continuo buscan-
do, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque in-
dago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pes-
quiso para conhecer o que ainda 
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não conheço e comunicar ou anun-
ciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 29)

Paulo Freire, patrono da educação no Bra-
sil, deixa evidente que ensinar e aprender fazem 
parte da profissão docente. O professor é também 
um pesquisador, pois precisa investigar para co-
nhecer e comunicar a novidade. Nesse sentido é 
que pensamos: após esse breve histórico que re-
mete à legislação acerca do trabalho docente no 
Brasil, o que, afinal, constitui a docência e, com ela, 
a profissão professor?

Essas questões nos levam a pensar na his-
tória da docência e, a partir dela, nas múltiplas 
perspectivas que foram legadas ao ensinar nos 
diferentes tempos e sociedades. Um aspecto se 
faz premente para a nossa reflexão: o professor 
é um trabalhador e, como qualquer outro, vende 
sua força de trabalho. Entretanto, mesmo sendo 
um trabalho produtivo e ocorrendo em meio às 
relações de compra e de venda da força de traba-
lho, esse trabalho não é material, pois, nele, não 
se separa o trabalhador do produto do seu traba-
lho, portanto, o professor é um trabalhador cujo 
produto de sua ação é imaterial4. A consciência de 

4  Para aprofundar a discussão sobre a natureza do trabalho do-
cente, sugerimos a leitura de MOURA, Dante Henrique. Traba-
lho e formação docente na educação profissional. Editora 
do IFPR-EAD, 2014. 
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pertença à classe trabalhadora é importante, por-
que ela contribui para a formação da profissão e 
da profissionalidade, uma vez que determina es-
colhas filosóficas, pedagógicas e metodológicas 
que podem ser fundamentais ao processo educa-
tivo de sua própria classe.

Contudo, lembramos com Moura (2014) que 

A consciência de pertencer a uma 
determinada classe resulta das prá-
ticas sociais e produtivas vivencia-
das pelo professor durante a vida, 
logo não se pode esperar que essa 
consciência se construa apenas nos 
processos de formação escolar, em-
bora, tampouco, se possa deles des-
cuidar (MOURA, 2014, p. 33).

Portanto, essa consciência de classe é cons-
truída historicamente tanto na formação inicial e 
continuada como nas relações sociais, incluindo as 
relações no próprio mundo do trabalho.

Se formos remontar aos primórdios da vida 
humana em sociedade, vamos ver que sempre 
existiu alguém, mais velho, para passar adiante 
costumes, hábitos culturais, exemplos. Nas anti-
gas civilizações, o professor era sempre aquele 
que tornava o indivíduo apto para suas funções 
sociais: ensinava a leitura e a escrita; uma deter-
minada arte ou ofício; os comportamentos sociais 
adequados; a liderança, enfim, o que era conside-
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rado importante e necessário, e recebia, em troca, 
o suficiente para a sua subsistência.

A gênese da docência, tal como a entende-
mos hoje, no entanto, se deu no seio das institui-
ções religiosas. Do século XVIII ao XIX, as congrega-
ções religiosas, como a jesuíta, fundamental para 
a docência no Brasil, por exemplo, foi constituindo 
um corpo de saberes, técnicas, normas e valores 
que caracterizavam a docência sob a perspectiva 
de sua ordem. Essa relação entre a igreja e a educa-
ção legou à docência a concepção de sacerdócio, de 
que ensinar é um dom e, nesse sentido, qualquer 
pessoa que nasça com esse dom pode dedicar-se 
ao exercício docente, mesmo que não tenha sido 
formada para tal. Portanto, essa concepção nega a 
docência como uma profissão que, como tal, exige 
saberes específicos que podem ser aprendidos.

Lessard e Tardif (2009, p. 255) nos lembram:

Realidade familiar a todos, o ensi-
no foi durante muito tempo apre-
sentado como uma vocação, um 
apostolado, um sacerdócio leigo; 
seu exercício se baseava então an-
tes de tudo, nas qualidades morais 
que o bom mestre tinha de possuir 
e exibir a todos aqueles que contro-
lavam, de uma maneira ou de outra, 
o seu trabalho com os jovens. 

Mais recentemente (e com “recente” remete-
mos ao século XX) é que a massificação da educa-



58

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ção, a construção dos sistemas educacionais e as 
organizações de classe começaram a desenvolver 
reflexões e discussões acerca das diferentes pers-
pectivas que configuram a docência, exigindo o seu 
reconhecimento como profissão e o reconhecimen-
to e retorno do esforço de qualificação dos profes-
sores a partir de planos de carreira e de reconheci-
mento dos saberes que constituem a docência.

Para Lessard e Tardif (2009), a docência, 
portanto, atravessa diferentes percepções em seu 
percurso evolutivo ao longo da história, atreladas 
ao olhar social, como vocação, como ofício e como 
profissão. Essas três concepções compõem o ensi-
no até a atualidade e são permanentemente rede-
finidas conforme o modo de produção, as funções 
e as pressões sociais, que determinam as condi-
ções para o exercício da docência.

Para os autores, a docência está diante de 
um estado de crise, pois o modelo de professor 
que existia até o século XIX já não mais se coadu-
na com as necessidades da sociedade contempo-
rânea. Vive-se um momento de dissolução de um 
modelo de atuação e da busca por novas perspec-
tivas de profissionalização. Uma crise é ruptura do 
equilíbrio, resistência à modernidade; exacerba-
ção das contradições.

A descrição das atribuições da profissão do-
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cente atravessa várias teorias e várias perspecti-
vas. No entanto,

Independentemente do agrupa-
mento feito das classificações e ti-
pologias para uma melhor análise, 
foi possível perceber que o signifi-
cado conceitual dos termos empre-
gados, para referir-se ao conjunto 
de capacidades mais ou menos sis-
tematizadas necessárias para pôr 
em prática a profissão de professor 
(conhecimento‘, saberes‘ e compe-
tências‘), é quase o mesmo nos onze 
autores consultados. Para todos 
eles, a profissionalização da docên-
cia compõe-se de três ingredientes 
fundamentais, mas não suficientes: 
de saber, de saber-fazer e de sa-
ber-ser, apresentados na forma de 
saberes, de conhecimentos ou de 
competências. (PUENTES, AQUINO, 
QUILLICI NETO, 2009, p. 182. Grifo 
dos autores). 

É importante observar que os conceitos “sabe-
res, competências e conhecimentos” não podem ser 
tidos como sinônimos. Eles constituem conceitos dife-
rentes e possuem diferentes, e por vezes antagônicas, 
perspectivas de análise da realidade do trabalho do-
cente. O que esses conceitos trazem em comum, como 
apontam os autores, é sua caracterização da docência 
a partir de três componentes: o saber, o saber-fazer e o 
saber-ser. Isso denota a complexidade da ação docen-
te, que também está imbuída, para além desses ele-
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mentos, de aspectos contextuais, emocionais e sociais. 
O docente não pode, portanto, ser avaliado apenas por 
sua capacidade de transmitir conteúdos e de desenvol-
ver procedimentos metodológicos.

As causas da crise no modelo de docência 
estão relacionadas à massificação da educação e à 
generalização do ensino secundário voltado para a 
preparação de mão de obra qualificada. Essa crise 
alterou substancialmente o ambiente escolar e co-
meça a desmoronar a educação centralizada no 

[...] modelo do docente disciplina-
dor e erudito, transmitindo o mais 
claramente possível, graças ao seu 
perfeito domínio da exposição ma-
gistral e a sua paixão intelectual, o 
patrimônio nacional e a grande cul-
tura universal, a alunos escolhidos 
a dedo, por sua origem de classe, 
próximos da cultura escolar e dos 
códigos implícitos e destinados ao 
status de membros da elite merito-
crática (NOVOA, 1998, p. 259). 

Lessard e Tardif (2009), no entanto, chamam 
a atenção para o fato de que a mudança na profis-
são docente não se estabeleceu a partir de uma 
linha evolutiva linear ou unidimensional, mas de 
uma linha complexa e multidimensional:

[...] se permanecermos durante al-
gum tempo no domínio das repre-
sentações, poderá ser útil encarar 
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o ensino atual como uma compo-
sição dessas três concepções [vo-
cação, ofício, profissão], que então 
não se apresentam mais como uma 
sucessão de etapas históricas, mas 
como reveladoras das dimensões 
fundamentais do trabalho docente, 
permanentemente redefinidas e re-
compostas em função das pressões 
e das condições em que se exerce 
esse trabalho (LESSARD; TARDIF, 
2009, p.256, acréscimo nosso) 

Schaffel (2000) nos lembra que a constitui-
ção da identidade, tanto nos indivíduos quanto 
nas profissões, sempre se dá a partir de um pro-
cesso de desestruturação, ou seja, construção e 
reconstrução permeadas de incertezas.

O conceito de identidade profissio-
nal relacionado ao mundo operacio-
nal do professor integra os estudos 
que dizem respeito à socialização 
profissional, que se centram nos 
processos de adaptação do profes-
sor ao seu meio profissional.(SCHA-
FFEL, 2000, p. 109).

Assim, a construção da identidade profissio-
nal docente se dá não apenas na formação inicial, 
mas também na formação continuada e na expe-
riência, ou seja, na prática profissional, a partir do 
ambiente e dos pares

A autora, referenciando Nóvoa, lembra que 
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o currículo de formação de docentes geralmente 
oscila entre três polos, conforme demonstra a fi-
gura 1.

Figura 1 – Polos em que oscilam os currículos de 
formação docente

Fonte: Elaboração das autoras a partir de adaptação de 

Nóvoa (1998).

Essa oscilação entre os pólos representados 
na Figura 1 acaba reproduzindo dicotomias tais 
como: saber fundamental/saber aplicado; ciência/
técnica; e saber/métodos. Nesse sentido, faz-se 
necessário fugir ao olhar dicotômico, buscando 
observar as múltiplas dimensões do trabalho do-
cente. 

Para Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004), o 
processo de construção dos saberes docentes se 
desenvolve junto do desenvolvimento da pesquisa 
na educação, resultando numa reflexão da e so-
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bre a prática, assim como numa perspectiva crítica 
e coletiva da atuação. A crítica, para os autores, é 
elemento fundamental não só na constituição dos 
saberes docentes, mas na própria trajetória da 
profissionalização, pois é ela que permite o movi-
mento para a reconstrução da própria docência, 
da docência como profissão e da própria realidade 
em que se insere o professor.

Os mesmos autores lembram que, no con-
texto da América Latina, a questão da profissiona-
lização docente passa por uma compreensão do 
lugar do professor na sociedade, ou seja, pela per-
cepção de que o professor é percebido como um 
consumidor de conhecimentos produzidos por ou-
tros profissionais e um mero reprodutor ou emis-
sor desses conhecimentos estabelecidos. Isso leva 
à desprofissionalização. 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004 p. 39) afir-
mam que:

[...] pode-se definir a profissiona-
lização como o processo no qual 
uma ocupação organizada, nor-
malmente, mas nem sempre, em 
virtude de uma demanda de com-
petências especiais e esotéricas, 
obtém o exclusivo direito a execu-
tar um tipo particular de trabalho, 
controlar a formação e o acesso, e 
controlar o direito para determi-
nar e avaliar as formas de como 
realizar o trabalho.
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Ocorre que, historicamente, os professo-
res não possuem o direito exclusivo de exercer 
sua profissão, ou seja, qualquer profissional de 
qualquer área pode exercer a docência em qual-
quer nível e modalidade de ensino. Os profes-
sores também não possuem um estatuto que 
determine suas “competências especiais e eso-
téricas”, nem mesmo o controle da formação e 
avaliação de seu trabalho. Esses são fatores im-
portantes que determinam a desprofissionali-
zação dos docentes no Brasil. Dessa forma, fica 
claro que a profissionalização de qualquer pro-
fissão é mais do que um conjunto de saberes e 
competências, é uma questão de poder em re-
lação a outros grupos profissionais. No entanto, 
vale enfatizar: 

a transformação de uma ocupa-
ção em profissão expressa não só 
a aspiração a um maior status so-
cial, como também a busca de um 
reconhecimento da especificidade 
da ocupação, a responsabilidade 
de seu exercício e a legitimidade de 
espaços de autonomia necessários 
para o sucesso na atividade (RAMA-
LHO, NUÑES e GAUTHIER, 2004, p. 
40).

Os caminhos para a profissionalização do-
cente são difíceis, mas isso não significa dizer que 
não há elementos caracterizadores da profissão 
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docente. O trabalho do professor se constrói numa 
coletividade, a partir de valores e de conhecimen-
tos e tem uma perspectiva que não pode ser men-
surada por meio de produtos concretos.

A identidade docente no Brasil é permeada 
pela própria construção social da profissão docen-
te, que oscilou, ao longo do tempo, entre as pers-
pectivas de ser uma profissão plena, uma ocupa-
ção semiprofissional ou mesmo uma ocupação em 
vias de profissionalização, conforme afirma Lelis 
(2009, p. 57)

[...] é preciso, como indica Nóvoa 
(1998), repensar o processo de pro-
fissionalização da profissão docente 
além da lógica do espaço acadêmi-
co e das políticas do Estado inscritas 
num campo de poder e de controle. 

Nesse sentido, a autora propõe uma refle-
xão acerca da formação inicial como elemento re-
levante na construção da profissionalidade, sobre 
a condição da formação no Brasil, onde proliferam 
cursos noturnos e ampla maioria de formação na 
rede privada. Esse dado é relevante porque as uni-
versidades públicas são as principais produtoras e 
difusoras (pesquisa e extensão) de conhecimento 
no Brasil, conforme dados elencados no Relatório 
intitulado Research in Brazil, elaborado pela Clari-
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vate Analytics para a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 
2018. 

Se está nas instituições públicas a formação 
mais ampla, voltada não só para a instrumentali-
zação para o trabalho, mas para a formação inte-
gral, gerando investigação, reflexão crítica e com-
preensão acerca dos fenômenos e dos fatos, assim 
como intervenção na realidade, é esse o foco que 
deve receber maior fomento do Estado, buscando 
formar para a excelência.

Nóvoa (2009, p. 227) afirma: 

Na maioria dos países europeus, o 
processo de profissionalização da 
atividade docente se fez sob a tutela 
do Estado, embora não se deva ig-
norar o papel dos movimentos as-
sociativos logo nas primeiras déca-
das do século XX.

O autor remete a três dilemas presentes na 
formação da profissão docente: a necessidade de 
formar-se internamente (formação inicial e conti-
nuada e experiência); de formar-se para intervir 
na realidade; e de reconhecer os saberes da pro-
fissão, não apenas os de sua área, conforme de-
monstra a figura 2.



67

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Figura 2 – Aspectos da construção da identidade 
profissional docente

Fonte: Elaboração das autoras, a partir de adaptação de 

Nóvoa (2009).

Somente a intersecção entre esses elemen-
tos permite a completa percepção da profissiona-
lização da docência. O autor também ressalta que 
é preciso estar atento à complexidade do ensino, 
que é uma atividade multifacetada, organizada em 
aspectos tais como: 

• colaboração do aluno - se estabelecendo, por-
tanto, a partir das relações sociais;

• afetos e conflitos - pois se insere em um grupo 
social e, como o grupo, reflete e retrata os con-
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flitos que lhe são inerentes;
• objetivos distintos e, às vezes, contraditórios, a 

cumprir: formar a pessoa e o trabalhador; ga-
rantir a igualdade de oportunidades e a seleti-
vidade das elites; promover a mobilidade social 
e, ao mesmo tempo, sua coesão.

Observa-se, a partir da proposição de Nó-
voa (2009), que os fatores que contribuem para a 
profissão docente vão além da formação, pois se 
estabelecem também no ambiente escolar, nas re-
lações interpessoais e nos objetivos de formação. 
Por isso, o espaço da educação exige dos docentes 
não só uma grande compreensão de sua área de 
formação e dos saberes da docência, mas a cons-
ciência política para uma participação nos debates 
sociais e culturais, um trabalho contínuo com a re-
alidade em que está inserido.

Considerando o trabalho docente na mo-
dalidade de educação profissional e tecnológica 
(EPT), a constituição dessa profissionalidade ga-
nha contornos específicos, pois além dos saberes 
da área de formação e da docência, da consciência 
política e social, é necessário um diálogo constante 
entre esses aspectos e desses com o mundo do 
trabalho. Nesse sentido, consideramos que todas 
essas dimensões fazem parte de uma totalidade, 
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pois no mundo real elas não estão isoladas. Dessa 
forma, buscamos materializar essa discussão na 
figura 3.

Figura 3 – Aspectos da construção da identidade 
profissional do docente da educação profissional

Fonte: elaboração própria

Assim, é imprescindível que os docentes 
da EPT, sejam eles licenciados, tecnólogos ou 
bacharéis, dominem os conhecimentos de sua 
área, pois só se pode ensinar o que se sabe. 
Ademais, é fundamental saber como ensinar e 
compreender a relação de sua área de forma-
ção com as demais e a quem interessa a sele-
ção de conteúdos e métodos que se lhes impõe 
ensinar e utilizar. Portanto, a formação didático-
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-político-pedagógica é imprescindível para que o 
professor construa uma identidade profissional 
que vá ao encontro das necessidades da classe 
trabalhadora da qual faz parte na perspectiva de 
transformação da sociedade e do modo de pro-
dução que a estrutura.

Assim, além da competência técnica e de 
dominar os conhecimentos necessários ao saber 
ensinar o que domina em seu campo científico-tec-
nológico específico, o docente da educação profis-
sional, que não trata apenas “de adestrar de forma 
eficiente e eficaz pessoas para uma determinada 
função no mundo trabalho” (MOURA, 2014, p.95), 
busca a formação humana integral, assim, deve 
ter o saber do pesquisador inserido em sua for-
mação. Quando falamos do saber do pesquisador, 
estamos fundadas na dimensão política da forma-
ção humana e, por isso, nos referimos à promoção 
de uma atitude de autonomia intelectual.

Lembramos com Moura (2014) que

Incorporar esse princípio é funda-
mental se o que se deseja é formar 
docentes que não sejam meros apli-
cadores de conhecimentos, de ma-
teriais didáticos, de experimentos 
etc. produzidos por especialistas. 
Ele pode planejar e executar sua 
prática pedagógica a partir de seus 
próprios conhecimentos, produzir 
seu próprio material didático etc. 
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Desse modo, a pesquisa como prin-
cípio pedagógico contribui para a 
dimensão intelectual do professor. 
(MOURA, 2014, p.97)

Para finalizar, retomamos o poema de João 
Cabral de Melo Neto, a Educação pela Pedra, com o 
qual abrimos este ensaio. A pedra, um objeto ina-
nimado existente na natureza, nesse poema, nos 
interpela pela nossa resistência, pela nossa pala-
vra forte e precisa. Tomando-a como metáfora da 
profissionalidade docente, nos impele a lutar para 
que sejam incorporadas em nossa formação inicial 
e/ou continuada as dimensões que nos permitam 
compreender a realidade e intervir pedagogica-
mente de forma competente, crítica e autônoma.
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INTRODUÇÃO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 
como o próprio nome deixa transparecer, prescinde 
de uma correta apropriação dos recursos tecnológi-
cos que permitem a compreensão da relação entre o 
trabalho e os processos técnicos que a caracterizam. 
Essa relação intrínseca entre a educação profissio-
nal e a tecnologia justifica-se, portanto, pela função 
que os conhecimentos tecnológicos desempenham 
na formação para o trabalho. É sobre essa interface 
existente entre formação profissional e o uso da tec-
nologia como ferramenta pedagógica que se cons-
troem muitas problematizações no âmbito das pes-
quisas sobre educação e trabalho.

Neste estudo, discute-se a relação entre a edu-
cação profissional e o uso da tecnologia, compreen-
dida como um dos saberes específicos que caracte-
rizam o exercício da docência nessa modalidade de 
ensino. Essa problematização foi feita por meio da 
análise das memórias e experiências de professores 
que iniciaram sua prática docente no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) a partir do fim dos anos sessenta. Nesse 
período, a instituição ainda existia com a identidade 
de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte.

Os professores que participaram do estu-
do, alguns já aposentados e outros ainda atuan-
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tes, lecionaram na instituição a partir da década 
de 1960 e, portanto, atravessaram diferentes iden-
tidades institucionais. Dessa forma, partiu-se do 
pressuposto de que as memórias desses sujeitos 
contribuem para a compreensão das mudanças 
que aconteceram ao longo da história do IFRN e 
influenciaram as práticas pedagógicas dos docen-
tes, especialmente no que diz respeito ao uso das 
tecnologias em sala de aula.

Dessa forma, objetiva-se, nesse texto, com-
preender como se deu a incorporação de recursos 
tecnológicos na prática desses docentes e qual a 
concepção deles acerca da importância da tecno-
logia para o processo de ensino e aprendizagem. 
Realizou-se uma pesquisa de abordagem qualita-
tiva, caracterizada pelo levantamento de referên-
cias epistemológicas relacionadas ao tema da tec-
nologia na Educação Profissional e, pela dimensão 
empírica, materializada por meio das entrevistas 
realizadas.

Metodologicamente, optou-se pelo uso da 
entrevista semiestruturada como instrumento de 
coleta de dados e os participantes foram seis pro-
fessores do IFRN (aqui designados pelas siglas P1, 
P2, P3, P4, P5 e P6), que responderam a perguntas 
que versavam sobre 5 eixos temáticos: 1) articula-
ção educação e trabalho; 2) formação docente para 
educação profissional; 3) tecnologia nas práticas 



80

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

docentes; 4) práticas docentes e integração e 5) for-
mação humana integral e práticas culturais. Neste 
trabalho, apresentam-se os resultados obtidos a 
partir da análise das questões referentes ao eixo 2.

O tema sobre o qual o estudo transcorre é, 
portanto, o uso de recursos tecnológicos na práti-
ca docente de tais professores. Buscou-se perce-
ber a importância que se dava a estes recursos e 
de que forma eles eram inseridos no dia a dia de 
uma sala de aula da educação profissional, uma 
vez que a tecnologia é um elemento fundamental 
para esta modalidade de ensino.

Além destas palavras introdutórias, este 
trabalho está dividido em outras quatro partes. 
Após a introdução, apresentamos a problemática 
em torno da formação de professores para a edu-
cação profissional; em seguida, abordamos o uso 
de recursos tecnológicos no contexto educacional, 
tratando especificamente da sua contribuição de-
les para o processo de ensino e aprendizagem na 
formação para o trabalho; na seção intitulada “Me-
mória e cultura escolar: os recursos tecnológicos 
na prática docente do IFRN”, são apresentados os 
dados da análise das entrevistas, que revelam as 
memórias dos participantes acerca da presença 
da tecnologia em sala de aula em sua experiência 
profissional; por fim, apresentamos as nossas con-
siderações finais.
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

A falta de formação docente para atuar na 
Educação Profissional caracteriza-se como um 
problema que precisa ser cada vez mais discutido. 
Trata-se de uma problemática que repercute dire-
tamente na prática de professores que já atuam 
nessa modalidade de ensino e que, na maioria das 
vezes, não tiveram acesso a um processo formati-
vo que contemplasse as especificidades da Educa-
ção Profissional.

Para que se realize uma análise acerca da 
atuação de professores no que diz respeito ao 
uso das tecnologias ou qualquer outro aspecto, 
faz-se necessário reconhecer a intrínseca relação 
entre a formação docente e as práticas pedagógi-
cas desses professores. O percurso formativo pelo 
qual o docente passou ao longo da sua formação 
é um fator determinante para a maneira como ele 
vai construir as suas concepções de ensino e de 
aprendizagem e influencia diretamente no modo 
como ele vai conduzir os elementos constituintes 
dessa mediação.

Essa realidade faz parte da educação como 
um todo e, quando se trata da educação profissio-
nal, essa relação é ainda mais conflituosa, uma vez 
que são poucas as possibilidades de formação ini-
cial e continuada que dão conta dos saberes espe-
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cíficos característicos dessa modalidade de ensino. 
Em instituições como o IFRN, por exemplo, muitos 
docentes receberam uma formação inicial para se-
rem bacharéis ou tecnólogos e, portanto, não se 
formaram para a docência. No entanto, eles atu-
am como professores na educação profissional e 
precisam construir, ao longo da sua trajetória pro-
fissional, os seus saberes docentes voltados para o 
aperfeiçoamento da sua prática.

Dessa forma, os problemas relacionados à fal-
ta de formação docente para a educação profissional 
podem ser considerados como um dos empecilhos à 
realização de práticas pedagógicas mais eficazes, do 
ponto de vista da integração do ensino médio e téc-
nico. Quando se trata de educação profissional, po-
de-se destacar a falta de formação docente para atu-
ar nesta modalidade de ensino como um problema 
que dificulta a apreensão de conceitos fundamentais 
para uma prática mais eficiente e exitosa.

Assim, todas as iniciativas de formação de 
professores que atuam na educação profissional 
carecem de um respaldo de políticas públicas para 
que não ocorram mais de forma improvisada e ali-
geirada, como acontece no nosso país desde que 
se começou a pensar sobre o assunto. Sobre esse 
histórico de debilidades na formação docente para 
a educação profissional, Machado (2008, p.15) de-
fende a necessidade de superação:
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Superar o histórico de fragmenta-
ção, improviso e insuficiência de for-
mação pedagógica que caracteriza a 
prática de muitos docentes da edu-
cação profissional de hoje implica 
reconhecer que a docência é muito 
mais que mera transmissão de co-
nhecimentos empíricos ou processo 
de ensino de conteúdos fragmenta-
dos e esvaziados teoricamente.

De acordo com a argumentação dada até 
aqui, pode-se afirmar que o investimento na for-
mação de professores para a educação profissio-
nal representa a valorização da própria docência 
e, consequentemente, da qualidade da educação 
promovida pelas instituições de ensino que se de-
dicam à formação de profissionais.

Essa valorização passa necessariamente 
pela urgência de políticas públicas educacionais 
que contemplem a educação profissional e suas 
especificidades, como a formação de seu quadro 
docente. É necessário que haja uma política que 
proporcione uma consolidação da formação do-
cente, incluindo a inicial e a continuada, bem como 
a integração entre as duas. Desse modo, seria pos-
sível pensar na interrupção de um histórico de 
fragmentação que caracteriza as políticas de for-
mação de professores para a educação profissio-
nal no Brasil.

Vale a pena ressaltar que as fragilidades na 
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formação docente para a educação profissional in-
terferem diretamente nas práticas pedagógicas im-
plementadas na docência, e o uso das tecnologias 
como ferramentas pedagógicas constitui-se como 
um desses aspectos. Para proporcionar uma for-
mação consistente, que prepare o indivíduo para 
os desafios do mundo do trabalho, faz-se necessá-
rio, entre outras coisas, reconhecer a importância 
dos recursos tecnológicos para atender as neces-
sidades humanas. Por esse motivo, consideramos 
fundamental destacar o papel desempenhado por 
eles no contexto educacional através dos aponta-
mentos a seguir.

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO

As tecnologias se fazem presentes no de-
correr de todo o processo histórico da humanida-
de, e proporcionam ao homem desenvolvimento. 
A evolução das tecnologias percebida ao longo do 
tempo acompanhou o próprio desenvolvimento 
social do homem. Pode-se até afirmar que o avan-
ço tecnológico é um dos indicadores utilizados 
para identificar as diferentes fases da história da 
humanidade.

Castells (2009) afirma que, através da 
mediação das tecnologias da informação e co-
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municação, a sociedade se transforma muito 
rapidamente, propiciando o surgimento de no-
vos estilos de vida e modos de convivência so-
cial. Por estar presente em todas as instâncias 
sociais e educacionais, a tecnologia é indispen-
sável no mundo globalizado e as escolas devem 
se adequar para atender a essa nova demanda 
tecnológica. Em plena era do conhecimento e da 
informação, refletir sobre o papel e a contribui-
ção da tecnologia na Educação Profissional é fa-
tor crucial para uma formação de excelência.

A cada dia, novos cenários tecnológicos 
se formam e se fundem no âmbito educacional. 
Por isso, é fundamental refletir sobre a práxis 
docente e sua evolução ao longo das décadas., já 
que compreender a educação no século XXI de-
manda um pensamento global e dinâmico. A Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) da educação preconi-
za que a prática educacional deverá ser compatí-
vel com a realidade do mundo e do mercado de 
trabalho, ou seja, deverá levar em consideração 
as novas tecnologias da informação e comunica-
ção cada vez mais presentes no cotidiano e na 
cultura das novas gerações.

Em plena era do conhecimento e da in-
formação, na qual mudanças ocorrem a todo 
minuto, as instituições de ensino têm a impor-
tante missão de manter seu alunado interessa-
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do e motivado na busca do saber. Desta forma, 
os recursos tecnológicos se definem como fator 
decisivo para o constante aprimoramento dos 
processos de ensino aprendizagem, bem como 
um valioso recurso para retenção do interesse 
e participação dos discentes na descoberta do 
saber.

Aprofundado o assunto, Litwin (1997, p.85) 
considera que:

As instituições educacionais en-
frentam o desafio não apenas de 
incorporar as novas tecnologias 
da informação como conteúdos 
do ensino, mas também reconhe-
cer e partir das concepções que 
as crianças e os adolescentes têm 
sobre estas tecnologias para elabo-
rar, desenvolver e avaliar práticas 
pedagógicas que promovam o de-
senvolvimento de uma disposição 
reflexiva sobre os conhecimentos e 
os usos tecnológicos.

Assim, observamos que, no contexto da 
educação, os recursos tecnológicos não deverão 
ser apenas recursos opcionais na prática docente, 
mas sim ferramentas que propiciem ao aluno uma 
maior interatividade e interdisciplinaridade em to-
das as práticas pedagógicas, incentivando a auto-
nomia do educando durante todo o processo de 
construção da aprendizagem.
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1 A CONTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA O PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Muitas são as contribuições dos recursos 
tecnológicos para o processo de ensino aprendi-
zagem na Educação Profissional, dentre as quais 
podemos destacar a mudança significativa da fun-
ção do educando, que nesse universo de conheci-
mentos, nessa imensa rede interativa, passa a se 
tornar sujeito da própria formação.

Como afirma Viana (2004), o professor não é 
apenas um conjunto de competências: é uma pes-
soa em relação e em evolução. Portanto, na sua 
formação, devem estar expressas as possibilida-
des de estar aberto a aprender.

A tecnologia concede à educação profissio-
nal uma linguagem dinâmica para enfrentar os 
processos de ensino aprendizagem, contemplan-
do o aprendizado de novas habilidades, de assimi-
lar novos conceitos, de avaliar novas situações, de 
lidar com o inesperado e de exercitar a criativida-
de e a criticidade.

Na atualidade, de acordo com Kenski (2007), 
surge um novo tipo de sociedade tecnológica, que 
é determinada principalmente pelos avanços das 
tecnologias digitais de comunicação e informação 
e pela microeletrônica. Essas novas tecnologias, 
assim consideradas em relação às tecnologias an-
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teriormente existentes, quando disseminadas so-
cialmente, alteram as qualificações profissionais e 
a maneira como as pessoas vivem cotidianamen-
te, trabalham, informam-se e se comunicam com 
outras pessoas e com todo o mundo. Dessa for-
ma, surge uma nova organização social conhecida 
como “Sociedade da Informação”, que traz, em um 
de seus aspectos, a presença dessas novas tec-
nologias, as quais se desenvolvem cada vez mais 
rapidamente. Kenski (2007, p.45) fundamenta em 
sua afirmação que a tecnologia:

Abre oportunidades que permitem 
enriquecer o ambiente de apren-
dizagem e apresenta-se como um 
meio de pensar e ver o mundo, uti-
lizando-se de uma nova sensibilida-
de, através da imagem eletrônica, 
que envolve um pensar dinâmico, 
onde tempo, velocidade e movi-
mento passam a ser os novos alia-
dos no processo de aprendizagem, 
permitindo a educadores e educan-
dos desenvolver seu pensamento, 
de forma lógica e crítica, sua criati-
vidade por intermédio do desper-
tar da curiosidade, sua capacidade 
de observação, seu relacionamento 
com grupos de trabalho na elabora-
ção de projetos, seu senso de res-
ponsabilidade e coparticipação.

A tecnologia como meio facilitador da apren-
dizagem não é algo novo na Educação Profissional, 
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de forma que, em alguns momentos, faz-se neces-
sário despir-se de conceitos tradicionalistas e ves-
tir-se com novos ideais que propiciam o ensino e 
facilitam a aprendizagem a fim de que as necessi-
dades dos docentes (bem como dos discentes) se-
jam atendidas, fugindo do convencional tradicio-
nalismo para uma ação construtivista. Sobre isso, 
Sancho (1998, p. 17) afirma:

Se concebermos a tecnologia como o 
conjunto de conhecimentos que per-
mite a nossa intervenção no mundo, 
como o conjunto de ferramentas fí-
sicas ou de instrumentos, psíquicas 
ou simbólicas, e sociais ou organiza-
doras, estamos nos referindo a um 
“saber fazer” que bebe das fontes da 
experiência, da tradição, da reflexão 
sobre a prática e das contribuições 
das diferentes áreas do conhecimen-
to. Um saber fazer que, se não qui-
ser ser mecanicista e rotineiro, deve 
levar em consideração as contribui-
ções dos diferentes âmbitos científi-
cos, constituindo-se, por sua vez, em 
fonte de novo conhecimento.

A relação ensino-aprendizagem e a utiliza-
ção de tecnologias voltadas à educação profis-
sional apresentam questões articuladas que não 
podem ficar desassociadas da realidade em que a 
sociedade está inserida. Na era de conhecimento 
em que vivemos, tudo o que vier a contribuir para 
esse fim deve ser aproveitado no contexto escolar. 
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Entretanto, as mudanças tecnológicas constantes 
geralmente são um fator de dificuldade, pois as 
tecnologias mudam muito rápido e nos surpre-
endem com novas descobertas. Essas mudanças, 
muitas vezes, nos causam medo, porque são co-
nhecimentos novos que não dominamos e conhe-
cemos. 

As mudanças tecnológicas geralmente são 
implementadas como uma forma de lutar contra o 
fracasso escolar, almejando certas melhorias atra-
vés de algo que motive os alunos, isto é, o efeito 
que meios utilizados com objetivos de ensino po-
deriam obter resultados mais eficazes no processo 
de ensino.

As tecnologias usadas adequadamente pro-
porcionam o desenvolvimento da autonomia, coo-
peração e criticidade a partir de uma participação 
ativa do sujeito com as máquinas e com os outros 
sujeitos. É importante frisar que muitas vezes a 
tecnologia é levada para o professor, mas ele con-
tinua usando das mesmas metodologias repetiti-
vas de ‘transmissão de conteúdos’, que não pos-
sibilitam espaço para que o aluno crie, aprenda e 
produza. 

Em resumo, os professores não são forma-
dos para o uso pedagógico das tecnologias. Muitas 
vezes, e por diversos fatores, esses profissionais 
do ensino estão mais preocupados em usar as tec-
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nologias que têm a sua disposição para ‘passar o 
conteúdo’, sem se preocupar com a melhor forma 
de uso para que o aluno possa, aquele que precisa 
aprender. Sobre isso, Kenski (2007, p. 46) afirma:

portanto, não basta assimilar infor-
mática, Internet e outras tecnologias 
do conhecimento; as novas tecno-
logias trazem transformações nas 
formas de trabalhar o conhecimento 
exigido, trazendo, por sua vez, novas 
formas de trabalhar o conhecimento 
e exigindo novas formas de organi-
zação do tempo, do espaço, das rela-
ções internas da escola.

Diante disto, é possível perceber a impor-
tância da formação e da mediação do professor 
no uso desses recursos tecnológicos, já que para 
autores como Faria (2004), por exemplo, o papel 
do educador está em orientar e mediar as situa-
ções de aprendizagem para que ocorra a comu-
nidade de alunos e ideias, o compartilhamento e 
a aprendizagem colaborativa para vivenciar uma 
realidade em que as crianças nascem e crescem 
manuseando as tecnologias que estão ao seu al-
cance. A era da informação é fruto do avanço das 
novas tecnologias que estocam, de forma prática, 
o conhecimento e gigantescos volumes de infor-
mações. Essas novas tecnologias permitem-nos 
acessar não apenas conhecimentos transmitidos 
por palavras, mas também por imagens, sons, ví-
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deos, dentre outros (VIANA, 2004, p. 11, 12).
Portanto, o professor deve estar aberto a 

mudanças, principalmente no que se refere à sua 
nova postura: o de facilitador e coordenador do 
processo de ensino-aprendizagem. Ele deve en-
tender que a sua função apenas aumentou em ní-
vel de importância, pois seu novo papel é o de de-
safiador ativo de uma nova dinâmica no contexto 
da ação docente.

Consideramos, então, que os recursos tec-
nológicos trazem para o processo de ensino apren-
dizagem uma mudança significativa da função do 
educando, pois o tornam participante do proces-
so educativo, bem como impulsionam o professor 
a buscar novos conhecimentos e se adequar às 
constantes mudanças pelas quais a sociedade tem 
passado e às quais a escola não pode ficar indife-
rente.

Contudo, para que essas tecnologias tragam 
as alterações necessárias no processo educativo, 
elas precisam ser compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente. Segundo Kenski (2007), é pre-
ciso respeitar as especificidades do ensino e da 
própria tecnologia para poder garantir que o seu 
uso realmente faça a diferença. Não basta usar a 
televisão ou o computador, é preciso saber usar 
de forma pedagogicamente correta a tecnologia 
escolhida.
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Diante disto, os professores da educação 
profissional necessitam de formação para intera-
gir com uma geração mais atualizada e mais in-
formada, pois a sociedade tem avançado dia após 
dia em suas vastas áreas e no advento das novas 
tecnologias.

MEMÓRIA E CULTURA ESCOLAR: OS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS NA PRÁTICA DOCENTE DO IFRN

A tecnologia sempre foi, e continua sendo, 
um elemento muito presente no cotidiano do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte, pelo fato de ser, como 
seu próprio nome indica, uma instituição voltada 
para o desenvolvimento dos recursos necessários 
à inserção e ao êxito dos seus estudantes no mun-
do do trabalho, sendo a tecnologia parte um des-
ses recursos. Mesmo antes de se tornar IFRN, ain-
da quando era Centro Federal ou Escola Técnica, 
esta instituição sempre se caracterizou pela busca 
constante da associação entre educação, ciência e 
tecnologia.

No presente estudo, pôde-se evidenciar que 
sempre houve, por parte do instituto, esforço no sen-
tido de investir na aquisição de excelentes materiais 
para equipar os laboratórios, bem como de recursos 
tecnológicos que permitissem aos professores e estu-
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dantes ter uma experiência cada vez mais completa e 
atual. Sabe-se, porém, que houve momentos em que 
ainda não era possível acompanhar as muitas mu-
danças trazidas pelo advento do computador e da in-
ternet, as quais foram sendo assimiladas aos poucos 
e contribuíram para fazer do IFRN a instituição que é 
hoje. Se pensarmos no cenário vivenciado pelas esco-
las há alguns anos, quando o computador ainda não 
era algo tão presente na vida das pessoas, como é 
hoje, vamos reconhecer os desafios enfrentados por 
todos aqueles envolvidos com a educação, especial-
mente para os que atuavam na educação profissio-
nal. Como afirmam Brandão e Cavalcante (2015, p.2):

Atualmente, vivemos em uma socie-
dade tecnológica caracterizada pela 
interatividade. A internet, o principal 
meio de comunicação no mundo, 
aproximou pessoas e permitiu a tro-
ca de conhecimentos. Os avanços 
tecnológicos proporcionaram evolu-
ção quanto ao acesso à informação, 
ou seja, às Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TICs). Elas foram 
ao longo do tempo se modernizando 
e se inovando, tornando-se, nos dias 
de hoje, recursos indispensáveis fora 
e dentro da escola.

Certamente, imaginar nossa vida, e conse-
quentemente a educação, sem a internet e todas 
as facilidades que ela nos traz é uma tarefa difícil. 
Parece até que todas as nossas ações, em qual-
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quer esfera de atividade social, são permeadas, 
de alguma maneira, pela rede mundial de compu-
tadores. No tocante às rotinas educacionais, a in-
ternet desempenha também o papel de contribuir 
para a formação continuada do professor, uma 
vez que ele pode ter acesso a materiais, ideias, cur-
sos, entre outros recursos. Os estudantes, por sua 
vez, lançam mão da internet, de forma quase que 
indispensável, para buscar informações, divulgar 
resultados de pesquisas e até para manter con-
tato com outros estudantes, numa aprendizagem 
colaborativa. Por isso, ao analisar a forma como 
professores da educação profissional de épocas 
diferentes lidavam com a questão da tecnologia, é 
preciso ter em mente a verdadeira revolução que 
o computador e a internet causaram na forma de 
buscar informações e na comunicação. Só não se 
pode deixar de abordar este tema, uma vez que 
educação profissional e tecnologia são elementos 
praticamente indissociáveis, como afirma Macha-
do (2008, p.16):

A educação profissional tem no seu 
objeto de estudo e intervenção sua 
primeira especificidade: a tecnolo-
gia. Esta, por sua vez, se configura 
como uma ciência transdisciplinar 
das atividades humanas de produ-
ção, do uso dos objetos técnicos e 
dos fatos tecnológicos, do ponto de 
vista escolar, é disciplina que estuda 
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o trabalho humano e suas relações 
com os processos técnicos.

Portanto, ao analisar o corpus formado por 
meio das entrevistas realizadas com professores 
que atuaram na instituição a partir dos anos 60, 
designados aqui como P1, P2, P3, P4, P5 e P6, ob-
servamos que nem todos tiveram oportunidade de 
desenvolver afinidade com recursos tecnológicos 
a ponto de inseri-los em sua prática docente, prin-
cipalmente aqueles que ministravam disciplinas 
de formação geral, já que os da formação técnica, 
inevitavelmente, tinham contato com equipamen-
tos de alta tecnologia (para a época) adquiridos 
pelo instituto, recebendo inclusive treinamento 
especializado, muitas vezes ministrado por estran-
geiros vindos dos países onde tais máquinas eram 
fabricadas.

Ao ser convidado a comentar sobre os re-
cursos tecnológicos usados na sua época de atua-
ção, um dos docentes afirmou:

P3 - Nós tínhamos muito material, 
parque tecnológico muito mesmo, 
precisava montar as máquinas do 
leste europeu, veio técnico na parte 
de resistência de mecânica montar, ti-
nha treinamento, ia treinar, fazer trei-
namento fora, para botar a máquina 
para funcionar. Vejo que naquela 
época não havia nenhuma dificulda-
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de, nós tínhamos bons equipamen-
tos, boas máquinas, bons treinamen-
tos dentro daquele equipamento que 
chegava para gente.

Por outro lado, através das repostas de al-
guns dos professores entrevistados nos levam a, 
pode-se perceber que eles atribuem ao quadro 
negro e ao giz o papel mais importante no que diz 
respeito aos recursos disponíveis para dar aula. 
Como na época em questão (décadas de 1960 a 
1980) ainda não se dispunha de computadores, ou 
pelo menos eles ainda não tinham sido incorpora-
dos na prática docente cotidianamente, não havia 
muitos recursos tecnológicos à disposição do pro-
fessor, especialmente para aqueles que ministra-
vam disciplinas da formação geral. Acerca dos re-
cursos disponíveis na época, um dos entrevistados 
ressaltou:

P2 - Os recursos era o quadro ver-
de, quadro negro nós não tínhamos 
mais, era quadro verde na época já. 
Giz, cada um professor tinha uma 
caixa de giz, na sala dos professo-
res tinha uma caixa, um arrumado 
com giz de várias cores. Eu, princi-
palmente, era um que precisava de 
umas três cores que ensinava dese-
nho também.

Quando se trata de disciplinas técnicas, é 
unânime entre os entrevistados a opinião de que 
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a instituição sempre se esforçava para adquirir 
equipamentos e máquinas necessárias para as 
práticas de laboratórios, inclusive com a aquisi-
ção de máquinas estrangeiras bastante caras. 
Isso foi evidenciado através de relatos de dois 
participantes:

P3 - Dependendo de onde é que 
fosse, se não tivesse gente para 
fazer treinamento, vinha gente de 
fora. (...) Tinha que ter treinamento 
em cima de qualquer equipamento 
técnico que chegasse, tinha que ha-
ver o treinamento, porque às vezes 
o catálogo não era nem em portu-
guês.

P6 - Então em 84 eu já peguei tra-
balhando com as tecnologias de 
informática, depois veio a questão 
dos projetores e televisão em sala 
de aula e videoconferência e essas 
coisas todas. E a escola sempre in-
vestiu nisso, é tanto que quando eu 
estava numa parte administrativa 
aqui, nós implantamos uma TV e um 
computador em sala de aula.

Nos relatos de P2, P3 e P4, observa-se que 
eles presenciaram a inclusão de alguns recursos 
tecnológicos, como máquinas de passar slides, te-
levisores, projetores, fitas cassete e alguns compu-
tadores que chegaram já no final do período em 
que lecionaram na instituição:
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P2 - A escola tinha duas máquinas 
de passar slides, tinha uma de filme 
16 milímetros, mas na prática o que 
mais usávamos era o slide.

P3 - Na sala da aula naquela época, 
era mesmo giz e quadro e falar al-
guma coisa. Depois que começaram 
a vir os computadores, os primeiros 
computadores, foram dois compu-
tadores, um analógico e um digital, 
faziam mais zoada que a escola to-
dinha. A gente tinha assim, quadros 
bons, cadeiras boas para a época, 
não vamos comparar com as de 
hoje, eram aquelas pesadonas e os 
quadros bons.

P4 - Na nossa época, essa tecnologia 
praticamente não existia, você sabe 
que há 18 anos atrás o computador 
estava começando a entrar na sala 
de aula. Nós tínhamos slides, come-
çaram a aparecer aqueles quadros 
de piloto. A parte de laboratório, a 
gente praticamente formou o la-
boratório daqui, o laboratório de 
química, porque praticamente não 
existia naquela época.

Porém, também nota-se pelas respostas 
a dificuldade enfrentada para colocar em prática 
as novidades tecnológicas das quais se dispunha 
na época. Ou seja, alguns docentes até presencia-
ram a chegada de recursos tecnológicos na sala 
de aula, no entanto, a maioria não alcançou a con-
cretização da correta e satisfatória aplicação dos 
mesmos como recursos didáticos. Em uma parte 
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da sua entrevista, o docente P6 evidenciou essa di-
ficuldade de inserir recursos tecnológicos em sala 
de aula na sua época:

P6 - É muito complexo ainda, é mui-
to trabalhoso ainda, e ainda não 
está muito efetivada essa questão 
das tecnologias em sala de aula. 
Mesmo hoje ainda, com todo esse 
conhecimento, com todo desen-
volvimento, com todo o professor 
com a formação que ele tem hoje, 
a tecnologia em sala de aula ainda 
é difícil, precisa-se fazer muito para 
ela. Na época, a tecnologia entrava 
primeiro que o professor não tinha 
muito... hoje não, você vê uma tec-
nologia, você faz um levantamento, 
faz um estudo, olha, como é que 
está a formação, dá formação aos 
professores. Na época, a gente bo-
tava “olha, tem um computador aí”, 
o professor olhava para ele, olhava 
para o quadro e dizia “ah, eu vou 
para o quadro porque eu sei”.

Na fala dos entrevistados, o quadro e o 
giz são mencionados como recursos básicos, dos 
quais os professores da época lançavam mão na 
sua prática docente. Inclusive, este fator foi men-
cionado mais de uma vez como algo que contribuía 
para que os professores da época fossem bastan-
te criativos, uma vez que não contavam com o su-
porte de tantas tecnologias como temos hoje.

Esta é uma crítica comum entre os docentes 
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mais antigos com relação aos de hoje. Na opinião 
de alguns dos entrevistados, muitos professores 
de hoje praticamente dependem dos recursos tec-
nológicos para ministrar suas aulas, enquanto os 
mais antigos precisavam exercitar muito mais a 
criatividade para que conseguissem ensinar bem 
mesmo sem dispor de tantos recursos tecnológi-
cos. O professor intitulado de P4 fez questão de 
registrar sua opinião acerca disso:

P4 - Eu que vejo hoje, lamentavel-
mente, se não tiver esse recurso, 
tem profissional que não consegue 
dar uma aula mais, porque dá a 
ideia que não tem o domínio mais 
do conteúdo. Se ele não tiver com 
um projetor de slides, se ele não ti-
ver com multimídia, se ele ... Ele não 
consegue mais dar uma aula. Infe-
lizmente, é isso o que eu lamento 
hoje. Ou seja, tem professor, tem 
docente por aí a fora que se faltar 
energia na instituição e tiver toda 
luminosidade na sala ele não dá a 
aula porque não vai usar a tecnolo-
gia, porque o conteúdo está dentro 
da tecnologia, não tá nele. Infeliz-
mente, isso é lamentável. A aula só 
acontece se tiver tecnologia e isso 
não deveria acontecer. A tecnologia 
é para ajudar, não para resolver o 
problema em todos os momentos.

Certamente, ao fazer essa crítica, o profes-
sor entrevistado refere-se a uma atitude negativa 
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que marca a prática docente de alguns professo-
res de hoje. Em sua concepção, eles buscam estar 
sempre muito atualizados no que diz respeito ao 
uso das tecnologias da informação e comunicação, 
esforçando-se para explorar cada vez mais as no-
vidades que se apresentam aos montes a cada dia, 
mas deixam de lado aquela que deve ser a maior 
preocupação de qualquer educador: ser um pro-
fundo conhecedor de sua área e um facilitador da 
construção do conhecimento de seus educandos.

Conforme P4 afirma, não se trata de repetir 
somente alguma técnica nova em sala de aula. Faz-se 
necessário estabelecer relações entre ela e o contex-
to de ensino e aprendizagem no qual os sujeitos se 
encontram, um diálogo cheio de sentidos e valores, a 
fim de ressignificar a tecnologia para que ela esteja a 
serviço dos interesses educacionais de um grupo es-
pecífico, respeitando todas as especificidades envol-
vidas no processo de ensino e aprendizagem, como 
também afirma Machado (2008, p. 16):

É importante ter em vista que a mu-
dança tecnológica também é obra 
dos usuários de tecnologia, que a 
transformam e adaptam quando 
tomam decisões visando aumentar 
a confiabilidade e a rentabilidade 
destes recursos ou diminuir os ris-
cos implicados (por exemplo, sobre 
meio ambiente), levando à produ-
ção de novos saberes nascidos des-
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tas iniciativas e experiências práti-
cas. Daí porque há necessidade de 
dar atenção também ao “diálogo” 
entre os conhecimentos tecnológi-
cos escolarizados e os que nascem 
dessas iniciativas e experiências 
práticas extra-escolares.

Quanto à capacitação para a utilização de 
recursos tecnológicos disponíveis na época, per-
cebe-se que os treinamentos eram mais voltados 
para a preparação de professores e técnicos para 
a utilização das máquinas. Os equipamentos téc-
nicos eram adquiridos pela instituição e havia trei-
namento e assistência para que fossem utilizados 
nos laboratórios.

No entanto, quando questionados sobre a 
existência de capacitação para uso de recursos tec-
nológicos na época, os professores entrevistados 
destacaram alguns problemas que dificultavam o 
manejo de recursos usados como apoio didático 
de forma geral.

Segundo os entrevistados, não havia cursos 
voltados para a preparação dos professores para a 
utilização de recursos tecnológicos que incremen-
tassem sua prática docente. Os docentes P4, P5 
e P6, quando questionados sobre a existência de 
algum tipo de formação para a utilização de recur-
sos tecnológicos na sua época, afirmaram:
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P4 – Não. Quem se interessava que 
procurasse. Não existia essa prepa-
ração para usar esses recursos não. 
Só pra você ter uma ideia, no meu 
concurso pra ir pra entrar na ETFRN 
na época, a minha, a tecnologia que 
eu usei foi o álbum seriado. Fiz um 
álbum seriadozinho lá, ia passando. 
Foi o que eu usei.

P5 – Não, não, eu como formação 
geral, não. Um curso específico não, 
a gente tinha um treinamento... Eu 
me lembro dessa época, fim de 80, 
começo de 90, quando começou a 
entrar uma televisão em sala de 
aula e um slide para passar, mas 
não havia um curso mesmo, não 
havia não. Confesso que não me 
lembro, porque eu acho que estava 
implícito que a gente já tinha uma 
noção, tinha uma noção daquele di-
dático básico.

P6 – Eu tinha curso porque traba-
lhava com software, então tinha um 
curso específico para aprender o 
software. Talvez você esteja ques-
tionado se tinha curso para a utiliza-
ção da tecnologia em sala de aula. 
Essa área eu acho que a escola não 
teve muito.

Esse é um fator que também vem passando 
por mudanças: o investimento em formação con-
tinuada. Atualmente, já se entende muito mais a 
necessidade de continuar formando os docentes 
durante a carreira, e muitas vezes no próprio am-
biente de trabalho. Além disso, nos dias de hoje, 
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há muitos meios para que um professor possa 
buscar informação, aprender a usar determinado 
recurso, principalmente através da internet.

No entanto, para professores mais antigos, 
não havia tantas possibilidades de conhecer as fa-
cilidades que as tecnologias poderiam acrescentar 
ao dia a dia da sala de aula e de aprender a usá-las 
de forma a aprimorar a prática docente.

Podemos destacar, a partir desta compa-
ração, o fundamental papel desempenhado pelo 
professor na busca pela descoberta e incorpora-
ção de novas tecnologias em sala de aula, a fim de 
atribuir mais sentido à aprendizagem no contexto 
da educação (no caso deste trabalho, da educação 
profissional), como afirmam Quartiero, Lunardi e 
Bianchetti (2010, p. 285):

O papel do professor no processo de 
implementação de novas tecnologias 
provou ser fundamental, tanto que, 
aos poucos, vai se transformando o 
discurso e a postura dos teóricos da 
área de tecnologia educacional que 
passam agora a enfatizar a necessi-
dade de capacitação e atualização 
dos professores, reconhecendo a sua 
importância no sucesso de projetos 
de inovação educacional.

Pelos fatores expostos, fica evidente a ne-
cessidade de refletir sobre a melhor forma de pro-
mover a inserção das tecnologias da informação e 
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comunicação em sala de aula. Importa reconhecer 
que elas não têm um fim em si mesmas e que, por 
isso, devem ser incorporadas ao cotidiano escolar 
a partir de uma postura crítica de todos os atores 
sociais envolvidos no processo de ensino e apren-
dizagem. Dessa forma, é possível decidir com cla-
reza quais os recursos devem ser utilizados, de 
que forma e em quais situações. Tudo isso passa, 
necessariamente, pela formação docente, como 
inclusive apontou um dos entrevistados:

P6 - Até mesmo hoje, é preciso tra-
balhar bastante essa questão, não 
só a nossa instituição, nem nossos 
professores não, acho que todos 
que estão em formação, a própria 
universidade que forma tanto, as-
sim como aqui, é preciso colocar 
essa questão das tecnologias nos 
nossos currículos, na nossa forma-
ção de professores, nós precisamos 
exatamente isso.

Tem-se, portanto, que a adaptação constan-
te aos recursos tecnológicos incorporados à nossa 
rotina exige, principalmente dos professores, a ha-
bilidade de identificar as possibilidades de seu uso 
como ferramentas pedagógicas, destinadas ao 
aperfeiçoamento do processo de ensino e apren-
dizagem. No que diz respeito especificamente à 
educação profissional, esta também deve ser uma 
preocupação do docente: preparar seus estudan-
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tes para que façam um uso crítico e responsável 
da tecnologia, orientando-os a buscar os recursos 
favoráveis à sua atuação no mundo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados coletados neste estudo apontam 
para o papel da tecnologia como um aliado dos 
processos formativos em Educação Profissional e 
reforçam as fragilidades provocadas pela falta de 
formação docente para essa modalidade educa-
cional, evidenciadas pelas dificuldades vivenciadas 
pelos professores que participaram do estudo no 
que diz respeito à utilização de recursos tecnológi-
cos como ferramentas pedagógicas.

A tecnologia, aliada à educação, promove a 
democratização de informação e do conhecimen-
to na formação do sujeito, produzindo saberes. Os 
recursos tecnológicos - independentemente de se-
rem os mais modernos, como os que temos hoje, 
ou os mais simples, dos quais dispunham os pro-
fessores entrevistados - fazem parte do processo 
de aperfeiçoamento da prática docente, de uma 
busca constante por aproximar o educando cada 
vez mais do objeto de estudo.

Com o aprimoramento e surgimento das 
novas tecnologias, ocorreram expressivas mu-
danças no setor produtivo do IFRN, por ser uma 
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instituição de ensino voltada para a profissiona-
lização e a preparação do aluno para o mundo 
do trabalho, de forma a estar em constante sin-
tonia com os novos recursos para dar conta dos 
desafios que a modernidade de um modo parti-
cular apresentava a cada dia.

Percebemos também a importância da 
formação e da mediação do professor no uso 
destes recursos tecnológicos, bem como o uso 
adequado desses recursos em sala de aula, ob-
jetivando o ensino e priorizando o saber.

Diante disto, concluímos que as tecnologias 
disponibilizadas e utilizadas pelos professores do 
IFRN contribuem significativamente para o apren-
dizado dos alunos desde os tempos passados até 
os atuais, abrindo uma nova dimensão na constru-
ção do conhecimento do docente e dos discentes.

A análise das informações colhidas duran-
te as entrevistas nos permite destacar a relação 
próxima que sempre houve entre docência e 
tecnologia, embora nem sempre haja preparo e 
capacitação para o manuseio dos recursos tec-
nológicos mais recentes e a correta utilização 
destes para a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Este texto é oriundo de um projeto intitulado 
“Memórias e Narrativas da Cultura Escolar em Edu-
cação Profissional”, desenvolvido coletivamente na 
disciplina “Formação Docente em Educação Profis-
sional”, que tem por objetivo atrelar teoria e práti-
ca, no sentido da investigação acerca da educação 
profissional no contexto da ETFRN. Essa pesquisa 
constituiu-se de quatro momentos importantes. No 
primeiro momento, discorreram discussões teóri-
cas acerca da história oral, que fora escolhida como 
campo teórico-metodológico para nortear as ações 
da pesquisa, pois Conforme Alberti (2005, p.155):

[...] a História Oral é uma metodo-
logia de pesquisa e de constituição 
de fontes para o estudo da história 
contemporânea surgida em mea-
dos do século XX, após a invenção 
do gravador à fita. Ela consiste na 
realização de entrevistas gravadas 
com indivíduos que participaram 
de, ou testemunharam aconteci-
mentos e conjunturas do passado e 
do presente.

Após a apropriação, pelas discussões reali-
zadas no contexto da sala de aula, acerca do mé-
todo da História oral, partimos para uma segunda 
fase, a partir da realização de uma roda de conver-
sa promovida pelos professores-coordenadores 
do projeto, servindo de ensaio para concretização 
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da etapa seguinte. Sendo assim, no terceiro mo-
mento, com a divisão da sala em grupos, tendo em 
vista as categorias elencadas para análise, cada 
grupo elaborou quatro questões concernentes à 
sua categoria, para a construção coletiva de um 
roteiro de entrevista.

No quarto momento, os grupos, munidos 
dos conhecimentos teóricos obtidos mediante as 
discussões e observações da aula experimental 
da roda de conversa, partiram para a quarta eta-
pa da pesquisa, de cunho prático: a realização da 
entrevista com o sujeito escolhido, que permitiu a 
obtenção de fontes orais. Após isso, procedemos 
com a transformação dessas fontes em documen-
to escrito; na quinta etapa, de posse desse mate-
rial transcrito, procedemos com o tratamento das 
falas e textualização do artigo.

Nesse trabalho, temos como preocupação 
central discutir acerca da temática formação do-
cente para educação profissional no contexto da 
ETFRN, no período compreendido entre as déca-
das dos anos 1970 e 1980, a partir das narrativas 
extraídas das memórias tecidas pelos docentes, 
tendo em vista suas experiências, vivências do 
passado, de forma articulada com o contexto atu-
al, tomando por base a constante relação entre 
presente e passado, considerando que “o ato de 
lembrar não significa reviver, mas refazer, recons-
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truir, repensar com imagem e ideias de hoje, as ex-
periências do passado” (BOSI, 1994, p. 55).

Nesse sentido, o presente artigo é consti-
tuído por dois tópicos: a trajetória da formação 
docente em educação profissional e as narrati-
vas docentes sobre a formação de professores no 
contexto da ETFRN. No primeiro tópico, realizamos 
uma análise crítica da história da formação docen-
te do início do século XX, com o advento da esco-
la de aprendizes até a década de 80, abarcando o 
contexto da ETFRN.

O segundo tópico trata da temática da for-
mação docente na educação profissional de ca-
ráter inicial e continuada, a partir do cruzamento 
dos olhares dos professores da área propedêutica 
e técnica que foram entrevistados. Sendo assim, 
para protegermos a identidade dos quatro profes-
sores envolvidos, optamos por utilizar os códigos 
P1, P2, P3 e P4 no momento do tratamento das fa-
las e na exposição dos resultados das discussões. 
A medida que fizermos referências a esses sujei-
tos, faremos uso desses códigos.

A FORMAÇÃO DOCENTE NO CAMPO DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Este tópico tem por objetivo fazer um breve 
levantamento histórico e a discussão da legislação 
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das décadas de 1970 e 1980, período no qual se in-
sere o estudo proposto por este artigo. Dessa for-
ma, haverá uma breve contextualização histórica 
sobre formação docente para educação profissio-
nal e análise da legislação em vigência no período.

A preocupação com o tema de formação de 
professores para a educação geral é expressa no 
Brasil pela primeira vez na Lei das Escolas de Pri-
meiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 
1827. Em seu Art. 4, esta Lei determinava que os 
professores deveriam ser treinados no método 
mútuo com recursos próprios. A partir de 1834, 
com a promulgação do Ato Adicional, a respon-
sabilidade de instruir os docentes passa a ser das 
províncias que adotaram o modelo europeu para 
treinar seus professores: as Escolas Normais.

Já no que se refere à problemática da forma-
ção de professores no campo da educação profis-
sional, ela é posta em evidência a partir da criação 
das Escolas de Artes e Ofícios, por Nilo Peçanha, 
em 1909. É preciso ressaltar que este modelo de 
educação profissional é voltado para os desvali-
dos, os marginalizados, no sentido de formação 
para o controle, para o saneamento da marginali-
dade, mediante o trabalho manual.

Nesse contexto, primeiramente, são criados 
os espaços formativos (as escolas de artífices) para 
depois se engendrar um movimento de preocupa-
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ção com os sujeitos formadores, os professores, 
pois segundo Machado (2013), essas escolas de ar-
tífices colocaram em evidência a falta de docentes 
especializados para esse campo educacional. Para 
atender a essa escassez de professores qualifica-
dos, foi criada em 1917, no governo de Wenceslau 
Braz, a Escola Normal de Artífices e Ofícios, com o 
objetivo de formar professores mestres e contra-
mestres, bem como professores de trabalho ma-
nual voltados para as escolas primárias.

Foi a partir da Lei Orgânica do Ensino In-
dustrial em 1942, segundo Machado (2013), que a 
legislação ao tratar da temática formação de pro-
fessores abordou pela primeira vez a necessidade 
do preparo tanto para disciplinas da cultura geral 
como para as disciplinas técnicas e pedagógicas, 
iniciando, assim, uma tendência a enfatizar e deli-
mitar o caráter específico dessa formação.

A partir de 1946, se estabeleceu um acordo 
com órgãos norte-americanos para formação de 
professores no campo da educação profissional, 
sendo necessária a criação da Comissão Brasilei-
ro-Americana de Ensino Industrial (CBAI), atrelada 
à Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos 
(USAID), que foi responsável por patrocinar o pri-
meiro curso de Aperfeiçoamento de Professores 
do Ensino Industrial, no Rio de Janeiro, em 1947. 
Também introduziu, em 1951, o TWI, que se confi-
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gurava em um método de treinamento de imersão 
na indústria. A CBAI foi extinta em 1963, por meio 
do Decreto n° 5. 3041.

Nos anos de 1960, o Ministério de Educação 
e Cultura (MEC) entra em cena, segundo Machado 
(2013), e passa a ser responsável pela regulação 
do exercício do Magistério para educação profis-
sional. Ainda nesse contexto foi sancionada a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 (LDB-
61), instituindo um delineamento de uma forma-
ção dual para os professores, pois configurou dois 
espaços formativos. A Lei n° 4.024/61, estabeleceu 
que os professores do ensino médio seriam for-
mados em faculdades de Filosofia, Ciências e Le-
tras, enquanto os professores do ensino técnico se 
graduariam em cursos especiais de Educação Téc-
nica, conforme pode-se averiguar no Art. 59:

A formação de professôres para o 
ensino médio será feita nas faculda-
des de filosofia, ciências e letras e a 
de professôres de disciplinas espe-
cíficas de ensino médio técnico em 
cursos especiais de educação técni-
ca (BRASIL, 1961).

Diante do estabelecido por meio da LDB-61, 
haveria cursos especiais para formação de profes-
sores do Ensino técnico. Segundo Machado (2013), a 
Universidade do Trabalho de Minas Gerais foi criada 
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em 1965, com o objetivo de atender a essas deman-
das formativas no âmbito das disciplinas específicas.

O Parecer n° 479, de 1968, apresentou um 
amadurecimento quanto a essa formação dual 
de professores do ensino médio e do ensino 
técnico, significando uma melhoria na formação 
dos professores das disciplinas técnicas, com o 
estabelecimento de um currículo mínimo para 
formação dos professores técnicos, pois com 
este parecer, seria necessária uma formação de 
três anos de disciplinas do núcleo comum e um 
ano para especialização profissional, na configu-
ração três mais um.

Segundo Machado (2013), alinhada a esse 
contexto de avanço da exigência de uma melhor 
formação dos professores para a educação técni-
ca, houve a Reforma Universitária, instituída com a 
Lei n° 5.540/68, que exigia cursos de nível superior 
para os professores do ensino de segundo grau, 
de disciplinas gerais ou técnicas. Contudo, essa 
medida foi flexibilizada, em 1969, pelo Decreto-lei 
n° 464/69, pois o Art. 16 determinou que enquan-
to o número de professores com formação supe-
rior fosse insuficiente para atuar no ensino profis-
sional, estes poderiam ser habilitados através do 
exame de suficiência realizado por instituições de 
ensino superior indicadas pelo Conselho Federal 
de Educação (CFE).
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Na década de 1970, com o Parecer CFE nº 
214/70 e a Portaria Ministerial nº 339/70, foram cria-
dos os cursos emergenciais Esquemas I e II, voltados 
para a formação de professores no sentido de suprir 
as carências formativas e nivelamento entre docentes 
das disciplinas técnicas e gerais, mediante uma pre-
ocupação maior com a formação pedagógica. Dessa 
maneira, esses cursos eram estruturados da seguinte 
forma, conforme afirma Machado (2013, p. 354):

O Esquema I, destinado aos porta-
dores de diploma de nível superior, 
sujeitos à complementação pedagó-
gica e o Esquema II, para os portado-
res de diploma de técnico industrial 
de nível médio, para os quais, além 
das disciplinas constantes do Esque-
ma I, se faziam disciplinas necessá-
rias de conteúdo e correlativas.

Esses cursos tiveram seus currículos regula-
mentados pela Portaria n° 432/71 de 19 de julho, 
cujos Art. 2 e 7 previam respectivamente as discipli-
nas e atividades a serem desenvolvidas nos Esque-
mas I e II, conforme pode ser averiguado abaixo:

Artigo 2.º - O Esquema I será inte-
grado pelas seguintes disciplinas e 
atividades:

a) Estrutura e Funcionamento do 
Ensino de 2.º grau (ensino colegial);

b) Psicologia da Educação;
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c) Didática; e

d) Prática de Ensino.

[...]

Artigo 7.º - O currículo do Esque-
ma II será integrado ainda por três 
disciplinas propedêuticas, no total 
mínimo de 280 (duzentos e oitenta) 
horas-aula, com a seguinte distri-
buição:

I – Área econômica primária: - Mate-
mática – 100 horas-aula; - Química 
– 90 horas-aula; - Biologia – 90 ho-
ras-aula.

II – Área econômica secundária: - 
Matemática – 100 horas-aula; - Físi-
ca – 90 horas-aulas; - Desenho – 90 
horas-aula.

III – Área econômica terciária: - Ma-
temática – 100 horas-aulas; - Econo-
mia – 90 horas-aulas; - Administra-
ção – 90 horas-aulas.

Artigo 8.º - O currículo do Esquema 
II compreenderá, também, de uma 
até três disciplinas da área de habili-
tação com 200 (duzentas) horas-au-
las cada uma, conforme a licencia-
tura correspondente (BRASIL, 1971).

A partir da análise dos artigos expostos aci-
ma, pode-se perceber que o currículo constituído 
para o Esquema II se voltava muito mais para as 
disciplinas de formação profissional, as que os pro-
fessores ministrariam em sala de aula. Assim, en-
tende-se que a formação pedagógica ocupava um 
pequeno núcleo no curso como um todo, havendo 
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uma maior ênfase nas disciplinas técnicas. Enquan-
to isso, o Esquema I era formado apenas por disci-
plinas pedagógicas, uma vez que complementaria a 
formação em nível superior dos sujeitos.

Em 1971, também houve a instituição da Lei 
n° 5.692, na qual se alterou o ensino primário e mé-
dio, denominando-os de primeiro e segundo graus. 
Com essa nova estruturação, as Escolas Normais de-
saparecem e, para substituí-las, é instituída a habi-
litação de 2° grau para atuar como professor no 1° 
grau. Havia duas modalidades básicas para habilita-
ção ao magistério: a primeira com duração de três 
anos (2.200 horas), que habilitava a lecionar até a 4ª 
série; e uma segunda, com duração de quatro anos 
(2.900 horas), habilitando a atuação até a 6ª série do 
1° grau. Para as últimas séries do 1° grau e para o 
ensino de 2° grau, a Lei n° 5.692/71 antecipava a ne-
cessidade da formação superior em cursos de licen-
ciatura curta, com duração de três anos, ou plena, 
com duração de quatro anos.

A Lei n° 5.692/71 também regula a formação 
de professores para atuar tanto no ensino de 1° grau, 
quanto de 2° grau. As formações mínimas exigidas 
para ministrar aulas no ensino básico são expostas 
pelo Art. 77, conforme se pode observar abaixo:

Art. 77. Quando a oferta de profes-
sôres, legalmente habilitados, não 
bastar para atender às necessida-
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des do ensino, permitir-se-á que le-
cionem, em caráter suplementar e a 
título precário:

a) no ensino de 1º grau, até a 8ª sé-
rie, os diplomados com habilitação 
para o magistério ao nível da 4ª sé-
rie de 2º grau;

b) no ensino de 1º grau, até a 6ª sé-
rie, os diplomados com habilitação 
para o magistério ao nível da 3ª sé-
rie de 2º grau;

c) no ensino de 2º grau, até a série 
final, os portadores de diploma rela-
tivo à licenciatura de 1º grau. (BRA-
SIL, 1971).

Embora a Lei n° 5.692/71 constitua uma for-
mação mínima para atuar na educação básica do 
período, havia uma maleabilidade devido à falta de 
mão de obra especializada para exercer o magisté-
rio. Assim como a Lei n° 5.540/68 se tornou flexível 
por meio do Decreto-lei n° 464/69, já tratado ante-
riormente, a Lei n° 5.692/71 já previa essa flexibili-
dade no seu próprio texto, pois, como previsto em 
seu Art. 78, podia haver uma flexibilização dessa 
formação mínima exigida, conforme exposto:

Art. 78. Quando a oferta de profes-
sôres licenciados não bastar para 
atender às necessidades do ensi-
no, os profissionais diplomados em 
outros cursos de nível superior po-
derão ser registrados no Ministério 
da Educação e Cultura, mediante 
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complementação de seus estudos, 
na mesma área ou em áreas afins, 
onde se inclua a formação pedagó-
gica, observados os critérios esta-
belecidos pelo Conselho Federal de 
Educação. (BRASIL, 1971).

Portanto, quando o número de professores 
fosse insuficiente para atuar no ensino de 1° grau, 
pessoas habilitadas em exames de capacitação ou 
exame de suficiência poderiam fazê-lo. Já para o 2° 
grau, era exigido o exame de suficiência, assim como 
profissionais com cursos superiores em outras áre-
as poderiam atuar como professores mediante um 
curso complementar que abarcasse a formação pe-
dagógica. No decorrer da década de 1970, foi produ-
zido um conjunto normativo que não é tratado neste 
texto, contudo é importante deixar claro que a temá-
tica não se esgota com a Lei n° 5.692/71.

Na década de 1980, é aprovada a Resolu-
ção n° 7/82, que, segundo Machado (2013), torna 
permanente o que antes era visto como provisó-
rio, ao deixar de existir o prazo de três anos para 
extinguir os cursos emergenciais, Esquemas I e II. 
Ainda em 1982, devido aos graves problemas com 
a formação de professores, foi lançado o projeto 
Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Ma-
gistério (CEFAMs), que se propunha a revitalizar 
as Escolas Normais, contudo o projeto não obteve 
êxito devido sua descontinuidade.
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Esses pontos abordados até então demons-
tram o quão cheia de tensão é a temática de forma-
ção de professores para a educação profissional. 
As idas e vindas estão presentes em todos os perí-
odos históricos, o que traz uma reflexão, segundo 
Kuenzer (2011), que para se enfrentar essa crise 
é necessário compreender o que determina sua 
amplitude. Para que isso ocorra, é preciso levan-
tar uma perspectiva analítica na qual os sujeitos 
se debrucem sobre essa problemática na busca de 
suas causas históricas e estruturas determinantes, 
tendo como base inicial o campo contra hegemô-
nico, para construir alternativas que possam levar 
essa conjuntura a uma nova realidade.

Após feito este breve percurso histórico 
acerca da formação em educação profissional, es-
sencial para a compreensão das vozes dos sujeitos 
da pesquisa acerca de suas experiências formati-
vas, no tópico seguinte, intitulado “Entre o saber e 
o fazer de professores da ETFRN”, partiremos para 
a apresentação do resultado da pesquisa que se 
deu pela coleta de dados com o uso da entrevista 
semiestruturada como instrumento de pesquisa, 
tendo em vista a análise de duas categorias elen-
cadas: formação inicial e formação continuada, 
considerando as diferentes vozes dos sujeitos en-
volvidos com a pesquisa de forma dialogada com 
os autores que tratam sobre a temática.
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ENTRE O SABER E O FAZER DE  
UM PROFESSOR DA ETFRN

Este tópico objetiva analisar as falas dos 
professores que atuaram na ETFRN nas décadas 
de 1970 e 1980. Para tanto, essas narrativas, essas 
memórias transmitidas oralmente, são elementos 
que constituem a identidade de cada sujeito. Se-
gundo Cavalcante (2013):

A memória é, portanto, um elemen-
to constituinte da identidade. Dessa 
identidade que é a construção de 
uma imagem de si para o Outro, 
quer seja esse outro um indivíduo 
ou uma coletividade. Pois não há 
como definir ou construir uma ima-
gem de si sem levar em considera-
ção a interação social. (CAVALCAN-
TE, 2013, p. 198).

Ao analisar as falas dos entrevistados, per-
cebe-se que a identidade é marcada por aconteci-
mentos coletivos ou essas lembranças estão sem-
pre fazendo menção a um ou outro sujeito.

A primeira categoria a ser analisada será a 
da formação inicial e, posteriormente, analisa-se a 
formação continuada. Para isso, parte-se do enten-
dimento de que a formação não se constitui apenas 
pela junção de conhecimentos, mas também por 
um olhar que se volta para a reflexão sobre a práti-
ca, possibilitando um fazer e um refazer constante.
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1 FORMAÇÃO INICIAL

A socialização profissional, de acordo com 
Imbernón (2004), começa na formação inicial, 
onde ocorre a internalização de princípios e de 
regras práticas, pautadas na reflexão educativa 
sobre o processo formativo e articulando teoria 
e prática. Esta formação reflexiva pauta-se no de-
senvolvimento de uma postura crítica e que pro-
porcione a cooperação, o trabalho em equipe e a 
receptividade das demandas emergentes, pois a 
formação inicial, além de preparar para uma pro-
fissão, exige a busca constante por uma forma-
ção contínua.

O autor ainda pondera que a formação ini-
cial não se limita à aprendizagem de um ofício so-
brecarregado de conhecimentos técnicos, assim 
como prescrevem os modelos formativos embasa-
dos no neoliberalismo, mas apropria-se de funda-
mentos de uma profissão. Esta argumentação nos 
conduz a refletir que a aquisição de um conheci-
mento profissional pedagógico básico na forma-
ção precisa abrir espaço para o desenvolvimento 
constante de novas práticas.

O fazer pedagógico não pode estar limi-
tado a práticas obsoletas e cristalizadas, pois a 
falta de criticidade dificulta a criação de novas 
alternativas que vislumbrem melhorias para a 
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profissão. Dessa forma, é por meio da formação 
inicial que se tem acesso aos saberes necessá-
rios para refletir sobre a própria prática, mas 
essa configuração nem sempre esteve presente 
nos processos formativos dos professores, prin-
cipalmente quando se tratava dos professores 
das áreas técnicas.

As primeiras narrativas se referem ao domí-
nio técnico requerido pela instituição para a atu-
ação docente à época. Para fazermos as análises, 
optamos por utilização de códigos (P1, P2, P3 e 
P4), cada sigla faz referência a um dos professores 
entrevistados: Professor 1 (P1), Professor 2 (P2), e 
assim sucessivamente.

Diante dos relatos, percebemos de forma 
recorrente nas falas dos entrevistados que, no 
contexto da ETFRN, especificamente na década de 
1970, o ingresso na docência dava-se por meio de 
convites, considerando-se a experiência em uma 
determinada área profissional técnica como sendo 
suficiente para sua atuação na docência, como se 
observa nos relatos abaixo:

P1 - [...] e os professores na época 
não tinha formação teórica, eles pe-
gavam um marceneiro e dizia você 
quer ensinar na escola, ai ele dizia 
quero, nenhum, tinha um professor 
na escola, aqui nesta escola (IF) não ti-
nha o curso primário, mais eletrônica. 
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P3 - [...] a escola industrial começou 
o que, tem um mecânico ali que tra-
balha muito bem, então traz este 
mecânico pra ensinar na escola, 
tem um rapaz que trabalha muito 
bem em marcenaria, então traz este 
rapaz pra ensinar, o cara não tinha 
nem como falar, não sabia nem, 
mas profissionalmente ele sabia 
alguma coisa né, então, começou... 
depois que começou o esquema I e 
esquema II. 

P4 - Mas nos anos (19)70, mesmo, 
que foi quando eu estudei lá, não 
tinha esse perfil de professor de 
graduação. Eram raros os professo-
res que tinham uma graduação na 
época. 

Dessa forma, nota-se, na fala dos docentes 
entrevistados, a flexibilização já abordada no tópi-
co anterior prevista tanto no Decreto-lei n° 464/69 
quanto na Lei n° 5.692/71, que previam a contrata-
ção de professores não licenciados no caso do dé-
ficit desses profissionais nos estados. Infelizmente, 
conforme afirma Machado (2011), ainda hoje não 
existe uma formação inicial específica para o exer-
cício da docência na educação profissional, para 
confirmar o que diz, a autora utiliza como exemplo 
o caso de Minas Gerais que, por meio da Resolu-
ção CEE/MG n° 397/94, ainda contrata professores 
com nível superior ou médio na ausência de pro-
fessores para as disciplinas da parte especial. Se-
gundo Machado:
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A principal condição exigida é a pro-
va da qualificação do interessado 
para o conteúdo específico que pre-
tende ministrar. Entre os critérios de 
qualificação constam, por exemplo, 
a prova de conclusão de curso supe-
rior, de cujo currículo conste a disci-
plina a ser lecionada, e a prova de 
matrícula com frequência em curso 
superior, no qual já tenha concluído 
o estudo da disciplina ou disciplina 
afim à que pretende lecionar. Mas, 
caso persista a alegação de que fal-
tam professores para conteúdos da 
formação especial (conteúdos técni-
cos), é aceito, como critério de quali-
ficação, o diploma de curso de ensi-
no médio, da mesma habilitação ou 
de habilitação afim ao curso para o 
qual se destina a contratação! (Mi-
nas Gerais, 1994) (MACHADO, 2011, 
p.692).

Diante disso, entende-se que esta política, 
voltada apenas para suprir uma carência de pro-
fessores, tende a implicar em um desequilíbrio no 
que se refere à articulação entre teoria e a prática 
no contexto da atuação docente. Além disso, ao 
menosprezar o arcabouço teórico que pode ser 
proporcionado por um curso de cunho acadêmico, 
ocorre a ratificação da desvalorização da formação 
docente, no que diz respeito aos conhecimentos 
pedagógicos.

Segundo relato de P3, essa presença mar-
cante de técnicos e a falta de formação pedagógi-
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ca inicial desses sujeitos era vista como empecilho 
para sua atuação na condição de professor, con-
forme pode-se observar: “o professor tinha muito 
conhecimento, mas não sabia transmitir, não tinha 
condições de fazer... dar uma aula, dentro dos co-
nhecimentos técnicos” (Relato de P3). Neste sen-
tido, nota-se que a ausência de pessoal docente 
qualificado para a educação profissional denota 
uma certa fragilidade nesta modalidade de ensino. 
Segundo Machado (2008), ainda hoje existe a ne-
cessidade de formar profissionais especificamente 
para a educação profissional para superar a estru-
tura fragmentada que ainda a cerca.

Tendo em vista a presença marcante de 
professores técnicos sem graduação ou sem li-
cenciatura, a questão da formação no contexto da 
ETFRN é apontada como um referencial de status 
e demarcação de relações de poder que se mani-
festavam pela separação entre técnicos e profes-
sores das disciplinas gerais em dois espaços de 
convivência. Essa separação era incentivada pela 
própria instituição, ao definir vestimentas distintas 
para os professores técnicos e para os das discipli-
nas gerais. Sobre essa distinção, se tem o depoi-
mento significativo de P3:

P3 - [...] antigamente existia a dis-
tinção entre formação geral e a 
formação técnica, até que a sala 
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de aula, essa sala dos professo-
res aí, os professores de lá não 
vinham, quem chamava de lá, que 
era aquele laboratório de lá não 
vinha pra cá, tomar café, o cafezi-
nho era separado, depois foi indo 
foi indo, uma coisa ou outra e tal. 
Ora! E a gente tinha que vestir uma 
bata dentro do laboratório, e o pro-
fessor tinha uma bata branquinha 
tudo. E a nossa não, era uma bata 
daquela que, distinguia. 

Diante dessa narrativa, fica claro que essas 
relações de poder estão presentes no cotidiano 
desses docentes de maneira geral, não se pren-
dendo apenas à instituição, sendo relações exis-
tentes entre os próprios professores que, devido 
à sua formação acadêmica, se sentiam detentores 
de maior poder. Assim como esclarece Foucault 
(2004, p. 193), o poder apenas funciona em uma 
rede de encadeamento.

É preciso não tomar o poder como 
um fenômeno de dominação maci-
ço e homogêneo de um indivíduo 
sobre os outros, de um grupo sobre 
os outros, de uma classe sobre as 
outras; mas ter bem presente que o 
poder não é algo que se possa divi-
dir entre aqueles que o possuem e 
o detém exclusivamente e aqueles 
que não o possuem. O poder deve 
ser analisado como algo que circula, 
ou melhor, como algo que só fun-
ciona em cadeia.
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No caso da divisão entre professores da 
área técnica e professores da área propedêutica, 
a partir do depoimento de um professor da área 
técnica, o poder estava do lado dos professores da 
área propedêutica, ou seja, do lado contrário ao 
seu, que se sentia diminuído até por seu uniforme 
específico.

Para suprir o caráter acentuado de técnicos 
sem formação pedagógica, foram ofertadas, por 
iniciativa do governo, possibilidades formativas de 
cunho inicial, para atuação no contexto da educação 
profissional. P3 faz referência a um curso que con-
templou disciplinas didático-pedagógicas, a CBAI, isto 
é, o curso da Comissão Brasileiro-americana de Ensi-
no Industrial, que, segundo Machado (2013), emerge 
na década de 1940 de forma atrelada à Agência de 
Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID), tendo 
em vista o estabelecimento de um acordo com ór-
gãos norte-americanos para formação de professo-
res no campo da educação profissional. Nessa pers-
pectiva, P3 aponta sua participação, que considera 
essencial para sua formação docente:

P3 - [...] ex-alunos da escola in-
dustrial que foi ofertado um curso 
pedagógico em Curitiba chamado 
CBAI em passar pelo CBAI, pro curso 
que nós fizemos isso proporcionou 
todas as disciplinas pedagógicas, 
didático-pedagógicas, nós fizemos 



133

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

todas as disciplinas necessárias pra 
lecionar. – Então quando é a gente 
fomos na época para o Paraná faze-
mos o curso da CBAI que era uma 
...... Brasil e Estados Unidos era uma 
missão entre Brasil e agroindus-
triais que vinha professores ameri-
canos ensinar em Curitiba na escola 
industrial em Curitiba, que hoje é 
um centro federal. 

Outra iniciativa formativa promovida pelo 
governo e que se apresenta de forma positiva nos 
depoimentos foram os Esquemas I e II, no senti-
do de suprir a carência de conhecimentos peda-
gógicos para melhoria da prática docente, ao pro-
porcionar formação inicial para aqueles que não 
tiveram acesso, envolvendo tanto professores 
técnicos como de nível superior. Nesse sentido, os 
entrevistados destacam:

P3 - Nesse intervalo de tempo nós 
tivemos alguns colegas que só ti-
nham o 2º grau, outros tinham cur-
so superior, mas não tinham feito 
o curso pedagógico aí foram cria-
dos nos treinamentos: esquema I 
e esquema II. Quem tinha 2º grau 
ia para o esquema II fazer a parte 
pedagógica, quem tinha curso su-
perior ia fazer esquema I pra poder 
continuar lecionando. 

P4 - Esquema I e depois teve o Es-
quema II. Exatamente para aqueles 
profissionais que não tinham nem a 
licenciatura, não tinha prática peda-
gógica nenhuma, né. 
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Ainda abordando os aspectos positivos da 
formação, manifestada pelos Esquemas I e II, te-
mos que ela é vista também como um caminho 
para o nivelamento e a superação da relação de-
sigual que existia no contexto da ETFRN entre téc-
nicos e licenciados/graduados, ao permitir que os 
técnicos fossem vistos também como professores, 
como explicita P3: “E pra acabar com isso na ver-
dade, foi a modificação: a qualificação dos profes-
sores de formação geral e fazendo isso, fazendo 
aquilo, tal, tal e tal... Até chegar e... Pronto! O Es-
quema I, Esquema II equiparou todo mundo, todo 
mundo é professor da instituição.” 

Embora os Esquemas I e II apresentassem 
possibilidades positivas, a partir do olhar voltado 
para o presente, P3 ressalta suas limitações for-
mativas, vendo-as como superficiais no que diz 
respeito aos conhecimentos pedagógicos para 
atuação na sala de aula. Essa falta de profundidade 
implicava numa forma rígida de lidar com o aluno, 
tendo em vista que, para ele, os conhecimentos 
aprofundados em psicologia poderiam proporcio-
nar uma relação mais democrática e mais flexível 
entre professor e aluno.

P3 - Quem tinha deficiência não foi 
pra CBAI, ainda tava na escola de 
segundo grau passou a fazer essa 
disciplina através do esquema I e 
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esquema II, critério de lecionar sala 
de aula, agora, não vou dizer que, 
seja como hoje você ter cursos pe-
dagógicos bem feitos, bem elabo-
rados, naquela época era, como se 
diz, vamos fazer pra você pelo me-
nos saiba remanejar, manejar, ma-
nejar aliás, uma sala de aula, saiba 
como transmitir, saiba como fazer 
uma prova né, aí não tinha aquela, 
aquele preparo psicológico e tal, de 
domínio assim, de vivências, logo a 
rigidez era diferente, [...].

Essa impressão do entrevistado P3 é fruto 
das políticas emergenciais nos quais esses cursos 
foram instituídos. Conforme se pode identificar 
por meio da Portaria n° 432/71, os Esquemas I e II 
não tinham em sua preocupação prioritária a for-
mação de um currículo concentrado na parte das 
disciplinas de formação profissional, pois sua ên-
fase se dava nas disciplinas técnicas, como já foi 
esclarecido e demonstrado no tópico anterior.

A prática do entrevistado P3 refletia a ten-
dência tecnicista da época que se baseava na ra-
cionalidade e na instrução, o professor era ape-
nas um mero executor que não articulava teoria e 
prática. Sob este ponto de vista, é fundamental, no 
âmbito da formação inicial ou continuada, o desen-
volvimento de saberes diversos, possibilitando ao 
docente uma prática de ensino que supere um con-
junto de ideias pré-concebidas sobre o seu fazer.
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Nessa perspectiva, conforme Gauthier 
(1998), a prática de ensino necessita de habilida-
des e competências que não se restrinjam apenas 
a conhecer o conteúdo específico, ter uma dada 
experiência, possuir “talento” ou “vocação” para 
ser professor, bem como outras concepções ina-
dequadas que vêm limitando o trabalho docente.

Compreende-se, nesse sentido, que a for-
mação inicial, apesar da sua relevância, não é su-
ficiente para o exercício profissional docente. A 
prática de ensino e a reflexão sobre esta prática 
exigem uma constante busca de conhecimentos 
num processo que se denomina de formação con-
tinuada.

2 FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação inicial e continuada possibilita a 
aquisição de uma série de conhecimentos que se 
baseiam tanto na erudição, quanto nas ciências, 
constituindo um conjunto de saberes. Quando se 
trata do conjunto de saberes que envolve a forma-
ção profissional do professor, esses compêndios 
de conhecimentos pedagógicos se relacionam às 
técnicas e métodos de ensino, ou seja, o saber-fa-
zer. Este, por sua vez, é legitimado cientificamente 
e transmitido aos professores no decorrer de sua 
formação (TARDIFF, 2004).



137

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Sob este ponto de vista, pode-se afirmar que 
o conhecimento e a experiência profissional viven-
ciadas na prática educativa reverberam questões 
que perpassam a profissão docente. Desse modo, 
a formação continuada passa a ser entendida 
como parte integrante do desenvolvimento profis-
sional que ocorre durante o exercício do magisté-
rio, possibilitando um novo sentido e significado 
ao saber-fazer do professor.

Nessa perspectiva, compreender o papel 
da formação continuada é afirmar a complexida-
de de fatores que se fazem presentes nessa cami-
nhada formativa, que envolvem aspectos ligados 
ao desenvolvimento da instituição escolar no qual 
se trabalha, do currículo e da própria formação. A 
aprendizagem do professor precisa estar além do 
conteúdo a ser ministrado em sala de aula, mas 
também captar aspectos relevantes que consti-
tuem a condição de ser professor.

Essa afirmação justifica a necessidade de 
vivenciar experiências que envolvam a formação 
continuada. Assim, o professor em processo de 
formação torna-se apto a redimensionar a relação 
entre a teoria e a prática, dialogando com aspectos 
que relacionam o seu trabalho, a escola, os alunos 
e as políticas educacionais.

Desse modo, essas diferentes relações que 
envolvem a escola constituem-na como lugar de 
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aprendizagens tanto para os alunos quanto para 
os professores, pois podem ajudar a tomar deci-
sões sobre o seu trabalho e aprender mais sobre 
a sua profissão.

Para Imbernón (2004), ao centrar a formação 
na escola, se constroem condições para proporcio-
nar espaços de formação, pois se trata de campo 
empírico na busca de respostas sobre as problemá-
ticas que envolvem a própria escola. Dessa forma, é 
por meio das experiências que o professor constrói 
a sua prática pedagógica, diante de acertos e erros, 
da construção e desconstrução de seu caminhar, 
ele aprende e apreende sua profissão.

Ainda conforme o autor, “a aquisição de co-
nhecimentos por parte do professor está muito li-
gada à prática profissional e condicionada pela or-
ganização da instituição educacional em que esta 
é exercida” (IMBERNÓN, 2004, p. 16). O excerto do 
autor nos conduz a compreender que a institui-
ção escolar também pode propor uma formação 
continuada ao seu corpo docente quando discute 
o contexto do espaço escolar e as suas especifici-
dades.

Como se percebeu nas discussões tecidas 
nas seções anteriores, a ETFRN passou por uma sé-
rie de transições desde a sua gênese, como forma 
de atender às reformas das políticas educacionais, 
adequando-se aos interesses mercadológicos que 
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se ampliaram com o processo de industrialização 
no Brasil. Na tentativa de conhecer como os pro-
fessores da ETFFRN vivenciaram essas transições 
e como a formação continuada esteve presente na 
sua trajetória docente, analisam-se as vozes dos 
nossos entrevistados na tentativa de transformar 
suas memórias em história.

Assim, quando questionados sobre as políti-
cas de formação continuada, é recorrente nas ex-
posições dos entrevistados a inexistência de políti-
cas formativas a nível stricto sensu, no contexto da 
década de 1970, resultante da desvalorização da 
educação no âmbito nacional que se refletiam na 
ETFRN. Como empecilhos elencados pelos depo-
entes, são marcantes a falta de retorno financeiro 
mediante políticas salariais, assim como jornadas 
de trabalho excessivas, que impediam sua libera-
ção para essa finalidade formativa. Nessa perspec-
tiva, os sujeitos relatam que:

P1 - [...] não tinha estes cursos hoje 
de doutorado, por exemplo, eu ia 
fazer especialização, destes cursos 
assim bacharelado;

P4 - Pois, se você fizesse esses cur-
sos... é... digamos assim... não havia 
nenhum incentivo financeiro para 
fazer esses cursos; 

P3 - Às vezes você não tinha tempo, 
se você dava aula com 30 horas de 
aula, de aulas, aí você vivia apertado 
pra você estudar.



140

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Diante desse contexto de ausência de incen-
tivo formativo por parte da instituição, os profes-
sores buscavam caminhos alternativos de forma a 
resistir e persistir em sua trajetória formativa. Nes-
se sentido, houve casos de desistências, median-
te pedidos de demissão por parte de professores, 
como vemos no caso relatado por P3: “O professor 
X, ele teve que pedir demissão pra ir poder fazer 
doutorado dele, depois que prestou concurso vol-
tou pra escola, quer dizer, era assim, pra estudar 
era meio complicado”.

Já P4 traz sua experiência pessoal, relatan-
do que mesmo com as dificuldades existentes na 
época, ele optou pelo caminho da persistência ao 
prosseguir sua formação por conta própria, tra-
tando-se de uma iniciativa pessoal, destacando 
em seu depoimento: “Mesmo assim, eu fiz toda 
essa sequência...: aperfeiçoamento, especializa-
ção, mestrado, doutorado”. (Relato P4)

A mudança quanto a esse quadro de prati-
camente inexistência de professores com forma-
ção stricto sensu começa a ser delineada no final da 
década de 1970 e de forma contundente nos anos 
2000, quando se observa uma relevante política de 
incentivo para a formação dos professores:

P4 - E só no final dos anos (19)70 e 
início dos anos (19)80, começaram a 
surgir alguns professores com mes-
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trado e doutorado, né?

Aí, quando eu estava terminando o 
doutorado, foi que surgiu no gover-
no do presidente Lula esses incenti-
vos, né? Para se fazer a pós-gradua-
ção, já nos anos 2000, né? 

No que diz respeito à formação em nível de 
pós-graduação como movimento de valorização, 
percebe-se, de acordo com um dos entrevistados, 
um movimento de mudança de concepção da Esco-
la que passa a valorizar políticas formativas, de for-
ma a estimular a formação no âmbito stricto sensu 
para se sair da condição de Escola Técnica e passar 
para a condição de CEFET, ainda na década de 90, 
no sentido de seu fortalecimento, para poder abar-
car cursos superiores. Nesse sentido, a formação 
continuada, diante de um contexto de número re-
duzido de pós-graduados, apresenta-se como um 
caminho para a valorização da Instituição.

P3 - Nessa época a escola teve a imi-
nência de ser transferida pro estado, 
o governo assumir porque o ensino 
de 2º grau pertencia a responsabili-
dade do estado e o governo federal 
não ia ficar com esse tipo de ensino 
então ai veio uma mobilização pas-
saram a escola a ser o centro fede-
ral de educação tecnológica que ai 
teria um vínculo com o curso tercei-
ro grau não teria mais como trans-
ferir para o estado. Quando tivemos 
a leva de professores passando fa-
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zendo mestrado e doutorado por-
que tinha um índice que realmente 
que para você passar a ser instituto 
você tinha que ter um número X de 
doutores e mestres, a escola resol-
veu de imediato fazer treinamento 
dar cursos logicamente para dar 
professores cursarem mestrado e 
doutorado e atingiu essa cota e pas-
samos a ser realmente instituto né. 

Podemos perceber que a formação em ser-
viço para uso dos recursos tecnológicos no contex-
to da ETFRN para atuação em sala de aula varia de-
pendendo do lugar da fala do depoente. Enquanto, 
na perspectiva de P4, professor de disciplina pro-
pedêutica, a preparação para o uso desses recur-
sos se dava como uma busca pessoal, pois segun-
do ele “Quem se interessava que procurasse. Não 
existia essa preparação para usar esses recursos 
não” (P4). De forma contrária, na perspectiva do 
professor técnico, havia uma preparação frequen-
te para o uso dos materiais técnicos, tendo em 
vista as peculiaridades dessas disciplinas, como se 
pode observar na fala de P3:

P3 - Tinha, é isso que tô dizendo, 
dependendo de onde é que fosse, 
se não tivesse gente pra fazer trei-
namento, vinha gente de fora, esse 
do leste europeu como tô dizendo, 
veio gente lá do leste europeu, ven-
deram a máquina tudo, mas vieram 
dar assistência, treinamento, uma 
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série de coisas...veio técnico na par-
te de resistência de mecânica mon-
tar, tinha treinamento, ia treinar, 
fazer treinamento fora, pra botar a 
máquina funcionar, não vejo naque-
la época nenhuma dificuldade, nós 
tínhamos bons equipamentos, boas 
máquinas, bons treinamentos den-
tro daquele equipamento que che-
gava pra gente. 

Diante da falta de estímulo à formação con-
tinuada, são apresentadas, nas falas dos sujeitos 
no âmbito da ETFRN, algumas experiências for-
mativas alternativas, como é o caso da reunião 
pedagógica, que no contexto de atuação de uma 
pedagoga, traz uma mudança significativa em sua 
concepção, de forma a contribuir para a forma-
ção dos professores, para sua melhor atuação no 
processo de ensino-aprendizagem, resultando na 
integração entre os professores técnicos e das dis-
ciplinas propedêuticas. Essa integração entre os 
sujeitos da formação apresenta uma possibilidade 
de melhor formação dos estudantes. Sobre essa 
questão, P3 faz um depoimento significativo:

P3 - [...] a professora Livramento, foi 
basicamente quem mudou essa ca-
racterística de antagonismo...ah ela 
tratava muito, porque ela mudou a 
conotação de reunião pedagógica. 
O que era reunião pedagógica logo 
no início? Era só pra receber quei-
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xas, isso aqui isso aqui blábláblá, ela 
chegou, ela mudou isso aí e as quei-
xas ela escutava, então fazia um ne-
gócio, e começou por aí, todo mun-
do começou a aceitar e todo mundo 
conseguiu adquirir os conhecimen-
tos que ela passou. 

Outro modelo formativo observado de for-
ma recorrente nas falas dos sujeitos tratava-se 
da troca de experiências entre eles. Dessa forma, 
aqueles que faziam cursos socializavam com os 
demais:

P3 - Nós tivemos alguns equipa-
mentos que eu mesmo, apesar de 
dar curso aqui no segundo grau, co-
mecei a fazer engenharia, Engenha-
ria Mecânica, eu dei curso, dei aulas 
pra meus colegas de curso superior 
aqui, dentro da nossa instituição;

P1 - Sabe o que eu fazia dava curso 
para todos os meus colegas de ele-
tricidade de prática no laboratório, 
o que vejo hoje é doutores e dou-
torado não ver nenhum trabalho, é 
com eu digo, é melhor uma conver-
sa transmitir de experiência, o que é 
que eu fazia e como eu fazia.

Em se tratando das impressões sobre a 
questão da formação continuada no contexto atu-
al do IFRN, no movimento de interação entre o 
presente e o passado, os professores técnicos P1 e 
P3 apresentam perspectivas diferentes. Enquanto 
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P3 associa as mudanças a uma melhoria, abordan-
do em tom de comemoração: “forçosamente isso 
tinha que melhorar o ensino né, ou se arranjava 
maneira como essa de hoje pra facilitar, pra aper-
feiçoar os professores... existe mais oportunidade, 
isso aí não deixa de haver né, quem é que sonha-
va em fazer um mestrado, um doutorado fora do 
Brasil, hoje já temos”, P1 apresenta resistência ao 
explicitar pontos negativos, atrelando a pós-gra-
duação apenas à teoria, demonstrando uma con-
cepção de valorização meramente da técnica, ten-
do em vista sua formação técnica:

P1 - [...] defendo aquele quando ele 
voltar com doutorado ele aplique e 
crie projetos para melhorar as con-
dições da escola! ... E não ficar só 
com teoria dando consultoria e a es-
cola torna-se um bico pra ele. É isso 
que defendo! ... Como eu agora, o 
que o governo investiu em mim es-
tou pagando, trabalhando voluntá-
rio para as escolas. 

Em um movimento de interação entre o 
presente e o passado, P3 considera que diante das 
TIC, no contexto atual, há uma necessidade de for-
mação mais ampla, para um melhor uso desses ar-
tefatos tecnológicos, reconhecendo as limitações 
desses recursos na sua época de atuação como 
professores. Assim, para P3:
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P3 - uma coisa é necessária, o pro-
fessor tem que ter maior formação 
do que antigamente, isso aí é, isso aí 
é necessário tem que ter mais for-
mação, se ele chegar e ele não sou-
ber mexer com aqueles recursos, ele 
não vai fazer nada, vai voltar a anti-
guidade, ao giz, dar aula e acabou. 

É possível perceber, a partir do exposto pelo 
professor entrevistado, que existem saberes que são 
provenientes da própria experiência da profissão, 
adquiridos no âmbito da sala de aula e da escola. No 
entanto, o fazer docente também envolve uma bus-
ca constante de conhecimentos, conhecimentos que 
dialoguem com as mudanças que ocorrem na socie-
dade e pela socialização profissional.

Portanto, apreende-se que a formação con-
tinuada compreendida como possibilidade de mu-
danças na prática docente e, consequentemente 
na escola, pode possibilitar a experimentação do 
novo, intervindo na realidade onde predomina a 
formação, independente do tempo e do espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises das narrativas e memó-
rias dos professores foi possível perceber que os 
Esquemas I e II foram experiências formativas re-
levantes para os professores da época, que neces-
sitavam complementar sua formação técnica com 
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as disciplinas específicas e didático-pedagógicas ou 
apenas fazer a parte didática, no caso dos docentes, 
com graduação.

Outro ponto que chama a atenção foi o curso 
CBAI, exigido para complementar a formação didáti-
co-pedagógica dos professores da época. Os discur-
sos demonstram que, apesar de importantes para o 
conhecimento didático, tanto os Esquemas I e II quan-
to o CBAI não garantiam a esses professores sanar to-
das as suas deficiências, devido ao caráter emergen-
cial e superficial desses programas de governo.

No que tange à formação continuada, obser-
va-se nas falas dos sujeitos a necessidade e a impor-
tância de prosseguir com a formação stricto sensu, 
demonstrando que a possibilidade de mudanças 
na prática docente é compreendida a partir desse 
caminho e, consequentemente na escola, podendo 
permitir a experimentação do novo e intervindo na 
realidade onde predomina a formação, independen-
te do tempo e do espaço.

Portanto entende-se, por meio das memó-
rias e narrativas dos professores entrevistados, o 
quanto a formação inicial e continuada contribui 
para uma atuação docente que possibilite a mu-
dança da realidade dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. As falas demons-
tram que muitas das deficiências foram sanadas 
com esse processo formativo.
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INTRODUÇÃO

A presente discussão está situada na área 
de estudos sobre a formação de professores e tem 
por objeto de investigação as políticas de forma-
ção de professores para a Educação Profissional 
(EP), tratando-se de uma pesquisa realizada na 
Linha de Pesquisa Políticas e Práxis da Educação 
Profissional do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional (PPGEP) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN).

Sobre a presente temática, André et al (1999) 

CAPÍTULO 1.4
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revela que a formação de professores é um tema 
em evidência com o objeto de análise de pesquisa-
dores, conforme aponta o resultado de pesquisa 
a partir de um convênio entre a Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED) e o Programa Nacional para as Nações 
Unidas (PNUD). O estudo enfatiza que houve um 
crescente aumento por estudos e investigações 
referentes à formação de professores, com ênfa-
se na formação inicial no Brasil durante as últimas 
décadas, contribuindo para a ampliação desse 
campo de pesquisa na área de educação.

Saviani (2013) ainda ressalta que a preo-
cupação com formação de professores já estava 
presente nos ideais do bispo Comenius desde o 
Século XVII, porém é somente no Século XIX que 
a formação de professores ganha destaque com 
o problema da instrução popular, evidenciada a 
partir da Revolução Francesa em 1789. Entretanto, 
no Brasil, esta discussão tem relevância somen-
te a partir da independência, quando o tema em 
questão é tratado pela necessidade da criação de 
escolas normais. A esse respeito, Saviani (2013, p. 
148) declara que a questão se situa como uma ne-
cessidade remota no contexto educacional brasi-
leiro: “Se o problema da formação de professores 
se configurou a partir do Século XIX, isso não signi-
fica que o fenômeno da formação de professores 
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tenha surgido apenas nesse momento”.
Nos últimos tempos, a problemática assume 

lugar privilegiado no palco de debates e nas propo-
sições no campo teórico, político, científico e insti-
tucional, embora tenhamos ainda muito a avançar 
e conquistar nesta área de estudos. Essa preocupa-
ção com o tema formação de professores é explícita 
nos estudos científicos sistematizados nas disserta-
ções e teses, a partir da década de 1990, nos cursos 
de pós-graduação em educação no país.

Quando nos referimos às políticas públicas 
de formação de professores e, especificamente, 
para a Educação Profissional (EP), o campo de inves-
tigação se reduz ainda mais. Pereira, Pinho e Pinho 
(2014) revelam, em seus estudos, que ocorreram 
mais iniciativas para pesquisar sobre o tema profis-
sionalização docente, entretanto, pouco se empre-
endeu sobre o tema formação de professores para 
EP. Ratificando essa situação, o autor destaca que 

nas últimas décadas do século XX, 
particularmente no que tange às 
reformas educacionais, vários estu-
dos passaram a destacar a forma-
ção e a profissionalização do profes-
sor como fatores importantes para 
a melhoria da qualidade do ensino 
(PEREIRA, PINHO et al, 2014, p.105).

A ênfase maior na formação para a docência 
como profissão ocorre, segundo Dourado (2002), 
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durante as últimas décadas do Século XX, quando 
tanto as políticas públicas como as políticas educa-
cionais foram balizadas pelas reformas neoliberais 
da educação que apresentavam propostas para 
precarizar ainda mais a atividade docente. Então, 
foi necessária a compreensão dessas políticas e a 
retomada das reformas implantadas no cenário 
educacional, no período em destaque, com respei-
to à causa da formação de professores, especifi-
camente, para atuarem na Educação Profissional.

É neste cenário de embates, disputas e 
contradições frutos da exigência do capital, que 
Moura (2013) defende a formação dos professo-
res com base em princípios éticos e políticos, que 
assegurem uma formação para quem atue tanto 
no ensino geral quanto na formação profissional, 
com base sólida, que permita ao docente optar 
na sua atuação por um projeto de sociedade, que 
contemple a formação humana integral e omnila-
teral de seus educandos.

Em relação à concepção de formação do-
cente apresentada por Moura, Tardif (2014, p. 54) 
afirma que essa formação exige conhecimentos 
com múltiplas dimensões, configurada em vários 
campos e áreas de aprendizados. O autor a define 
como sendo um saber plural, formado de diversos 
saberes provenientes das instituições de forma-
ção, da formação profissional, dos currículos e da 
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prática cotidiana: saberes da formação profissio-
nal, saberes da formação disciplinar, saber curri-
cular e saber experiencial.

Machado (2008, p. 10) aborda esta questão, 
denunciando que ocorre ausência de uma política 
de formação de professores para a EP, em decor-
rência da “[...] falta de concepções teóricas consis-
tentes e de políticas públicas amplas e contínuas 
[...], especificamente para a educação profissional, 
no Brasil”. Esta afirmação nos remete a pensar que 
este estudo contribui significativamente com ele-
mentos que demonstrem se esta ausência persis-
te nas políticas de formação de professores para 
a EP ou se, historicamente, ocorreram alterações.

A presente reflexão objetiva investigar, nas 
políticas públicas, sociais e educacionais já desen-
volvidas no Brasil, indícios de políticas de forma-
ção de professores para a EP, com destaque para 
os períodos colonial e imperial brasileiro. Em torno 
desse objeto de pesquisa, levitam algumas indaga-
ções que orientam o nosso itinerário teórico-con-
ceitual: as políticas de formação docente no Brasil 
foram pensadas de forma genérica, sem conside-
rar a formação para as modalidades específicas 
de ensino? As políticas de formação docente, por 
décadas, secundarizaram a necessidade de forma-
ção de professores para atuação na EP? Quais as 
políticas de formação de professores indicaram 
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aproximação comem uma política destinada à for-
mação docente para atuação na EP?

Buscando respostas para essas inquieta-
ções, realizamos, a priori, pesquisa bibliográfica 
sobre categorias e conceitos relacionados às po-
líticas destinadas à formação de professores para 
atuação na EP brasileira. Como fundamento teó-
rico e conceitual, realizamos estudos em autores 
como Frey (2000), Kuenzer (1999), Freire (2001), 
Manfredi (2002), Azevedo (2004), Frigotto, Ciavatta 
e Ramos (2005), Cunha (2005), Souza (2006), Cabral 
Neto (2007), Machado (2008), Moura (2008, 2013, 
2014), Moll (2010), Minayo (2013) e Saviani (2013).

Este texto é resultado de pesquisa com base 
na análise qualitativa (MINAYO, 2013), método uti-
lizado para o estudo da história que permite des-
velar teorias e crenças produzidas e interpretadas 
pelos seres humanos ao longo da história. Ao fazer 
o uso da análise dos fatos com base na construção 
social e histórica dos sujeitos, pude compreender 
melhor os resultados e atribuir a esta análise as 
interferências produzidas pelo meio social em 
que estão inseridos, o que “propicia a construção 
de novas abordagens, revisão e criação de novos 
conceitos e categorias durante a investigação” (MI-
NAYO, 2013, p. 57).

Como procedimento metodológico da pes-
quisa histórica, optamos pelo paradigma indiciário 
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ou paradigmático, utilizado por Ginzburg (1989, p. 
141). Este método organiza-se no final do século 
XIX, de forma silenciosa, no âmbito das ciências 
humanas. O autor afirma que a “análise desse pa-
radigma, amplamente operante de fato, ainda que 
não teorizado explicitamente, talvez possa ajudar 
a sair dos incômodos da contraposição entre ‘ra-
cionalismo’ e ‘irracionalismo’”.

De acordo com Ginzburg (1989), o método 
indiciário ou paradigmático busca um exame deta-
lhado e minucioso dos fatos e a valorização dos por-
menores, mais negligenciáveis, que não podem ser 
vistos aparentemente, se não fizermos uma atenta 
e rigorosa pesquisa nos fatos aparentes. Este méto-
do tem suas raízes na área da medicina e no direito, 
designadas por Ginzburg como disciplinas indiciá-
rias. Sobre o método, ainda ressalta que:

trata-se de disciplinas eminente-
mente qualitativas, que tem por ob-
jeto casos, situações e documentos 
individuais, enquanto individuais, e 
justamente por isso, alcançam re-
sultados que têmtem uma margem 
e eliminável de casualidade. (GINZ-
BURG,1989, p. 156).

Dessa forma, cada fato observado, de for-
ma minuciosa e individual, pode revelar indícios, 
pistas que estão subjacentes à realidade do visível 
apresentado, além de oportunizar aspectos indivi-
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duais e singulares que contribuam com a pesquisa. 
A análise documental foi subsidiada pela atitude 
de procura de indícios durante o estudo dos do-
cumentos que tratam das políticas educacionais, 
consistindo numa ação de exame detalhado, base-
ada em pequenos achados e pistas históricas que 
subsidiaram a pesquisa.

A análise documental na legislação foi re-
ferente aos períodos históricos do Brasil colonial 
e imperial. O fichamento consistiu na leitura ana-
lítica de leis e decretos expedidos pelos órgãos 
públicos do Estado brasileiro, considerando a or-
dem cronológica da publicação de cada um deles. 
Como resultado de exame apurado, foram elabo-
rados quadros sinópticos que nos oportunizaram 
o desenvolvimento de síntese sobre os indícios 
das políticas de formação de professores para EP.

INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL NO BRASIL COLÔNIA

A educação jesuítica implantada no Brasil 
colônia traduz os interesses e as concepções que 
fundamentaram a sociedade brasileira no nas-
cedouro da sua história. A esse respeito, Saviani 
(2013, p. 44) reafirma que as ideias pedagógicas 
dos jesuítas representavam “não apenas deriva-
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ções das concepções religiosas de mundo, socie-
dade e educação”, também estavam relacionadas 
à formação no império português, de acordo com 
a forma em que se articulavam às práticas pedagó-
gicas e concepções de formação.

Os primeiros passos referentes ao ensino 
profissional no Brasil Colônia foram dados, de 
acordo com Saviani (2013, p. 43), pelos padres Ma-
noel da Nóbrega e José de Anchieta, com a implan-
tação do Plano de Instrução de Nóbrega, entre 
1549 e 1570, constituindo-se da primeira fase do 
período jesuítico, direcionado tanto aos filhos dos 
colonos portugueses, como aos filhos dos indíge-
nas. O plano constava da seguinte estrutura:

O Plano iniciava-se com o apren-
dizado de português (para os indí-
genas); prosseguia com a doutrina 
cristã, a escola de ler e escrever e, 
[...] e culminava de um lado com o 
aprendizado profissional e agríco-
la, e de outro lado com a gramática 
Latina, para aqueles que se destina-
vam aos estudos superiores na Eu-
ropa UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
(SAVIANI, 2012, p. 43, grifo do autor).

Como observamos, o plano apresenta indí-
cios de uma primeira normativa no campo educa-
cional, que estabelecia uma cultura escolar base-
ada na formação religiosa, na aquisição da leitura 
e escrita, culminando com o aprendizado profis-



159

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

sional e agrícola. Desta forma, consideramos ser 
este o embrião de uma formação geral ao lado da 
instrução profissional, que consistia na aprendiza-
gem de um ofício.

A proposta de Nóbrega explicitava uma dis-
tinção de formação: uma educação para os filhos 
dos colonos portugueses, outra para os filhos dos 
indígenas, sendo a intenção formativa principal 
para os últimos a colonização, a domesticação, a 
catequização e a instrução para o trabalho.

O documento ressalta, desde o início, a dua-
lidade estrutural estabelecida na sociedade brasi-
leira que se refletia na organização de um ensino 
voltado para os colonizadores e outro ensino para 
os nativos. A esse respeito, Saviani (2013) destaca 
que o plano está em consonância com a realida-
de e a necessidade da Colônia. As questões apre-
sentadas até aqui possibilitam compreendermos 
quem desenvolveu esses processos pedagógicos 
no referido plano e qual o papel dos missionários 
nas ações desenvolvidas. Saviani (2013, p. 58) res-
salta que

Nesse processo desempenharam 
papel central os jesuítas, não sendo, 
pois, por acaso que o sistema peda-
gógico expresso no Ratio Studiorium 
tenha como elemento central a re-
torica, [...] uma verdadeira pedago-
gia brasílica, isto é, uma pedagogia 
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formulada e praticada sob medida 
para as condições encontradas pe-
los jesuítas nas ocidentais terras 
descobertas pelos portugueses.

Em análise documental no Plano de Instru-
ção de Nóbrega (1549), não foi encontrada ne-
nhuma referência à formação de professores, nos 
aspectos propostos da investigação, apesar de te-
rem sido os missionários jesuítas os responsáveis 
em promover inicialmente a formação escolar no 
âmbito da educação formal, constituindo-se assim 
os primeiros educadores presentes na colônia bra-
sileira.

No que se refere à trajetória educacional 
dos Jesuítas, possuíam uma formação acadêmica 
e religiosa que coadunava com os objetivos da co-
lônia e da ordem religiosa à qual pertenciam. No-
tamos que não foi exigida, para esta etapa de es-
colarização, alguma formação específica ou mais 
abrangente, nem no campo intelectual, nem moral 
e religioso, tendo em vista que o ensino acontecia 
de maneira prática.

Após a morte de Nóbrega, o Plano de Instru-
ção entra em conflito com os interesses da Colônia, 
e a Companhia de Jesus inicia uma nova etapa rumo 
à escolarização e expansão da educação na Colônia 
baseada em novos interesses comerciais e políticos 
da coroa portuguesa. Um novo Plano Geral de Edu-
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cação é implementado: a Ratio Studiorum.
Este documento versava sobre a organiza-

ção e plano de estudos da Companhia de Jesus e 
foi organizado por Inácio de Loyola, entrando em 
vigor em 1599. Ele teve várias versões, pois vinha 
sendo construído desde 1552, e consistia num pla-
no geral de ensino, envolvendo os provinciais, o 
reitor, o prefeito de estudos, os professores das 
faculdades superiores e tinha o intuito de estabe-
lecer regras envolvendo todos os agentes e as ati-
vidades relacionadas ao ensino.

Um dos principais objetivos do plano era a 
formação baseada nas humanidades, encontrar-
mos, nos seus objetivos, o seguinte: “1.1 - Objetivo 
– Ensinar ao próximo todas as disciplinas conve-
nientes ao nosso Instituto e levar ao conhecimento 
do amor do criador e Redentor nosso Instituto e 
levar ao conhecimento do amor do criador e Re-
dentor nosso” (RATIO STUDIORUM, 1599, p.1)

O documento estabelecia como finalidade 
central a formação humana e religiosa. Observa-
mos, na leitura da sua finalidade, a clareza na in-
tenção de formação dos alunos com base na for-
mação cristã e religiosa e na formação humana do 
indivíduo com foco na dimensão filosófica, ética, 
política e intelectual.

Destacamos ainda, no documento, como se 
apresentam de forma clara e pontual as compe-
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tências dos agentes educacionais, como a estrutu-
ra, a definição de atividades de ensino-aprendiza-
gem e premiação dos alunos. Importante ressaltar 
que, dessa forma, se configura um traçado do que 
poderíamos denominar, segundo Saviani (2013), 
de um sistema educacional, propriamente dito, 
apesar do seu caráter universalista e elitista.

A composição do documento possui 467 re-
gras aos que integram o quadro de profissionais 
responsáveis pelo ensino. No plano, é inserida a 
figura do professor, sua competência e responsa-
bilidade na estrutura de ensino:

4.4 Seleção de Professores - proveja 
os professores em cada faculdade, 
observando o eu em cada discipli-
na, parecem mais competentes, os 
mais eruditos, aplicados e assíduos, 
os mais zelosos pelos progressos 
dos alunos, não só nas aulas, senão 
nos outros exercícios literários (RA-
TIO STUDIORUM, 1559, p. 1)

Quanto à seleção de professores para atuar 
nas academias, define-se o perfil e a competência 
desejada para este profissional. Porém, não há 
referências ao espaço em que deveria se desen-
volver esta formação e qual grau de escolaridade 
se exigia, apesar de encontramos, no perfil, uma 
elevada exigência de qualificação para o professor 
de hebraico, sagrada escritura, teologia e filosofia. 
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Podemos constatar o mesmo perfil nos itens 5.5 
até o item 25 do documento em análise:

5.5 Sagrada Escritura e respectivo 
professor. – Com grande zelo pro-
mova o estudo de Sagrada Escri-
tura; e o conseguirá, se para este 
ofício escolher homens não só co-
nhecedores de línguas (o que é de 
primeira necessidade), mas ainda 
versados na teologia e nas demais 
ciências, na história e outros ramos 
do saber e, se possível, também elo-
qüentes (RATIO STUDIORUM,1559, 
p, 1).

Desta forma, compreendemos haver indí-
cios de uma política de formação de professores 
firmada na existência de faculdades específicas 
advindas de Portugal.

Outro item que destacamos no documento 
é o que trata sobre a formação em cursos específi-
cos para ser professor de teologia, para o qual era 
requerido ter formação em academia de teologia, 
com a duração de quatro anos, em conformida-
de com a constituição, conforme estabelecido no 
item 9.9 do documento.

9. 9. Curso e professores de teolo-
gia.

§1. Procure que se conclua o curso 
de teologia em quatro anos, de con-
formidade com as Constituições, e 
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seja dado por dois anos, ou, se ab-
solutamente não puder ser de outro 
modo, por três professores ordiná-
rios, de acordo com os diferentes 
costumes das províncias. Onde fo-
rem três professores, a terceira aula 
será de teologia moral e nela se 
expliquem, ex-professor e com soli-
dez, as questões morais que pelos 
professores ordinários costumam 
ser omitidas ou tratadas com suma 
brevidade. A estas aulas assistam 
os nossos, ao menos durante dois 
anos; nos outros dois frequentem 
Sagrada Escritura.

§2. Lembre-se de modo muito es-
pecial que às cadeiras de teologia 
não devem ser promovidos senão 
os que são bem afeiçoados e São 
Tomás; os eu lhe são adversos ou 
menos zelosos da doutrina, deverão 
ser afastados do magistério.

A preocupação com os que podem ser ad-
mitidos somente para o ensino está presente no 
item 10, que afirma:

1. Os que se podem admitir só para 
o ensino. – Poderá ser também 
de utilidade, se alguns que pare-
çam especialmente adaptados a 
este fim e pela idade ou talen-
to não possam fazer progresso 
nos estudos superiores, logo no 
ingresso na Companhia sejam 
admitidos com a condição de 
consagrar espontaneamente as 
suas vidas ao serviço de Deus 
no ensino das letras; e o Provin-
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cial note este fato no seu livro 
de registro. Estes, depois, ou 
antes, de haver ensinado alguns 
anos, como parecer no Senhor, 
poderão seguir algumas lições 
de Casos (teologia moral) e ser 
ordenados sacerdotes e, em se-
guida, voltar ao ensino, do qual 
não deverão ser removidos sem 
motivo grave e séria delibera-
ção, a menos que, de quando 
em quando, por -cansaço deter-
mine o Provincial uma interrup-
ção por um ou dois anos.

Assim, podemos deduzir que a admissão 
para o exercício da função docente, conforme os 
requisitos descritos, requer o preenchimento de 
critérios como: ser dotado de talento para a pes-
quisa científica; não fazer progresso nos estudos 
superiores; ser admitidos para o ensino das letras 
e ao ensino em outras áreas.

Outro aspecto que destacamos é a reco-
mendação no item 15 do Plano, quanto à formação 
dos professores em academias, consoante com a 
necessidade de prosseguirem sua formação no 
magistério, que deve ser encaminhada pelo Rei-
tor. Há espaços específicos para atuação de cada 
profissional, por área de formação e por local de 
atuação nas academias.

Percebemos também que as regras apre-
sentadas pelo Colégio de Jesuítas trazem uma pre-
ocupação com a formação dos professores das 
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classes inferiores, quando cita: “15. Academia para 
Formação de Professores - A fim de que possam ir 
ao magistério com melhor formação. É muito ne-
cessário que se preparem em academias privadas” 
(RATIO STUDIORUM, 1559, p. 1). Assim, notamos 
que, neste período, ainda é tímida a previsão de 
espaços institucionais de caráter público, financia-
dos pela coroa portuguesa, para a formação de 
professores, havendo a predominância de espa-
ços privados para tal finalidade.

Observamos que as recomendações para 
ações no campo educacional contidas no Plano, 
referentes à formação docente, são ainda bastan-
te incipientes e apresentam lacunas no compro-
misso de formação profissional, tanto quanto à 
abrangência dos professores e como à necessida-
de desta formação no âmbito geral, como afirma 
Saviani (2009, p. 144):

Durante todo o período colonial, 
desde os colégios jesuítas, passando 
pelas aulas régias implantadas pelas 
reformas pombalinas até os cursos 
superiores criados a partir da vinda 
de D. João VI em 1808, não se mani-
festa preocupação explícita com a 
questão da formação de professores.

Destacamos, no documento da Ratio Studio-
rium, evidência de uma política educacional, prove-
niente de Portugal, destinada à formação docente 
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de caráter religioso, com ênfase nas humanidades 
e com o objetivo de catequese das colônias con-
quistadas. Desse modo, notamos que ocorreu a 
intenção, mesmo que direcionada, para oferecer 
uma formação aos jesuítas que atuavam como 
professores nas colônias conquistadas.

Outro documento que analisamos trata da 
reforma educacional empreendida pelo Marquês de 
Pombal, em Portugal e no Brasil Colônia, em conse-
quência da expulsão dos Jesuítas em 1759. Seu plano 
apresentava o resgate ao desenvolvimento de uma 
cultura geral, baseado no progresso, na ciência e no 
desenvolvimento, pilares essenciais para a constru-
ção da nova sociedade idealizada por ele, distante do 
fanatismo religioso e do obscurantismo dogmático 
(ALVARÁ RÉGIO, 1759).

Desta forma, esta medida se constituiu em 
formato de Alvará Régio de 28 de julho de 1759, 
que em seu escopo, define claramente a extinção 
das escolas reguladas pelos métodos dos jesuítas 
e estabelece um novo regime educacional, através 
das aulas régias, mantidas pela coroa, em toda a 
corte em Lisboa e colônias. O documento consiste 
em um alvará, expedido pelo Ministro de Portugal, 
como meio de banir os ensinamentos dos Jesuítas 
e sua formação religiosa.

Ao compararmos o Alvará Régio com a Ra-
tio Studiorum, observamos que ocorreu a manu-
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tenção da organização e estrutura do ensino, em 
relação às funções do Diretor de Estudos, dos pro-
fessores de cadeiras específicas como Gramática 
Latina, Grego e Hebraico e Retórica. O Alvará Ré-
gio (1759) continha instruções rígidas e de orienta-
ção minuciosa, destinada em parte ao diretor, aos 
professores e estudantes. Porém, notamos regras 
muito rígidas e severas direcionadas aos professo-
res, como podemos destacar no item 3 do referido 
Alvará, delegadas ao Diretor de Estudos.

Item 3- Quando algum dos profes-
sores deixar de cumprir com suas 
obrigações, que são as que lhe impõe 
neste alvará; e as que há de receber 
nas instruções, que mandou publicar; 
o Diretor o advertirá, e corrigirá. Po-
rém não se emendando, mofará pre-
sente, para castigar com a privação 
do emprego, que tiver, e com as mais 
penas, que forem competentes.

Observe-se, pois, o tratamento dado ao pro-
fessor que não cumprisse com suas obrigações, 
caracterizando o quão difícil era se manter na fun-
ção, subordinada aos interesses políticos do admi-
nistrador, que exercia o papel de Diretor.

Destacamos, ainda, no item 6 do Alvará Ré-
gio em referência, que era de competência dos Di-
retores de Estudos a nomeação dos professores 
e o pagamento de seus rendimentos provenien-
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tes da Coroa Portuguesa. É importante ressaltar o 
tema sobre o pagamento de salários e a forma de 
acesso dos docentes, sem nenhuma valorização 
na função, como também a intensa rigorosidade 
no controle e na permanência deste profissional. 
A questão nos remete a refletir, em decorrência de 
achados históricos no estudo empreendido, sobre 
a ausência de diretrizes para a formação de profes-
sores no período e suas relações com indícios de 
políticas ou ações que estejam relacionadas com 
o tema das políticas de formação de professores.

A reforma educacional do Marquês de Pom-
bal, contida no Alvará Régio, já trazia, em seu arca-
bouço, traços da estrutura de uma política pública, 
prioritariamente para Portugal e em consequência 
para suas colônias. Este plano educacional foi con-
ceituado como um “conjunto de ações, produzidas 
pelo governo, que visa produzir efeitos específi-
cos” (SOUZA, 2006, p. 24). Neste caso, a proposta 
da reforma educacional portuguesa visava exclu-
sivamente aos “estudos menores”, que correspon-
diam ao ensino primário e secundário, os quais, 
segundo Saviani (2013), davam ênfase aos estudos 
das Humanidades, das Letras e Gramática Latina.

As instruções para os professores das ca-
deiras definidas no Alvará Régio encontravam-se 
em um anexo ao documento e previam elemen-
tos como o número de professores por classes 
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nas cidades, a metodologia de ensino, os con-
teúdos e livros recomendados e empregados, a 
sistemática de avaliação desenvolvida e as pena-
lidades aplicadas aos alunos. Essas normativas 
demonstram a nítida verticalização da proposta 
no formato de um sistema educacional, no qual 
inclusive, se define o fiel cumprimento das re-
gras contidas no Alvará Régio, conforme o item 
18 do presente documento: “Item 18 - Todos os 
professores se regularão pelas instruções, que 
mando dar-lhes para se dirigirem, as quais que-
ro, que valham como Lei” (ALVARÁ RÉGIO, 1759, 
p. 45)

A reforma educacional do Marquês de 
Pombal, contida no Alvará Régio de 1759, não 
apresenta indícios de ações de forma institu-
cionalizada, direcionada à formação de profes-
sores para o ensino profissional. As instruções 
apresentam indícios de política para a formação 
docente, tendo em vista questões estruturais or-
ganizativas, administrativas e pedagógicas, ne-
cessárias a essa formação, além das formas de 
acesso e valorização, bem como a exigência legal 
de seu cumprimento. Por certo, a formação dos 
professores de modo geral, se desenvolveria, ao 
longo do período histórico, em um processo len-
to, com rupturas e contradições, como aponta 
Saviani (2009, p. 148):
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Se o problema da formação de 
professores se configurou a par-
tir do século XIX, isso não significa 
que o fenômeno da formação de 
professores tenha surgido apenas 
nesse momento. Antes disso havia 
escolas, tipificadas pelas universi-
dades instituídas desde o século XI 
e pelos colégios de humanidades 
que se expandiram a partir do sé-
culo XVII. Ora, nessas instituições 
havia professores e estes deviam, 
por certo, receber algum tipo de 
formação.

A formação de professores, como ressal-
ta Saviani (2009), aconteceu em espaços, formas 
e tempos históricos diferenciados, com experi-
ências e processos político-administrativos que 
se desenvolveram a partir da necessidade de 
especialização e aperfeiçoamento destes pro-
fissionais. Conforme o contexto produtivo e as 
relações sociais de produção, exigiu-se, em cada 
período histórico, formação de sujeitos para a 
manutenção do status quo e da administração 
dos governos e seus governantes.

No período colonial estudado, evidencia-
mos indícios de uma política educacional, previs-
ta no teor do documento legal. Neste, há a um 
item destinado para a formação docente, ain-
da que firmado nos princípios da religião e das 
humanidades, a exemplo do que apresentava 
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o Plano de Instrução de Nóbrega e a Ratio Stu-
diorum, quanto à formação dos professores ser 
remetida às academias de formação. No Alvará 
Régio, diz-se que os professores deveriam apre-
sentar-se com aproveitamento notório e passar 
por exames públicos e qualificações estabeleci-
das pelo Diretor Geral. Desse modo, constatam-
-se alguns critérios exigidos para se estabelecer 
uma exigência mínima com a formação de pro-
fessores no período colonial.

Dentre os três documentos analisados, 
apenas o Plano de Nóbrega apresenta referên-
cia à política de formação docente para o ensino 
profissional, quando estabelece diretrizes para o 
ensino profissional e agrícola. Inclusive, realiza 
distinção de formação geral e de formação para 
o trabalho, com a preparação para aprendiza-
gem para um ofício. No texto, se faz a distinção 
de uma escola destinada aos filhos dos colonos 
e aos dos nativos.

Nos demais documentos analisados, ape-
sar de haver uma intencionalidade dos temas 
sobre a formação de professores, o ingresso e 
a admissão, componentes constitutivos da pro-
fissionalização docente, não abrangiam a espe-
cificidade referente às políticas para a forma-
ção docente na EP.
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INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL NO BRASIL IMPERIAL

Neste tópico, analisamos documentos legais 
decorrentes das reformas educacionais do perí-
odo do Brasil imperial. Nosso olhar se delimitará 
aos indícios de políticas de formação de professo-
res no referido período, na busca de articulações e 
nexos com a formação de professores para o ensi-
no profissional.

Segundo Tambara e Arriada (2005, p. 5), 
“após a independência do Brasil, é perceptível 
nas autoridades brasileiras a preocupação com a 
remodelação do modelo educacional vigente”. O 
Brasil precisava de um modelo educacional que 
garantisse a formação de quadros administrativos 
para o país em sua nova institucionalidade, e de 
ideais que pudessem manter a ordem e a civilida-
de. O quadro econômico e político do Império bra-
sileiro apresentava conflitos e contradições, com 
um regime político monárquico absolutista e uma 
economia agroexportadora, tendo como base o 
regime de exploração e escravidão.

Este cenário de mudanças e padrões, se-
gundo Tambara e Arriada (2005, p 6), requeria “[...] 
romper com o passado arcaico e romper com uma 
longa tradição”, exigia incutir novos padrões ide-



174

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ológicos e culturais”. Com base nesta proposição, 
as três leis apresentadas pós-independência visa-
vam a atender a realidade da época, promovendo 
mudanças na estrutura de ensino, alicerçando um 
novo paradigma educacional, que incutisse os va-
lores advindos da Europa, com sua concepção mo-
derna burguesa, que primava pelo racionalismo e 
o liberalismo.

A Constituição de 1824 traz em seu bojo a 
gratuidade do ensino escolar e a educação pública, 
em seu art. 179, §32. Esta mudança na educação 
reflete a realidade brasileira, um país com um nú-
mero significativo de analfabetos, com a completa 
ausência de instituições de ensino básico e a pre-
ocupação com a formação de profissionais para 
atuar na esfera administrativa, embora a gratuida-
de estivesse associada a conseguir mantenedores 
para custear este nível de ensino e a ampliação do 
sistema escolar no Brasil. (BRASIL, 1824).

Evidentemente, toda esta mudança na con-
cepção de um novo modelo educacional e de so-
ciedade em construção nos remete a pensar que, 
para isso, é preciso um quadro de profissionais 
qualificados para atuar nesta frente de mudanças 
institucionais, sociais e políticas, dentre eles os pro-
fessores, que formarão os estudantes nesta nova 
etapa educativa no ensino primário e secundário.

A Lei de Instrução de 1827 reflete bem este 
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ideário pedagógico de expansão da educação, pois 
visava criar as escolas de primeiras letras em todas 
as cidades e lugares populosos do Império, confor-
me estabelece seu Decreto Lei: art. 1º. “Em todas 
as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão 
as escolas de primeiras letras que forem necessá-
rias”. (BRASIL, 1827)

A preocupação central do Império brasilei-
ro era o aprendizado da leitura e da escrita, alcan-
çando uma grande parcela da população, que se 
encontrava sem a instrução básica. Ressaltamos, 
através de nossa análise, a importância atribuída 
ao professor, na referida Lei, como parte respon-
sável pelo desenvolvimento destes estudantes.

Os aspectos apresentados na Lei nº 15 de 
outubro de 1827, com destaque para os artigos 3º, 
6º 7º, 8º, 9º e 10, contemplam em várias questões a 
carreira do professor, seja referente ao provimen-
to salarial, à forma de admissão, à grade curricu-
lar definida ou ao pagamento de uma gratificação 
anual. Entretanto, quanto à formação deste profis-
sional docente, a lei estabelece atribuiu responsa-
bilidade ao próprio professor a manutenção das 
custas pela sua qualificação. Definindo apenas as 
escolas da capital como o espaço apropriado des-
ta capacitação, conforme mencionado no art. 5º: 
“[...] os professores que não tiverem a necessária 
instrução deste ensino, irão instruir-se em curto 
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prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas 
das capitais”, eximindo dessa forma a responsabi-
lidade do Estado para com a formação deste pro-
fissional docente.

No que diz respeito à forma de acesso dos 
professores às escolas primárias, a Lei de Instru-
ção de 1827 menciona o processo de admissão 
que ocorria, precedido de exames e avaliação por 
parte de um conselho, composto pelos presidentes 
das províncias que decidiam por sua nomeação. 
Este exame inclusive considerava, como critérios 
para ocupação do cargo de professor, conforme a 
Lei de 1827, a conduta ética, política, moral e civil 
do candidato.

Apesar da Lei não apresentar nenhuma re-
ferência à obrigatoriedade do Estado com a forma-
ção do professor, entendemos ser de fundamental 
importância haver alguns requisitos e critérios es-
tabelecidos que vão se constituindo como iniciati-
vas de políticas públicas para a formação docente. 
Assim, sinalizam um avanço na consolidação des-
tas diretrizes educacionais para o professor no pe-
ríodo histórico seguinte. 

Com base na análise documental da Lei nº 
16, de 12 de agosto de 1834, denominada de Ato 
Adicional de 1834, podemos observar que seus 
artigos trazem referência quanto à constituição, 
composição e competência das Assembleias Le-
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gislativas Provinciais. A referência apresentada no 
texto da Lei sobre educação e ensino consta no 
Art. 10º com a seguinte redação:

Art. 10. Compete as mesmas As-
sembléas legislar:

2º Sobre instrucção publica e esta-
belecimentos próprios a promo-
vel-a, não comprehendendo as fa-
culdades de Medicina, os Cursos 
Juridicos, Academias actualmente 
existentes e outros quaesquer es-
tabelecimentos de instrucção que 
para o futuro forem creados por lei 
geral. (BRASIL, 1834)

Este artigo traz a responsabilidade das “as-
sembleias legislativas provinciais”, e concede auto-
nomia para legislar sobre a educação no império, 
evidenciando a relação política que se estabelece 
desde então, entre o Estado, a educação e os car-
gos políticos exercidos pelos que detêm poder po-
lítico e econômico. Se verificarmos a estrutura e 
a composição das ditas “assembleias provinciais”, 
encontraremos estas características como prepon-
derantes e determinantes para a ocupação dos re-
feridos cargos. Estamos diante de um Estado que 
se caracterizava como autoritário, firmado numa 
lógica de governo absolutista, a qual instituía uma 
política centralizada pelo poder das províncias e 
dos liberais que assumiam o poder político e eco-
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nômico no Brasil.
Outra Lei analisada foi o Decreto nº 1.331, 

de 1854, que tinha por finalidade a reforma do en-
sino primário e secundário do Município da Corte 
Imperial, conhecida como a Reforma Educacional 
de Couto Ferraz, Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios do Império.

O referido Decreto, constituído de 05 capí-
tulos e 135 artigos, promove uma reorganização 
na estrutura administrativa, pedagógica e política 
da Corte, definindo regras e competências quanto 
ao desempenho de funções e a instalação e a cria-
ção de instituições de ensino pública e particular. 
Compreendemos sua estrutura como a constitui-
ção de um sistema educacional no Império, pois 
define, de forma objetiva, o funcionamento políti-
co, pedagógico e organizacional do ensino primá-
rio e secundário na Corte Imperial.

O Título I, Capítulo II, que trata das condi-
ções para o magistério público; da nomeação e 
demissão no Título III, Capítulo Único, conforme 
explicitado no Decreto nº 1.331/1854, refere-se 
às condições para o magistério público no impé-
rio: nomeação e demissão; exigências quanto à 
capacidade profissional para o exame de admis-
são ao magistério e a igualdade de direitos esta-
belecidos entre os docentes do ensino primário 
e secundário.
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A Lei de Couto Ferraz constituiu-se como 
um regulamento de instrução primária e secun-
dária do município da Corte, que tratava sobre as 
exigências da forma de admissão, salários e grati-
ficação anual. Todavia, no que se refere à condi-
ção de trabalho do professor, esses aspectos são 
conhecidos e já tratados desde a Lei de 1827. No 
interior da Reforma Couto Ferraz, em 1854, perce-
bemos a ausência total com relação à formação de 
professores, evidenciando a falta de compromisso 
e a omissão do Estado com este segmento.

Apesar do regulamento estabelecer um per-
fil pretendido e os critérios técnicos e pedagógicos 
requeridos para admissão do docente nos níveis 
de ensino primário e secundário, bem como enfa-
tizar aspectos relacionados à moral, à ética e polí-
tica do candidato, não discorre sobre a formação 
docente. Isso demonstra uma lacuna sempre pre-
sente nos documentos da época sobre a política 
de formação de professores.

É importante registrar, neste período Impe-
rial de reforma no ensino primário e secundário 
na Corte, a criação dos Colégios Imperiais por Pe-
dro II, que reforçam o processo educacional das 
reformas em curso. Em 1837, é criado o Colégio 
Imperial Pedro II, destinado à oferta do ensino Se-
cundário com a ênfase na formação. Apesar da Lei 
trazer esta iniciativa formal no que se refere ao 
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ensino profissional, convém registrar a existência, 
desde 1837, no Rio de Janeiro, do Imperial Colégio 
Pedro II, criado com a finalidade de propiciar o en-
sino secundário, voltado à formação humanística 
e literária, segundo Fonseca (1961).

A formação humanística estava em conso-
nância com a formação de futuros administra-
dores e políticos nas academias que viessem a 
ocupar os principais cargos e funções no gover-
no central. Com base nesse direcionamento po-
lítico, se estabelece uma educação diferenciada 
aos que assim pretendiam seguir seus estudos 
superiores e os que seriam direcionados à for-
mação profissional e ao trabalho manual. Foi 
nesta concepção política que se instituíram os Li-
ceus, destinados a esta formação propedêutica e 
intelectual no ensino secundário para os alunos 
que almejavam seguir estudos nos cursos supe-
riores, como foi o Liceu do Rio Grande do Norte 
e da Bahia, criados em 1835, e, posteriormente, 
em 1937, o Liceu da Paraíba.

Outras instituições indicadas no Decreto 
nº 1.331/1854, para atender os menores aban-
donados, são criadas, como afirmou Fonseca 
(1961), com essas características de assistência e 
para a formação de ofícios. Em 1854, é fundaod 
o Imperial Instituto dos meninos cegos, hoje de-
nominado de Benjamim Constant; e em 1856, 
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Dom Pedro II cria o Imperial Instituto dos Sur-
dos – Mudos. Ambos os institutos desenvolviam 
o aprendizado de ofícios.

O Decreto Lei nº 7.247, de 18 de abril de 
1879, reforma o ensino primário e secundário no 
município e o superior em todo o Império, e é de-
nominada de Reforma Leôncio de Carvalho. No re-
ferido documento, destacamos os itens do art. 8º, 
o item 3º; art. 9º; art. 10, art. 20 e art. 22, em que 
serão pontuadas questões de grande relevância 
para o tema em estudo.

No Art. 3º, fica estabelecida pelo governo 
do Império autorização aos presidentes das pro-
víncias para efetuar contratação de professores 
particulares, cumprindo a função itinerante, com 
o intuito de assegurar a cobertura de várias loca-
lidades na oferta do ensino primário a um maior 
número de pessoas, no âmbito do município da 
Corte.

Desta forma, o Império explicita, através 
da regulamentação do Decreto em análise, seu 
compromisso com a educação pública e gratui-
ta, garantida na Constituição de 1824. Outro fato 
importante a destacar foi a oportunidade decre-
tada para a contratação de professores particula-
res para atuar no ensino, à revelia do modelo de 
admissão previsto no Decreto nº 1.331/1854, que 
prescrevia critérios de seleção pública para o in-
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gresso no magistério.
A criação de “escolas normais” nas pro-

víncias, prevista no art. 8º, § 5º, do Decreto nº 
7.247/1879, coloca na centralidade do governo a 
responsabilidade com a formação dos professo-
res para atuação no ensino primário. O fato de-
monstra preocupação do Império com a forma-
ção básica, diante da situação em que, conforme 
os resultados do censo de 1872, apenas 15, 8% 
da população sabia ler e escrever (TAMBARA; AR-
RIADA, 2005).

Evidenciamos, ainda, no art. 9º da Reforma 
Educacional Leôncio de Carvalho, a responsabi-
lidade do Estado em criar escolas profissionais e 
escolas especiais ou de aprendizado, com explí-
cita finalidade de formação técnica, para prepa-
ração de mão de obra para indústrias que eram 
criadas, com foco no desenvolvimento e no pro-
gresso. Mesmo assim, o Decreto nº 7.247/1879 
não trata da formação dos professores, nem do 
currículo e método a serem utilizados para tal 
fim. Aqui, notadamente, identificamos indícios 
de políticas para ensino profissional, especifica-
mente, o industrial: escolas destinadas a propi-
ciar “instrução técnica”.

Tambara e Arriada (2005, p. 19) definem 
bem este quadro de mudanças no cenário educa-
cional, quando afirmam que:
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Em suma, no período imperial há 
nitidamente três grandes reformas 
que impactaram o território nacio-
nal como um todo, a lei de 1827, 
a reforma Couto Ferraz de 1854 e 
a Reforma Leôncio de Carvalho de 
1879. É importante deixar registra-
do que estas reformas, sob certo as-
pecto, representam os movimentos 
hegemônicos no século XIX no Bra-
sil. É preciso ponderar que muitas 
outras reformas foram formatadas 
por outros segmentos da sociedade 
e que não mereceram a sanção do 
legislativo.

Ao procedermos à análise documental do 
período histórico em estudo, concluímos que o 
conjunto dessas leis significou início da formula-
ção de políticas educacionais empreendidas pela 
monarquia brasileira, sendo uma legislação rela-
cionada às inúmeras ações educacionais, inclusive 
de formação docente, ainda que muitas delas não 
representassem os anseios almejados pelas clas-
ses populares. A esse respeito, Tambara e Arriada 
(2005), dizem que “[...] inúmeras ações e propostas 
não foram consideradas pelo poder central, repre-
sentadas pelo império e seus presidentes de pro-
víncias”. Isso demonstra, claramente, a correlação 
de forças hegemônicas e contraditórias existentes 
na sociedade e ainda a forte influência dos ideais 
liberais presentes nas concepções subjacentes às 
propostas educacionais vigentes na Europa.
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Dentre as importantes medidas presentes 
nas reformas analisadas no período Imperial rela-
cionadas ao objeto de nossa investigação, destaca-
mos o conteúdo na Reforma Leôncio de Carvalho 
de 1879, quando fazia referência à criação de es-
colas profissionais e escolas especiais ou de apren-
dizado de ofícios, que tinham por finalidade a pre-
paração de mão de obra para indústrias a serem 
criadas, visando o desenvolvimento e o progresso 
brasileiro. Essa iniciativa corrobora para colocar em 
evidência o ensino profissional no Império e insere 
o tema da qualificação de mão de obra para atua-
rem nos ofícios, nas corporações e fábricas, em re-
gime de manufatura, já existentes.

Evidenciam-se iniciativas ao nascedouro de 
uma política para o ensino profissional pela apren-
dizagem de ofícios em oficinas. Na constituição de 
escolas profissionais, não ocorreu nenhuma ação 
concreta voltada para este fim, nem formação de 
professores para atuar nesta área. Entretanto, em 
relação à iniciação ao magistério, foram estabeleci-
dos critérios para admissão e perfil de contratação 
dos professores na corte e províncias do império, 
por meio de concursos e perfil pretendido. A for-
mação docente para atuar no ensino profissional 
seguia os critérios de formação pedagógica defini-
dos pelas escolas normais, pioneiramente, citada 
na reforma Leôncio de Carvalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos períodos históricos analisados, consi-
deramos que o tema da formação de professores 
esteve presente nos vários processos e discussões 
referentes aos contextos educacionais estudados. 
A pesquisa mostra que desde a chegada dos mis-
sionários jesuítas no Brasil, o tema da formação 
docente compôs o conjunto de discussões no ce-
nário educacional.

O tema foi apresentado de forma vaga e su-
perficial nos documentos do período da Colônia 
e somente em 1827 as ações com essa intenção 
ganharam contornos e tratamento adequados à 
discussão.

Desse modo, constatamos que a educação 
pública brasileira demorou bastante para ser con-
siderada prioritária pelos governos nos períodos 
colonial e imperial.

Sobre a definição de programas e iniciativas 
de formação de professores como exigências para 
atuação no magistério, observamos que as polí-
ticas para formação destes profissionais ficaram 
em segundo plano e apenas nas intencionalidades 
das reformas. Este debate e ação institucional na 
formação de professores para atuarem na escola 
primária e secundária foram negligenciados mais 
ainda no âmbito das iniciativas formativas dos pro-
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fessores para atuarem na Educação Profissional.
No Brasil Colônia e no Império, observamos 

que há a ausência do tema da Educação Profis-
sional e das políticas de formação de professores 
para a referida modalidade de ensino. No período 
colonial, os jesuítas assumiram pedagogicamente 
o caráter catequizador e doutrinário da educação, 
através do ensino religioso, centrado nas figuras 
de Nóbrega e Anchieta, com o Plano de Instrução 
de Nóbrega, porém sem um papel formal e siste-
matizado do ensino. Desse modo, não se exigia ou 
havia intenção ou preocupação com a formação 
do professor, tendo em vista o ensino ser minis-
trado pelos missionários da Companhia de Jesus, 
que possuíam formação religiosa para os fins da 
educação dos nativos.

No documento da Ratio Studiorium e, mais 
adiante, no Alvará Régio de 1759, se apresentam 
os primeiros traços de um marco institucional, ca-
racterizados por uma ação educacional, que con-
templava a formação de professores de maneira 
tímida e embrionária. A Ratio Studiorium apresenta 
indícios de uma política educacional ou de um sis-
tema educacional, conforme afirma Saviani (2013), 
guardadas suas características e proporcionalida-
des. Ocorre indicação, mesmo que de forma vaga 
e superficial, sobre formação de professores para 
lecionar as disciplinas inseridas no plano. Porém, 



187

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ainda não há uma referência para a formação do-
cente para o ensino profissional.

Embora essa legislação possa ser encarada 
atualmente como incipiente, fragmentada e desar-
ticulada dos sistemas e estrutura educacional, as 
medidas e o debate originados das leis no período 
da Colônia são importantes e significativos, porém 
ainda se caracterizam como indícios de ações para 
a formação de professores, ou seja, ações isola-
das e desenvolvidas de forma pontual e gradativa. 
Mesmo assim, podemos observar que, no Impé-
rio, avanços significativos quanto à valorização dos 
professores, com admissão através de concursos, 
pagamentos de salários e concessão de gratifica-
ção anual foram ideados.

Mesmo que o governo do império apresen-
te a iniciativa quanto à constituição das escolas 
profissionais na sua estrutura, elas não contem-
plavam a formação dos professores que atuariam 
no ensino dos alunos e não há referência na legis-
lação ao espaço de formação destes profissionais.

Ressaltamos novamente que, na documen-
tação analisada, há ausência do compromisso do 
Estado com a referida formação docente, tanto 
no que se refere à formação docente para as dis-
ciplinas propedêuticas como a formação docente 
para o ensino profissional. Embora as reformas 
do ensino sinalizem para a necessidade de forma-
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ção desses professores, não se estabelecem ações 
concretas para efetivação de políticas ou indícios 
de políticas nesse sentido.

Historicamente, as políticas para a formação 
de professores são pensadas de forma desarticu-
ladas da formação docente para a Educação Pro-
fissional, pois não consideram a dimensão da for-
mação para o trabalho como princípio educativo.

Reconhecemos que nossa análise possui 
um caráter transitório e incompleto do objeto em 
estudo e compreendemos que são resultados fir-
mados em particularidades conceituais, teóricas 
em torno de um corpus documental delimitado 
pelo recorte cronológico, que apresenta lacunas.

Sendo assim, recomendamos que o presen-
te estudo seja um ponto inicial para reflexões aca-
dêmicas de gestores, profissionais da educação, 
técnicos da área, militantes do movimento social, 
sindical, os que integram a área da formação do-
cente e estudiosos comprometidos com a desco-
berta de novos caminhos para realizar mais pes-
quisas sobre as políticas de formação docente à 
Educação Profissional.
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INTRODUÇÃO

Escrever um memorial de formação pres-
supõe um estranhamento, uma mudança de 
perspectiva, olhar a si próprio com uma visão de 
alteridade, em que o familiar deve ser analisado, 
reinterpretado, desconstruído e reconstruído a 
partir de um filtro que atente para as conjunturas 
e estruturas que definiram a trajetória formativa 
idiossincrática de cada pessoa.

A etimologia da palavra crise traz dois sig-
nificados. Do latim, um momento de mudança sú-
bita; do grego, a ação ou faculdade de distinguir, 

CAPÍTULO 1.5
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decidir em um momento difícil. Vivemos um mo-
mento de crise mundial, a pandemia provocada 
pelo coronavírus está provocando também uma 
série de mudanças bruscas, rápidas e acentua-
das, e exigindo que uma série de decisões sejam 
tomadas neste momento, sendo algumas extre-
mamente complexas e contraditórias. Neste con-
texto, talvez seja um dos melhores momentos 
para se permitir refletir sobre a própria trajetória 
formativa e profissional, colocando em perspecti-
va as possibilidades e opções escolhidas até aqui, 
e projetar quais caminhos e metas que irão orien-
tar as alternativas futuras.

O presente trabalho se propõe a ser tan-
to uma experiência de autorreflexão sobre a tra-
jetória do autor como uma análise do processo 
formativo realizado ao longo deste curso, com 
as suas intersecções entre teoria e prática. Esse 
memorial conta com duas partes principais: em 
uma delas, será apresentado um relato autobio-
gráfico sobre a trajetória pessoal, acadêmica e de 
formação profissional; na outra parte, constará a 
apresentação de uma atividade pedagógica de-
senvolvida e uma série de reflexões sobre as dis-
cussões teóricas e experiências profissionais na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em termos de 
estrutura, a opção foi por realizar uma apresenta-
ção cronológica dos fatos, se permitindo algumas 
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digressões quando necessário.
Conforme Passeggi (2010, p. 01), o me-

morial é um “texto acadêmico autobiográfico 
no qual se analisa de forma crítica e reflexiva a 
formação intelectual e profissional, explicitando 
o papel que as pessoas, fatos e acontecimentos 
mencionados exerceram sobre si”. Esse será o 
referencial acadêmico que se buscará neste tra-
balho, acrescendo alguns aspectos da vida pes-
soal do autor, que são elementos fundamentais 
da sua constituição identitária. 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO

Um relato autobiográfico deve começar 
pelo início. Sendo assim, me apresento: sou Paulo 
César Estaitt Garcia, um professor de História, com 
quase 45 anos, que nasceu em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. Filho de um manobrista de auto-
móveis e uma faxineira, tenho um irmão três anos 
mais novo, e desde pequeno já sabia que éramos 
pobres em termos financeiros quando compara-
dos aos nossos vizinhos. Não éramos miseráveis 
- nunca passamos fome -, mas não podíamos com-
prar os lanches que nossos amigos consumiam, 
nossas bicicletas e videogames chegaram muito 
tempo depois do que eles ganharam, nossas fé-
rias eram em casa, enquanto a deles era na praia, 
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etc. Por outro lado, meus pais sempre buscaram 
oferecer tudo que estivesse ao seu alcance para 
que nossa formação cultural fosse a melhor pos-
sível, particularmente minha mãe, que não media 
esforços para nos levar aos mais diversos lugares. 
Íamos ao cinema, sempre ficando para assistir 
duas vezes o filme (naquele tempo era possível), 
parques e zoológico eram locais que frequentáva-
mos (por ser faxineira, algumas vezes minha mãe 
ganhava ingressos para o teatro e nos levava em 
peças infantis).

Desde cedo, ouvi meus pais dizerem que a 
educação é o único caminho honesto para quem é 
pobre melhorar de vida e que deveria me dedicar 
na escola. Por influência e personalidade, sempre 
gostei de estudar, principalmente ler. No final do 
ano, sempre tinha duas ou três carteirinhas da bi-
blioteca preenchidas ainda no ensino fundamen-
tal, que foi feito integralmente na Escola Estadual 
de 1º Grau Professores Langendonck.

O ensino médio foi um momento de gran-
des transições e mudanças. Além de marcar a tro-
ca de escola, agora a Escola Estadual de Ensino 
Médio Padre Reus, também foi o período em que 
meus pais se separaram e quando tive minha pri-
meira experiência profissional. Meu primeiro em-
prego foi como Menor Aprendiz de uma revenda 
de automóveis, enquanto também fazia uma série 
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de cursos no SENAC, quando tive a chance de me 
qualificar e ter uma ajuda de custos equivalente a 
70% de um salário mínimo. Os cursos eram reali-
zados no turno inverso e incluíram, por exemplo, 
português comercial e oficial, matemática finan-
ceira, datilografia manual e elétrica, operador de 
telex, atendente de crediário, ascensorista, empa-
cotador, expressão corporal etc. Certamente, essa 
formação foi um divisor de águas na minha vida, 
oportunizando uma série de conhecimentos e ex-
periências que foram fundamentais para a minha 
trajetória pessoal, profissional e acadêmica.

Ao concluir o ensino médio, prestei dois 
vestibulares para Direito e em ambos não fui 
aprovado por duas questões em português. Na 
terceira tentativa, optei pelo curso de Licencia-
tura em História, sendo então aprovado no con-
corrido vestibular da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

Iniciei a graduação e em paralelo comecei 
a trabalhar na Federação Gaúcha de Desportos 
Aquáticos, inicialmente como árbitro e, posterior-
mente, como responsável da área de informática, 
organizando competições de natação em piscinas 
e águas abertas. Esta experiência profissional me 
oportunizou conhecer vários professores de Edu-
cação Física, com um estilo pedagógico que in-
fluenciou a minha futura prática como educador. 
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Nesta atividade, também fui obrigado a desenvol-
ver uma série de rotinas e metodologias para lidar 
com centenas de atletas e milhares de inscrições, 
o que certamente contribuiu para que eu me tor-
nasse uma pessoa mais organizada, elemento fun-
damental na prática docente.

Após um ano e meio de estudos, fui nome-
ado em um concurso que havia realizado para a 
Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, sendo 
lotado no Hospital Sanatório Partenon, uma uni-
dade destinada ao tratamento de pessoas com tu-
berculose e HIV/AIDS. Para me adequar aos novos 
compromissos profissionais, transferi as minhas 
aulas para o turno da noite, sendo assim, meus três 
turnos estavam comprometidos, o que hoje sem-
pre faço questão de compartilhar com os alunos da 
EJA, a fim deles perceberem que é difícil, mas pos-
sível. No hospital, inicialmente trabalhei no setor 
administrativo, mas posteriormente, foi criado um 
núcleo de documentação e memória, e como era 
um estudante do curso de História, acabei sendo 
convidado para integrar esse setor. Entre as ativi-
dades realizadas nesse setor, foi montada uma ex-
posição para comemorar o cinquentenário do hos-
pital, fruto de uma ampla pesquisa sobre a história 
da medicina em geral, em particular sobre a história 
daquela instituição. Após seis anos de estudos, con-
cluí a minha graduação e utilizei parte da pesquisa 
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realizada no hospital para estruturar meu projeto 
de pesquisa de mestrado, que foi realizado na Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
concluído em 2003, com a defesa da dissertação 
“Doenças contagiosas e hospitais de isolamento em 
Porto Alegre - 1889/1928”. No mesmo ano, realizei 
concurso para ser professor da rede municipal de 
Porto Alegre, sendo nomeado em 2006.

O meu primeiro turno de trabalho foi na EJA. 
Era uma quarta-feira, dia em que se realizavam as 
reuniões coletivas de professores na época, e me 
apresentei na escola, sendo imediatamente “joga-
do às feras”, um grupo de professores extrema-
mente comprometido com os seus alunos, que 
queriam conhecer quem era o novato, sem experi-
ência, que iria se juntar a eles. Em poucos dias ini-
ciei o trabalho com os alunos, e percebi o quanto 
eu não sabia, o quanto era diferente pensar uma 
sala de aula do lado de fora e estar efetivamen-
te lá dentro como professor (o estágio docente, 
apesar de válido, não abarcara a complexidade 
do mundo real). Neste contexto, percebendo que 
uma das maiores riquezas com que um professor 
pode contar são os seus colegas, aproveitei a ex-
periência daquele grupo e seu comprometimento 
para ampliar e aprimorar minha prática profissio-
nal. Em paralelo, também tinha turmas do ensino 
regular durante o dia em outras duas escolas da 
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rede municipal, o que me possibilitou atentar para 
as idiossincrasias da EJA.

Com o passar dos anos, procurei sempre 
manter minha formação continuada atualizada e 
além das formações ofertadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, realizei uma série de cursos de 
curta e média duração, além de cinco especializa-
ções: Gestão Educacional pela Universidade Fede-
ral de Santa Maria (2013), Coordenação Pedagógi-
ca pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2013), Educação Especial pela Universidade Federal 
do Ceará (2014), Mídias na Educação - Ciclo Avança-
do pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2015) e Tecnologias de Informação e Comunicação 
Aplicadas à Educação pela Universidade Federal de 
Santa Maria (2017). Todas essas formações oportu-
nizaram, além da experiência profissional, que eu 
assumisse a coordenação pedagógica da EJA em 
duas escolas das quais trabalhei, sendo que em 
uma delas, ainda desempenho essa função.

Resumir em poucas palavras uma trajetória 
de vida não é fácil, principalmente quando tan-
tas dimensões acabam por moldar e influenciar 
a atuação profissional de um professor. Procurei 
apresentar alguns elementos fundamentais para 
representar a formação caleidoscópica que me 
transformou não apenas em um professor na EJA, 
mas um professor da EJA.
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RELATO E REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL NA EJA: CINEMA, HISTÓRIA 
E MÚLTIPLAS LINGUAGENS NO ENSINO DE 
HISTÓRIA

Para adaptar o texto Euclides da Cunha na 
sua obra-prima, Os Sertões (1902), afirmo: o profes-
sor da EJA é, antes de tudo, um forte. Dessa forma, 
o leitor pode se situar com as dificuldades e desa-
fios que os professores atuantes nesta modalidade 
do ensino enfrentam em suas jornadas cotidianas.

Se a falta de recursos (humanos, de infraes-
trutura, de recursos pedagógicos etc.) aflige o sis-
tema educacional público como um todo, no caso 
da EJA, ela se torna mais efetiva ainda. Se a diver-
sidade discente que hoje - ainda bem -, desafia no-
vas posturas pedagógicas está presente na “escola 
do dia”, na “escola da noite” ela ocorre há muito 
mais tempo e cada vez mais se aprofunda, deman-
dando que os docentes atendam uma gama cada 
vez maior de diferenças dentro da sala de aula.

É neste contexto que apresento uma expe-
riência de prática pedagógica na EJA, fruto de um 
olhar de pesquisa para algumas das turmas com 
as quais já atuei ao longo de minha trajetória na 
modalidade, particularmente entre os anos de 
2010 e 2016.

O Caderno Pedagógico nº 8 da SMED/POA 
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(PORTO ALEGRE, 1996) apresenta uma estrutu-
ra organizacional na qual o Ensino Fundamental 
está dividido em seis Totalidades (T), três corres-
pondendo aos anos iniciais e três corresponden-
do aos anos finais. Como professor de História, 
minha atuação se dá nas turmas de T4, T5 e T6. O 
presente trabalho foi desenvolvido com turmas da 
Totalidade 6, o que, apenas para fins de contex-
tualização do leitor, correspondem às turmas de 
conclusão do Ensino Fundamental.

O conceito de Totalidade presume uma inte-
gração e um trabalho interdisciplinar entre os diver-
sos componentes curriculares da EJA. Este projeto, 
mesmo que muitas vezes se efetive, ainda está lon-
ge de ser uma prática constante e cotidiana, sendo, 
no entanto, uma constante no horizonte dos docen-
tes quando do planejamento de suas atividades. 
Cada Totalidade tem como duração um semestre, 
sendo assim, é obrigatório que cada professor faça 
opções curriculares de quais conteúdos irá desen-
volver com as turmas de cada nível.

Como este trabalho foi desenvolvido com as 
turmas de T6, o fio condutor das escolhas curricu-
lares foi o conceito de cidadania e suas implicações 
históricas e contemporâneas. Diante deste tema 
gerador, foram abordados dois conteúdos clássi-
cos: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 
A Revolução Francesa foi abordada na perspectiva 
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de ser um marco para a organização das relações 
políticas contemporâneas e mediada pelo concei-
to de liberdade a fim de estabelecer vínculos mais 
próximos com a realidade dos alunos. A Revolução 
Industrial foi abordada na perspectiva de ser um 
marco para a organização das relações econômi-
cas contemporâneas e mediada pelo conceito de 
trabalho para também proporcionar aos alunos 
uma vinculação com o seu contexto sociocultural.

A preocupação em contextualizar os conte-
údos históricos tradicionais com os saberes dos 
alunos reflete uma concepção na qual:

a escola não podia ser apenas o local 
de transmissão de conteúdos valo-
rizados pelos setores dominantes, 
mas deve se ater a conteúdos signi-
ficativos. Estes incorporam parte do 
conteúdo tradicional, mas enfatizam 
temas capazes de proporcionar uma 
leitura do mundo social, econômico 
e cultural das camadas populares 
(BITTENCOURT, 2009, p. 105)

A necessidade de vincular os conteúdos tra-
dicionais aos contextos de vida dos alunos, além 
de ser uma perspectiva pedagógica contemporâ-
nea, na qual os conhecimentos escolares só ad-
quirem sentido ao serem percebidos os vínculos 
entre os mesmos e os saberes dos alunos, tam-
bém corresponde a uma tentativa de lidar com a 
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diversidade de uma turma de EJA. Nesta lógica, “o 
papel do professor de História é, neste desafiante 
contexto da escola, o de propiciar as situações de 
troca para que o aluno possa estabelecer as rela-
ções entre o estudo da matéria e a realidade” (MO-
CELLIN, 2009, p. 19).

Conforme Maia (2008, p.145), “na atualidade 
a EJA não é composta apenas por sujeitos que não 
frequentaram a escola em idade regular”, cada vez 
mais ingressam na modalidade jovens que bus-
cam alternativas para continuar seus estudos.

Estes jovens ao ingressarem na EJA geral-
mente:

estão desmotivados, desencanta-
dos com a escola regular, com histó-
rico de repetência de um, dois, três 
anos ou mais. Muitos deles sentem-
-se perdidos no contexto atual, prin-
cipalmente em relação ao emprego 
e à importância do estudo para sua 
vida e inserção no mercado de tra-
balho (BRUNEL, 2004, p. 09).

Dessa forma, configura-se um desafio extra 
para os professores da EJA: equilibrar os anseios 
daqueles que estão buscando retomar os estudos 
em função do abandono escolar, às vezes há muito 
tempo, com as demandas de jovens que buscam 
na modalidade a possibilidade de construir uma 
trajetória escolar diferente daquela a qual estão 
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habituados e na qual já se encontram estigmatiza-
dos como alunos-problemas.

Neste contexto, ressalta-se a especificidade 
do professor que trabalha com a EJA:

O professor que trabalha na EJA precisa estar 
aberto para um ouvir mais personalizado. Levar em 
conta a idade do aluno, sua situação financeira, seus 
sonhos, seus medos, sua posição de filho (a), de neto 
(a), de pai, de mãe, de esposo (a) para poder compre-
ender sua fala (BRUNEL, 2004, p. 25).

Para viabilizar a aprendizagem neste com-
plexo contexto discente, o professor deve ter a 
responsabilidade de criar e utilizar estratégias de 
ensino que permitam um leque de possibilidades 
interpretativas, visando a construção de novos co-
nhecimentos e saberes.

Neste sentido, o trabalho desenvolvido com 
os alunos teve como objetivo principal tornar mais 
inteligível a Revolução Francesa e a Revolução In-
dustrial, instigando através do cinema uma refle-
xão sobre a sua influência na vida cotidiana dos 
alunos, uma vez que a utilização de um “[...] filme 
possibilita a sensibilização dos educandos para 
um tratamento interdisciplinar de temas e con-
ceitos fundamentais para a compreensão crítica 
[...]” (FONSECA, 2003, p. 184). Ainda como objeti-
vos desta ação pedagógica, podem ser incluídos: 
utilizar o cinema como fonte e meio de construção 
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do conhecimento histórico, dinamizando a prática 
em sala de aula; desenvolver com os alunos um 
olhar crítico e não apenas de entretenimento so-
bre a produção cinematográfica; e provocar uma 
tomada de consciência das relações entre o pas-
sado histórico e a contemporaneidade na qual o 
aluno está inserido.

Vivemos em um mundo inundado de mí-
dias, e as visuais, particularmente, acabam por ser 
tão excessivas que automatizam ou até mesmo 
impedem a reflexão acerca de suas informações e 
interpretações. Neste sentido,

é papel da escola (e do professor) 
desenvolver a capacidade dos alu-
nos de refletir mais criticamente 
sobre as informações veiculadas 
por esses meios. Para isso, é pre-
ciso trazê-los para a sala de aula 
e dar-lhes a oportunidade de ob-
servar como essas mensagens 
são construídas, extraindo infor-
mações aparentes e subliminares 
e estabelecendo relações entre 
o que constitui o saber histórico 
escolar e os valores, idéias e com-
portamentos assimilados através 
dos meios de comunicação (MO-
CELLIN, 2009, p. 11).

Em sala de aula, foram desenvolvidas ati-
vidades introdutórias aos conteúdos tradicionais, 
com aulas expositivas e atividades de reflexão e 
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aprofundamento e, posteriormente, o trabalho 
com os quatro vídeos.

Após os estudos introdutórios e mais tradi-
cionais sobre a Revolução Francesa, foram apre-
sentados dois vídeos: “Ilha das Flores” e “O Dia em 
que Dorival Encarou a Guarda”. O primeiro filme, 
conforme Fonseca (2003, p. 179),

se ajusta a um amplo universo temá-
tico, possibilitando um trabalho mul-
ti e interdisciplinar. Em conjunto com 
outros materiais (outros filmes, tex-
tos bibliográficos, etc.), facilita a aqui-
sição e a elaboração de conceitos im-
portantes para o entendimento do 
modo de organização e da qualidade 
de vida na sociedade capitalista.

No filme sobre Dorival, menos conhecido do 
grande público, a situação se passa em uma es-
pécie de prisão militar, em que um preso, Dorival, 
solicita autorização para tomar um banho, o que 
lhe é negado em função de “existirem ordens que 
proíbem o seu banho”. Dorival desafia a hierarquia 
militar na busca de seu intento, sendo sempre ne-
gado em função de uma cadeia de comando que 
não questiona ordens.

Especificamente no contexto da Revolução 
Francesa, a abordagem adotada na interpretação 
de ambos os filmes foi baseada no conceito de li-
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berdade, uma vez que conceito está implícito em 
todo o movimento. Qual a liberdade dos guardas 
que seguiam ordens sem saber o porquê? Do que 
adianta a liberdade se somos tolhidos dos direitos 
sociais mínimos?

O curta-metragem “Ilha das Flores” apre-
senta duas reflexões em seu final: primeiro, utili-
zando a definição do dicionário, destaca que “livre 
é o estado daquele que tem liberdade” e depois, 
citando Cecília Meireles, complementa que “liber-
dade é uma palavra que o sonho humano alimen-
ta, que não há ninguém que explique e ninguém 
que não entenda”. Com base nestas reflexões, os 
alunos deveriam produzir os seus comentários 
acerca do seu entendimento sobre o que é liber-
dade. A seguir, vemos algumas de suas reflexões 
que foram apresentadas em trabalhos escritos 
para sistematizar as discussões:

• Eu acho que a liberdade não é igual para todo 
mundo, mas deve ser. Ainda existem países 
com algumas leis macabras como mulheres 
que não devem sentir prazer ou quando os pais 
escolhem com quem suas filhas irão se casar.

• Eu acho que a liberdade mais valorizada é que 
não tenha apenas a liberdade mais sim o res-
peito por todo mundo.

• Liberdade para mim é o espaço que o ser hu-
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mano tem em relação ao outro ser humano. 
Dizemos que a sua liberdade acaba quando co-
meça a do outro. Sendo assim liberdade é o es-
paço que ocupamos, respeitando o espaço do 
semelhante.

• Eu, por exemplo, sou liberta no sentido da es-
cravidão, sou negra e há muito tempo atrás os 
negros eram escravos, até Zumbi dos Palmares 
libertá-los, talvez eu tivesse nascido uma escra-
va também se Zumbi não tivesse lutado pela 
liberdade de nós, negros.

• Olha, a melhor coisa que existe no mundo é 
a gente ter a nossa própria liberdade porque 
eu, durante um ano, eu perdi a minha liberda-
de, por quais motivos? Por que eu não ouvi a 
minha mãe e fui embora para a casa do meu 
ex-namorado, por ele que eu fui presa eu aca-
bei me envolvendo com drogas, eu nunca usei, 
mais a única coisa que eu fazia era carreto e eu 
acabei fazendo carreto na cadeia das mulheres 
e fui presa e fiquei um ano [...]

Nos comentários, misturam-se suas experi-
ências de vida, seus conhecimentos prévios, suas 
“andanças e saberes que acabam se interligando 
com os conhecimentos históricos, atribuindo-lhes 
significações diversas de acordo com seus con-
textos. A sistemática durante as aulas envolveu a 
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leitura voluntária de suas reflexões e comentários 
com os colegas. O que mais marcou foi a troca res-
peitosa de pontos de vista, de opiniões, e a cons-
trução de novos paradigmas de interpretação en-
tre os próprios alunos.

Com relação à Revolução Industrial, após a 
temática ter sido apresentada aos alunos, utilizei 
os quinze primeiros minutos do clássico “Tempos 
Modernos” e o curta-metragem “No Amor”.

O filme de Chaplin oportuniza analisar o sis-
tema de linha de produção, a alienação do traba-
lhador, o controle absoluto da produção e da pro-
dutividade de cada trabalhador e, ainda, as doenças 
e neuroses causadas pela exploração dos trabalha-
dores. O curta-metragem “No Amor” conta a histó-
ria de um grupo de hippies que são cooptados por 
um empreendedor que reorganiza sua produção 
artesanal em um sistema de manufatura empresa-
rial e passa a lucrar muito com seus produtos.

A partir dos filmes e dos conteúdos trabalha-
dos sobre a Revolução Industrial, os alunos foram 
estimulados a refletir sobre o mundo do trabalho 
em que estão inseridos. Algumas de suas conclu-
sões foram estas:

• Os funcionários têm horário de almoço e máqui-
na não almoça, hoje em dia eles estão trocando 
os funcionários por máquinas para produzir mais.
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• Vários fatores são usados para aumentar a produ-
tividade, por exemplo: a qualificação dos funcioná-
rios, refeitórios dentro das empresas, automação 
industrial, divisão em setores de produção [...]

• Somos acostumados com a rotina que mesmo 
parados, estamos pensando em nosso trabalho 
ou levando trabalho para casa.

• As empresas de hoje procuram diminuir gastos 
com os funcionários dando qualificação a eles 
para que uma pessoa possa exercer mais de 
uma função.

• Eles empregam jovens em vez de pessoas de 
maior idade para pagar menos [...]

• O mundo de hoje é tudo máquina. Então enquan-
to Chaplin tenta acabar seu trabalho, as máqui-
nas já fizeram dez vezes o trabalho dele. Como 
o banco quando a gente entra e logo na entrada 
encontramos máquinas e não funcionários como 
antigamente.

• As empresas costumam diminuir o custo e au-
mentar a produtividade, colocando mais máqui-
nas e menos funcionários diminuindo os custos.

 
As reflexões dos alunos permitem perceber suas 
percepções críticas do contexto em que estão in-
seridos. Dessa forma, acredito que os conteúdos 
tradicionais da disciplina de História acabam ad-
quirindo um significado concreto para os alunos, 
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possibilitando a eles incorporarem esses conheci-
mentos aos seus próprios saberes de forma cons-
trutiva, complementar e crítica.

Por outro lado, ao utilizar os filmes como ins-
trumentos pedagógicos, também se tem em foco a 
necessidade de a escola realizar o letramento midiá-
tico dos discentes, já que cada vez mais vivemos em 
um mundo “mediado pelas mídias”. Nesse contexto,

É a educação para os meios de co-
municação, com a finalidade do le-
tramento midiático, que permitirá ao 
aluno ir além dos conteúdos manifes-
tos, fazer uma análise do discurso da-
quilo que é apresentado: ser letrado 
para as mídias significa ter a habili-
dade de entender tanto as potencia-
lidades quanto as limitações de cada 
meio, de captar nos discursos o que 
dito, como é dito e por que é dito, de 
distinguir realidade de construções, 
descortinando ideologias explícitas 
ou implícitas (MOCELLIN, 2009, p. 37)

Em um mundo onde cada vez mais vivemos 
a exaltação do instantâneo e das conclusões pron-
tas e superficiais, é fundamental habilitar os alunos 
para utilizar diversas “lentes” ao olhar o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever um memorial é, necessariamente, 
um trabalho incompleto, parcial e inconcluso. Seja 
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por limitações da memória, seja pelo espaço físico, 
seja pelas opções narrativas realizadas, o memo-
rial não pode trazer a completude de uma vida. Ele 
sempre será uma seleção consciente dos fatos e 
interpretações que julgamos mais importantes em 
relação a determinado contexto da nossa vida.

Particularmente neste trabalho, a direção 
para esse exercício de lembrança, análise e escrita, 
foram as experiências de vida que, de alguma for-
ma, pudessem ser interligadas com a prática como 
profissional docente na EJA. Neste processo, a racio-
nalidade analítica acaba se mesclando com a subje-
tividade afetiva e constrói pontes, vínculos, ligações, 
entre a vida pessoal e a vida profissional, indo além 
de uma história factual, e construindo uma narrativa 
prenhe de metas, desejos, quereres e sonhos.

Ser um professor/educador na e da EJA de-
manda um estrito comprometimento com todos os 
aspectos profissionais deste fazer, mas vai muito 
além: exige um entendimento da educação como 
um direito inalienável de cada cidadão, e como a 
garantia de acesso ao conhecimento universal pro-
duzido e uma ferramenta para a construção de um 
futuro individual e coletivo mais humano, inclusivo, 
igualitário e democrático.
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INTRODUÇÃO

A educação a distância (EaD), no Brasil, ga-
nhou mais notoriedade com o avanço das Tecnolo-
gias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 
em especial a internet, que na década de 1990 pas-

CAPÍTULO 1.6
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sou por grandes avanços, conectando usuários e 
instituições diversas em todas as partes do mundo.

O Brasil, sob influência internacional, pas-
sa a expandir o uso das TDIC em diversos setores 
da sociedade, agregando valor à educação a dis-
tância, inclusive para formar professores. Ainda 
na década de 1990, começaram a ser implanta-
dos parques tecnológicos de forma a incentivar 
o desenvolvimento de produtos educacionais em 
parcerias público-privadas. Nesse sentido, são lan-
çados programas como o Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional (PROINFO), o Programa de 
Formação de Professores em Exercício (PROFOR-
MAÇÃO) e o DVD na Escola, visando a integração 
das TDIC em sala de aula e na formação de profes-
sores (COSTA, 2015).

À medida que os avanços tecnológicos au-
mentavam, as possibilidades com a EaD iam fo-
mentando a entrada na agenda de políticas pú-
blicas sob o incentivo ao uso de tecnologias na 
educação. Prova disso é a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) - Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 80, que 
afirma que “o Poder Público incentivará o desen-
volvimento e a veiculação de programas de ensino 
a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996, 
p. 29). Esse artigo foi regulamentado pelo Decreto 
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nº 9.057, de 25 de maio de 2017 (que revogou o 
Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e o 
artigo 1º do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro 
de 2007), o qual dispõe sobre a EaD como

modalidade educacional na qual 
a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e apren-
dizagem ocorra com a utilização de 
meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com pessoal quali-
ficado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação com-
patíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudan-
tes e profissionais da educação que 
estejam em lugares e tempos diver-
sos (BRASIL, 2017, p.1).

Porém, esse decreto não trouxe orientações 
para o desenvolvimento de cursos à distância. Des-
sa forma, persistiam as necessidades de medidas 
norteadoras para a efetiva oferta de cursos EaD 
em todos os níveis de ensino. Isso fica evidente em 
2007, quando o Ministério da Educação (MEC) pro-
pôs o documento intitulado “Referenciais de Qua-
lidade para Educação Superior a Distância”, que 
trazia recomendações sobre a infraestrutura de 
cursos, mais uma vez deixando as especificidades 
pedagógicas à mercê das instituições ofertantes.

Nesse mesmo ano, o MEC cria o Sistema Es-
cola Aberta do Brasil (e-Tec), instituído pelo Decre-
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to nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. O sistema 
incentiva a educação profissional técnica a distân-
cia, bem como a produção de materiais didáticos e 
a formação de profissionais da educação para atu-
ar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Em 2011, o Sistema e-Tec passa por uma 
mudança e se torna a Rede e-Tec, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. 
Essa rede possibilita maior autonomia institucional 
e se institui com uma nova abordagem mais dire-
cionada para a Educação Profissional Técnica de Ní-
vel Médio (EPTNM) e para a Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT), cujas metas pretendidas farão 
parte do Plano Nacional de Educação (2014 a 2024), 
precisamente nas metas 10 e 11 (BRASIL, 2014).

Outra mudança que a e-Tec trouxe foi sair de 
um nível “sistema” para o patamar de “rede”, o que 
permitiu maior abrangência de público, posto que 
antes o acesso limitava-se a Professores da Educa-
ção Básica e jovens e adultos egressos do ensino 
médio. A Rede abarca “estudantes e egressos do En-
sino Médio; Estudantes de EJA; Docentes, gestores e 
técnicos administrativos da educação profissional e 
tecnológica” (LEMOES, 2016, p. 224). Assim, na passa-
gem para Rede, não só os professores estão contem-
plados para formações iniciais e continuadas na área 
da EPT, mas toda a equipe docente envolvida no pro-
cesso de ensino e aprendizado dos alunos da EPT-
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NM e da EPT. Desse momento em diante, começa 
o movimento para a regulamentação de mestrados 
profissionais, que serão autorizados pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) em 2018, pela Portaria nº 275, de 18 de 
dezembro, a qual dispõe sobre o funcionamento de 
programas de pós-graduação stricto sensu na moda-
lidade a distância.

Para refletirmos sobre formação de profes-
sores para a educação profissional na modalidade 
a distância, é necessário compreendermos que,

a EaD via internet redefine os papéis 
conhecidos historicamente e forja, 
em suas práticas, que sejam constru-
ídas novas formas de mediação para 
atender uma demanda cada dia mais 
crescente. Todavia, uma observação 
crítica desses papéis é necessária 
para possibilitar compreender que a 
educação planejada para a EaD tem 
privilegiado a ênfase no mercado de 
trabalho como dimensão determi-
nante da vida. (DIOGÉNES, SILVA E 
SOUZA, 2019, p. 206)

Nesse contexto, esse capítulo tem o objetivo 
de promover reflexões sobre a criação e implanta-
ção da Rede e-Tec, bem como da produção acadê-
mica acerca dessa na pós-graduação stricto sensu 
no Brasil, de 2011 a 2020. Para tal, consideramos 
para a análise os instrumentos legais que regula-
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mentam a criação, implantação, implementação e 
as mudanças de rumos da Rede e-Tec.

A pesquisa é de cunho bibliográfico e para 
a discussão em termos de fundamentação teóri-
ca, dialogamos com proposições encontradas em 
autores como: Silva (2016), Ciavatta (2015), Cunha 
(2005), Machado (2013), entre outros.

Observamos que os objetivos regulamenta-
dos até o momento para a Rede e-Tec demonstram 
que haverá um estímulo para o desenvolvimento 
de cursos de capacitação e qualificação profissio-
nal no percurso de implementação, incluindo a 
formação inicial e a formação continuada de do-
centes, gestores e técnicos administrativos da edu-
cação profissional e tecnológica, na modalidade de 
educação a distância (BRASIL, 2011).

Diante do que foi regulamentado, proble-
matizamos a implantação ou não de cursos para 
a formação inicial e continuada de professores 
da EPT e da EPTNM, desenvolvidos pela Rede até 
2020 em termos de localização territorial e parce-
rias, observando a ampliação de suas metas em 
2015, e considerando os resultados alcançados 
pela oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica a distância, visando a atingir as metas 
10 e 11 estabelecidas pelo Plano Nacional de Edu-
cação (2014-2024) como propostas a serem viabili-
zadas por essa Rede.
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Esse capítulo é estruturado com esta intro-
dução e, em seguida, apresentamos a Criação da 
Rede e-Tec e suas propostas de Formação de Pro-
fessores para a Educação Profissional no Brasil; 
mostramos o Panorama da Produção Acadêmica 
sobre Capacitação e Formação de Professores na 
Rede e-Tec por meio de um levantamento acerca 
dos estudos antecedentes sobre o tema do capí-
tulo; e concluímos tratando das Perspectivas de 
Formação de Professores para a Educação Profis-
sional pela Rede e-Tec, discutindo  a situação da 
Rede em 2020 e suas vinculações com as metas 
10 e 11 do PNE (2014-2024). Por fim, nas conside-
rações finais, retomamos de forma breve as refle-
xões ensejadas pela temática, procurando denotar 
os diálogos e discursos contraditórios observados 
na análise dos resultados.

A CRIAÇÃO DA REDE E-TEC E SUAS PROPOSTAS 
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: 
IDEAÇÕES E IMPROVISAÇÕES NO CAMINHO

Para compreendermos um pouco como ocor-
reu a criação da Rede e-Tec, analisamos alguns ins-
trumentos legais e normativos regulamentadores, 
discutindo-os com fundamentos teóricos. Para isso, é 
fundamental contextualizar o cenário da EaD no país.
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A educação a distância está vinculada às tec-
nologias disponíveis à época de sua oferta. Garri-
son (2000 apud Carvalho, 2015) caracteriza a histó-
ria da EaD em três fases:

O estudo por correspondência mar-
ca a primeira fase da EAD. A segunda 
geração da EAD é caracterizada pelo 
uso da teleconferência, enquanto a 
terceira geração tem como marco a 
utilização do computador pessoal, 
abrangendo, desse modo, técnicas 
e métodos das duas gerações pre-
cedentes. A terceira geração per-
mite o estudo isolado mediante a 
adoção de softwares apropriados, 
chamados de ambientes virtuais 
de aprendizagem (GARRISON, 2000 
apud CARVALHO, 2015, p.81).

No Brasil, não foi diferente. As três fases ci-
tadas por Garrison foram delimitadas em seu pro-
cesso de oferta pela qualificação a distância, que 
tem origem na publicação de um anúncio de pro-
fissionalização via correspondência, ofertado pelo 
setor privado, em 1904, no Jornal do Brasil, o mar-
co histórico para a EaD no país (CARVALHO, 2015).

Já na década de 1920, a radiodifusão ganha 
um novo papel na educação, começando com o 
educador e antropólogo brasileiro Edgard Roquet-
te-Pinto, que junto a um grupo de colegas fundou 
uma rádio, no Rio de Janeiro, em que eram trans-
mitidas aulas de português, francês, silvicultura, 
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literatura francesa, esperanto, radiotelegrafia e 
telefonia, ou seja, a EaD já é concebida com um 
viés de Educação Profissional (ALVES, 2011). Nas 
décadas seguintes, a televisão é popularizada e 
torna-se uma nova tecnologia para a EaD no país, 
materializada por programas mais como o “Tele-
curso 2000”, para1º e 2º Graus, que eram auxilia-
dos por Centros de Recepção Organizada, os quais 
atendiam os alunos telespectadores dos progra-
mas. Até então, o aluno era um “receptor passivo 
de informações” (CARVALHO, 2015, p. 138).

Com o crescimento e expansão da internet, 
nos anos de 1990, o país entra na terceira fase da 
história da EaD, e a utilização das TDIC trazem no-
vas possibilidades para a educação, em especial, 
para a os estudantes da classe trabalhadora. As 
ações de grupos de estudos e políticas de incenti-
vo ao uso de tecnologias digitais na escola resulta-
ram na formulação do artigo 80 da LDB, já citado. 
Diante desse marco legal, considera-se que a le-
gislação educacional do Brasil entende a educação 
profissional e tecnológica como aquela capaz de 
promover a integração de diferentes níveis e mo-
dalidades de educação às dimensões do trabalho, 
da ciência, da cultura e da tecnologia, posto que 
abrange cursos de formação inicial e continuada 
ou qualificação profissional, técnica de nível mé-
dio, e tecnológica de graduação e pós-graduação 
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(BRASIL, 1996), inclusive para formação de profes-
sores. Contudo, a história da educação brasileira 
nos mostra que essa formação direcionada à edu-
cação profissional tem percorrido um caminho à 
margem daquilo que os discursos oficiais aprego-
am.

Para Silva (2016), do período colonial aos pri-
meiros anos de República no Brasil, não são regis-
tradas ações estruturais que denotem a responsa-
bilidade concreta dos governos, notadamente pela 
legislação, com a formação de professores para 
Educação Profissional. Essa formação só começa a 
ser pensada a partir da criação da Escola de Apren-
dizes Artífices, em 1909, e se consolida no tocante 
à formação docente para a educação profissional 
com a instalação da Escola Normal de Artes e Ofí-
cios Venceslau Braz, através do Decreto n º 1.800, 
de 11 de agosto de 1917, a qual tinha a finalidade 
de formar professores, mestres e contramestres 
para a atuação no ensino profissional.

Na Lei Federal nº 4.024, de 20 de dezembro 
de 1961, considerada a primeira LDB do Brasil, 
cujo trâmite começou em 1948, vemos assegura-
dos alguns aspectos relevantes sobre a formação 
para a docência na educação profissional. Essa Lei 
traz previsão legal referente à garantia dessa for-
mação em nível secundário e superior. Todavia, 
o que se observou foram ajustes à efetividade da 
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Lei no que tange à essa formação de profissionais 
para a docência pois, embora  fosse favorável na 
letra da lei, o que se viu na prática foi a separação 
dos espaços de formação, posto que a formação 
dos professores do Ensino Médio/secundário era 
promovida pelas Faculdades de Filosofia, Ciência 
e Letras e a dos professores para o Ensino Mé-
dio técnico era ofertada via cursos especiais que 
abrangiam uma educação técnica e instrumental 
pouco focados na docência, visto que bacharéis 
eram contratados para lecionar nas escolas profis-
sionais (SILVA, 2016).

Esse modelo de formação continuou até a 
promulgação da Constituição de 1988, mas até 
mesmo na LDB vigente a partir de 1996, o que se 
vê é a continuidade de formação para a docência 
na educação profissional ocorrendo de diferentes 
formas no país. Para alguns autores, as políticas 
públicas educacionais para o ensino profissional 
recebem influências da dinâmica da economia, 
sendo mediadas e formuladas segundo o mode-
lo econômico de cada momento histórico. Assim, 
observamos que com o decorrer do tempo, as po-
líticas de formação de professores têm assumido 
a própria dinâmica neoliberal produtivista na qual 
o país se encontra (CUNHA, 2005). Creditamos a 
essa percepção, de igual modo, que foi com esse 
entendimento que, em 2005, a Universidade Aber-



229

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ta do Brasil foi criada pelo Ministério da Educação 
(MEC) junto à Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andi-
fes) e empresas estatais, com o intuito de expandir 
e interiorizar a formação superior, na modalidade 
a distância, instituída pelo Decreto nº 5.800, de 08 
de junho de 2006 (BRASIL, 2006).

Logo, vale nos apoiarmos em Ciavatta 
(2015) quando defende que a relação entre tra-
balho e educação pode ser considerada como um 
processo que se implica e é implicado nas condi-
ções de vida, de trabalho e de educação em so-
ciedade, marcado por desigualdades, em especial, 
na educação profissional, que é vista apenas como 
uma qualificação de mão de obra para o mercado 
de trabalho. Para a autora, o recomendável seria 
que essa relação perpassasse pelo entendimen-
to da historicidade dos fenômenos sociais, bem 
como pela compreensão das forças produtivas, 
pelas ideias e ações espaciais e temporais, dentro 
do universo de representação fenomenológica de 
mundo em seu movimento dialético.

Como o país, ao longo da história, tem des-
cuidado da formação aqui discutida, é ainda com 
a perspectiva mercadológica que o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil) foi instituído, 
pelo Decreto nº 6.301, de 12 dezembro de 2007, 
“com vistas ao desenvolvimento da educação pro-
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fissional técnica na modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso a cursos técnicos de nível 
médio, públicos e gratuitos no País” (BRASIL, 2007). 
Esse sistema tinha objetivos que abrangiam desde 
a formação técnica de nível médio de jovens e adul-
tos e formação docente, até a produção de mate-
rial didático direcionado à educação profissional. 
Esses eram os principais eixos de formação desse 
Sistema, com a colaboração da União, Estados e 
Municípios para alcançar tais objetivos, estabele-
cidos para cobrir as Metas 8 e 9 do Plano Nacional 
de Educação (PNE 2001 a 2010). Essas metas, de 
forma geral, abordavam a transformação de redes 
de ensino em centros públicos de educação profis-
sional em meio às parcerias público-privadas e ao 
incentivo a programas que envolvessem a EaD em 
suas ofertas (BRASIL, 2001, p.47).

A proposta inicial do Sistema era que, ao longo 
dos anos, a oferta de cursos técnicos de nível médio 
na modalidade à distância fosse interiorizada pelo 
país, portanto, há aqui uma perspectiva de política 
estruturante para todo o território nacional, aten-
dendo às demandas produtivas de cada região. Para 
Feres, com o passar dos anos, o MEC compreendeu 
que a oferta a distância se fez eficiente no processo 
de democratização do ensino, alcançando todas as 
regiões do país e sendo importante para a formação 
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daqueles com escolaridade interrompida ou insufi-
ciente (FERES, 2015), bem como para a formação de 
professores em áreas específicas.

É nesse contexto que o Sistema passa a ser 
Rede e-Tec, pelo Decreto nº 7589, de 26 de outu-
bro de 2011, sendo incorporado ao recém-criado 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), criado pela Lei Federal nº 
12.513, de 26 de outubro de 2011, “com a finali-
dade de ampliar a oferta de educação profissional 
e tecnológica, por meio de programas, projetos e 
ações de assistência técnica e financeira” (BRASIL, 
2011b). Essa lesgislação incorpora recomenda-
ções do Banco Mundial como “a regulamentação 
das parcerias público-privadas, o oferecimento de 
cursos técnicos de curta duração, o fortalecimento 
dos cursos subsequentes e o uso das tecnologias 
digitais para ampliação do acesso e inovação edu-
cacional” (COSTA, 2015, p. 64). Assim, o Pronatec, 
ao subsumir a Rede e-Tec, a torna uma estratégia 
de difusão mais rápida de suas ações, visto que a 
e-Tec já estava no processo de expansão da EPT 
e se consolidava como um espaço relevante para 
a disseminação da modalidade EaD. Agora como 
Rede, e incorporada ao Pronatec, passa a ampliar 
seu público-alvo e sua oferta de cursos, com foco 
apenas o ensino, já visando cumprir por antecipa-
ção, a nosso ver, as metas 10 e 11 do PNE (2014-
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2024), sobre a parcela de vagas voltada à educação 
de jovens e adultos de forma integrada a EPT e ao 
aumento das matrículas na educação profissional 
de uma forma geral e ampliada pela oferta EaD 
(BRASIL, 2014, p.10-11).

Nesse sentido, o artigo 3º do Decreto 7.589, 
de 26 de outubro de 2011, apresenta os objetivos 
da Rede e-Tec. São eles:

I - estimular a oferta da educação 
profissional e tecnológica, na moda-
lidade a distância, em rede nacional;

II - expandir e democratizar a oferta 
da educação profissional e tecnoló-
gica, especialmente para o interior 
do País e para a periferia das áreas 
metropolitanas;

III - permitir a capacitação profis-
sional inicial e continuada, prefe-
rencialmente para os estudantes 
matriculados e para os egressos 
do ensino médio, bem como para a 
educação de jovens e adultos;

IV - contribuir para o ingresso, per-
manência e conclusão do ensino 
médio por jovens e adultos;

V - permitir às instituições públicas 
de ensino o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e de metodo-
logias educacionais em educação a 
distância na área de formação ini-
cial e continuada de docentes para a 
educação profissional e tecnológica;

VI - promover o desenvolvimento de 
projetos de produção de materiais 
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pedagógicos e educacionais para a 
formação inicial e continuada de do-
centes para a educação profissional 
e tecnológica;

VII - promover junto às instituições 
públicas de ensino o desenvolvi-
mento de projetos de produção de 
materiais pedagógicos e educacio-
nais para estudantes da educação 
profissional e tecnológica; e

VIII - permitir o desenvolvimento de 
cursos de formação inicial e conti-
nuada de docentes, gestores e téc-
nicos administrativos da educação 
profissional e tecnológica, na mo-
dalidade de educação a distância 
(BRASIL, 2011a).

Os objetivos V e VIII trazem a capacitação de 
docentes e de equipe pedagógica para atuarem 
na EPT, através de formações iniciais e continua-
das, inclusive de cursos via Programa de Formação 
Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação 
Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profun-
cionário), instituído pelo Decreto nº 7.415, de 30 
de dezembro de 2010, (revogado pelo Decreto nº 
8.752, de 2016) e agregado à Rede e-Tec em 2011. 

Para tal, é importante frisar que, pelo cará-
ter flexível dos cursos, não há um quadro específi-
co de funcionários na Rede, há funções específicas 
como os de coordenação geral, adjunto, de tutoria 
de curso e de polo; professores pesquisadores e 
conteudistas; e, por fim, os tutores online e presen-
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ciais (dependendo do curso) das instituições par-
ceiras. Assim, a formação específica fica a cargo 
das funções de coordenação e docência, enquanto 
na tutoria o requisito mínimo “é apenas ter Ensino 
Médio completo e um ano de experiência escolar” 
(COSTA, 2015, p. 66). Porém, mesmo assim, esse 
tutor precisa compreender suas atribuições, pois

[...] exerce um papel fundamental 
na EaD porque possibilita a intera-
ção personalizada e contínua dos 
alunos com o conhecimento. Nesse 
sentido, viabiliza via sistema (de co-
municação instantânea, AVA, e-mail) 
a articulação necessária entre os 
elementos do processo de ensino 
aprendizagem para que a educação 
alcance seus objetivos propostos” 
(DIOGENES, SILVA, SOUZA, 2020, 
p.212).

Logo, embora os cursos possuam caráter 
flexível, os sujeitos que compõem a Rede e-Tec 
precisam compreender a sua proposta e exercer 
suas atividades visando a melhoria que os alunos 
formados por essa proposta darão à sociedade, 
portanto, há a necessidade de professores com 
formação específica para tal trabalho educativo 
no sentido dado por Ciavatta quanto ao conhe-
cimento sobre a realidade do país em relação à 
economia e sistemas produtivos, principalmente 
a relação entre trabalho e sindicatos, de forma 
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que “sinalizassem os novos processos em curso, 
de modo a antecipar o futuro e, ao mesmo tempo, 
criar uma lógica de participação e de negociação, 
de estratégia sindical” (CIAVATTA, 2015, p.143).

A Rede possui uma lista de cursos apresen-
tados em sua página, que contempla o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos; o Catálogo Nacional 
de Cursos Superiores de Tecnologia e; o Guia Pro-
natec de Cursos FIC. Esses documentos norteiam 
as instituições parceiras na seleção dos cursos, 
considerando pontos como a necessidade mer-
cadológica e o perfil da população da região, de 
forma que não impedem as instituições de formu-
larem seus próprios cursos (em especial os de gra-
duação e pós-graduação) (LEMES, 2016).

2.1 PANORAMA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 
SOBRE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NA REDE E-TEC

Pesquisar os estudos antecedentes sobre o 
tema que estamos discutindo é sempre salutar no 
trabalho acadêmico. Sendo assim, apresentamos 
o panorama da produção acadêmica por meio de 
um levantamento realizado no Catálogo de Te-
ses e Dissertações da Capes, no mês de outubro 
de 2020. A análise dará ênfase a trabalhos que 
tratam, especificamente, da capacitação e forma-



236

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ção de professores na Rede e-Tec para a educa-
ção profissional. Com isso, tem-se a pretensão de 
fomentar maior compreensão dos fatos que cul-
minaram na atual conjuntura da Rede, analisan-
do o passado a partir do que foi estudado, para 
proporcionar reflexões que gerem pensar em um 
futuro.

No repositório pesquisado, os resultados 
para a análise proposta foram poucos, com abor-
dagens diretas e indiretas ao termo Rede e-Tec, 
principalmente com o descritor composto por 
“Rede e-Tec e Formação”, trazendo resultados 
que, em sua maioria, não são pertinentes ao tema. 
No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 
foi aplicado o descritor “rede e-tec”, obtendo-se 
39 resultados. Ao aplicar o descritor “rede e-tec” 
and “formação” o número de resultados subiu ex-
ponencialmente, chegando a 165.290 produções. 
No entanto, estas não configuram resultados sa-
tisfatórios à presente pesquisa, considerando-se 
que o sistema do repositório traz como resultado 
toda produção relacionada ao termo “formação”, 
por mais que não esteja associado ao termo “rede 
e-tec”. Logo, a primeira busca é a que foi conside-
rada por retornar, de fato, menções sobre a Rede. 
Na Tabela 1, apresentamos o quantitativo de teses 
e dissertações, bem como as instituições onde a 
pesquisa foi realizada.
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Tabela 1 – Dissertações e teses encontradas 
no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 
divididas em instituições e regiões brasileiras 
(2012 - 2018)

Instituição Estado Região Dissertação Tese Total

UFF RJ SE 2 0 2

CEFET-MG MG SE 7 0 7

PUCPR PR S 0 1 1

UFRPE PE NE 3 0 3

UFRO RO N 1 0 1

UnB DF CO 2 0 2

UFMG MG SE 1 0 1

UNIOESTE PR SUL 1 0 1

PUC-GO GO CO 0 1 1

UFJF MG SE 3 0 3

UFPEL RS SUL 1 0 1

IFSUL RS SUL 1 0 1

UECE CE NE 1 0 1

PUC-SP SP SE 1 0 1

UFVJM MG SE 1 0 1

UFTO TO N 2 0 2

UNILASALLE RS SUL 1 0 1

FURG TO N 0 1 1

UFSC SC S 0 1 1

UNIDERP MA NE 0 1 1

UFSCAR SP SE 1 0 1

UFPI PI NE 1 0 1

UTP PR S 1 0 1

UFAM AM N 1 0 1

UNIVALI SC S 1 0 1

UNISC RS S 0 1 1

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2020)
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Na Tabela 1, podemos identificar as regiões 
Sul e Sudeste com maior número de produções 
acadêmicas sobre a Rede e-Tec. É preciso frisar 
que essas são também consideradas as regiões 
com maior conectividade à internet no país. É pos-
sível perceber que o ano de maior publicação foi 
2016, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Quantitativo de publicações por ano 
(2012-2020)

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2020)

A análise dos títulos, resumos e palavras-
-chave das teses e dissertações mostra que os te-
mas de estudos giram em torno da avaliação da 
política pública que envolve a Rede e-Tec; das di-
mensões pedagógicas que envolvem essa modali-
dade, utilizando os cursos da Rede como locus, da 
verificação da evasão, do processo de mediação 
do tutor e da empregabilidade pós-curso. Apenas 
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três desses trabalhos abordam a formação do pro-
fessor tutor, um voltado aos desafios e o outro ao 
tutor presencial, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Dissertações e teses encontradas 
na Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 
divididas em instituições e regiões brasileiras 
(2012 - 2018)

Nº Tipo

01 Título: As contribuições e implicações da mediação da 
aprendizagem na formação continuada de professores 
da educação profissional e tecnológica a distância
Autor: MACHADO (2016)
Tipo: Tese
Palavras-chave: Formação continuada a distância; Edu-
cação Profissional e Tecnológica a Distância; Rede e-Tec 
Brasil; Aprendizagem significativa; Mediação da aprendi-
zagem
Objetivo Geral: analisar as contribuições e implicações 
da mediação da aprendizagem realizada no processo de 
formação continuada à distância ofertada numa aborda-
gem inovadora aos profissionais que atuam na Educação 
Profissional e Tecnológica à Distância

02 Título: Os desafios da/na Prática Pedagógica na Educa-
ção Profissional Tecnológica: O Ser e o Fazer do Profes-
sor-Tutor à Distância
Autor: LÔBO (2012)
Tipo: Dissertação
Palavras-chaves: Prática pedagógica; Desafios; Profes-
sor-Tutor; Educação a Distância
Objetivo Geral: trabalho anterior à Plataforma Sucupira
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Nº Tipo

03
Título: Formação do Professor Tutor Presencial do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
Autor: CARLINI (2012)
Tipo: Dissertação
Palavras-chaves: Trabalho anterior à Plataforma Sucupira5

Objetivo Geral: Trabalho anterior à Plataforma Sucupira

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (2020)

Apenas a tese de Machado (2016) está dis-
ponível integralmente no repositório. Por isso, foi 
possível fazer a análise de seu contexto, que ba-
seou sua pesquisa no Curso de Especialização em 
Gestão e Docência em EaD, ofertado pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pela Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais (CEFET/MG), em parceria com a 
Rede e-Tec. Os participantes da pesquisa são pro-
fessores (23) e tutores (5). O trabalho se propôs a 
analisar as contribuições da mediação da apren-
dizagem e não o processo de formação continua-
da dos professores, mas ainda assim foi possível 
perceber que o curso foi desenvolvido buscando 
atender as especificidades da EPT, da Rede e-Tec 

5  Trabalho indisponível no site da instituição e na Pla-
taforma Sucupira
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e da EaD; a necessidade de uma mediação mais 
efetiva que tornasse a distância mínima e mais hu-
manizada com os alunos foi outro ponto analisado 
em sua tese, de forma a possibilitar a produção 
de novos conhecimentos, assim como a absorção 
do conteúdo apresentado via ambiente virtual de 
aprendizagem, por mais que eles apresentassem 
dificuldades em relação ao tempo para as ativi-
dades e a proposta inicial do curso como a inter-
disciplinaridade e a transversalidade (MACHADO, 
2016).

A baixa ressonância de estudos sobre a te-
mática que envolve a capacitação e a formação 
de professores na Rede e-Tec traz um anúncio e 
uma denúncia de que essa não tem sido objeto de 
debate nos meios universitários que tratam dessa 
formação, o que de certa forma conota que a edu-
cação profissional e a formação de professores 
para atuar nessa modalidade não têm recebido 
dos espaços de formação públicos a devida aten-
ção, como aponta Silva (2016) em sua pesquisa.

2 PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL PELA REDE E-TEC

A situação da Rede e-Tec em 2020 e suas 
vinculações com as metas 10 e 11 do PNE (2014-
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2024) carecem ser discutidas nessa seção, posto 
que há o encolhimento das ofertas na Rede nesse 
momento, como se essas metas não dessem mais 
os rumos traçados para a Rede, observando como 
ocorreram essas mudanças.

No final de 2019, foi lançado o programa “No-
vos Caminhos” pela Secretaria de Educação Profis-
sional e Tecnológica (SETEC/MEC), e sobre esse não 
conseguimos localizar regulamentações, normas e/
ou portarias que orientassem sobre seus objetivos 
e ações. Ele foi integrado à Rede e-Tec como uma 
agenda estratégica, o que, ao nosso, deveria ser 
acompanhado de regulamentação, mas temos que 
considerar que a Rede estava sem novas turmas ou 
concluindo algumas poucas turmas demandadas 
pelo Mediotec e Profuncionário. O Novos Caminhos, 
em sua página, noticia que essa agenda trata sobre 
as Metas para a Educação Profissional e Tecnológica, 
e afirma que, até 2023, haverá uma elevação de 80% 
no número de matrículas, além de apresentar dados 
que justificam a necessidade de formação inicial e 
continuada e/ou de qualificação técnica profissional 
de seus usuários.

Como já mencionado, nas entrelinhas da re-
gulamentação da Rede e-Tec, é possível observar 
que ela foi articulada para atender as Metas 10 e 
11 do PNE (2014-2024), ao ser incorporada pelo 
Pronatec. São elas:
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Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das matrí-
culas de educação de jovens e adul-
tos, nos ensinos fundamental e mé-
dio, na forma integrada à educação 
profissional.

Meta 11: triplicar as matrículas da 
educação profissional técnica de ní-
vel médio, assegurando a qualidade 
da oferta e pelo menos 50% (cin-
quenta por cento) da expansão no 
segmento público (BRASIL, 2014).

Essas metas que “conversam” ou conver-
gem uma com a outra trazem nos entremeios, 
em suas ações, a necessidade de professores com 
formação específica para a educação profissional 
utilizando novas TDIC, pois à medida que se bus-
ca novos públicos jovens e adultos, haverá um au-
mento no número de matrículas como anunciado 
no Novos Caminhos.

De acordo com o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
em 2019 houve uma queda de 7,7% no número 
de alunos na educação de jovens e adultos (EJA). 
Esses alunos estão fora do processo de ensino e 
aprendizagem, bem como não têm oportunidade 
de qualificar-se para garantir melhores condições 
de trabalho dentro da sociedade (PORTAL DO INEP, 
2020). Observamos que, dentro desse contexto, o 
programa Novos Caminhos aumentou a oferta de 
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cursos (podendo chegar ao número de 10 cursos, 
caso a instituição ofertante o queira), tornando-a 
mais ampla e simplificando o ingresso, com altos 
números de vagas para cursos de formação ini-
cial e continuada em todo o Brasil. Contudo, não 
vimos oferta de capacitação de professores para 
atuação nesses cursos em igual medida ou similar 
como apontamos adiante. É importante salientar 
que os cursos do programa Novos Caminhos aten-
dem um público específico, qual seja: jovens e tra-
balhadores no âmbito do ensino médio, em cursos 
técnicos e de qualificação profissional, com carga 
horária de 800h para os cursos técnicos e de 160 
para os cursos de Formação Inicial e Continuada, e 
estrutura curricular e atendimento tutorial ao alu-
no com parâmetros diferentes do que era ofereci-
do pelo sistema e-Tec, que não tinha o tutor como 
fator crucial para o processo, sendo esta função 
fundante ao processo de ensino e aprendizagem 
no programa Novos Caminhos (BRASIL, 2019) .

O Campus Natal Zona Leste do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) é o responsável, por 
exemplo, pelos cursos na modalidade a distância. 
Através de uma consulta no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da instituição, é possível perceber 
que houve um grande aumento no número de alu-
nos matriculados nas turmas dos cursos do Novos 
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Caminhos, com um número de alunos no Campus 
passando de, em média, 3 mil alunos, para 11 mil, 
porém não visualizamos oferta específica para for-
mação dos professores que, em sua maioria, são 
bacharéis e tecnólogos, ou seja, sem uma base 
pedagógica necessária ao público desses cursos. 
Desse modo, considerando que o Novos Cami-
nhos busca alcançar a meta 10, que trata da ofer-
ta de cursos profissionalizantes ao público da EJA, 
que abrange um público o qual apresenta especi-
ficidades relevantes e exige planejamento docente 
acurado, o programa precisa de docentes com for-
mação com ênfase na historicidade e concreticida-
de envolvidas na relação trabalho e educação, pois 
poderiam ser tratadas questões que articulam as 
práticas educativas aos contextos sociais e eco-
nômicos nos quais se desenvolvem. Para Ciavatta 
(2015), assim como, para Machado (2008, p.15) é 
necessário

superar o histórico de fragmenta-
ção, improviso e insuficiência de for-
mação pedagógica que caracteriza a 
prática de muitos docentes da edu-
cação profissional de hoje implica 
reconhecer que a docência é muito 
mais que mera transmissão de co-
nhecimentos empíricos ou processo 
de ensino de conteúdos fragmen-
tados e esvaziados teoricamente. 
Para formar a força de trabalho re-
querida pela dinâmica tecnológica 
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que se dissemina mundialmente, é 
preciso um outro perfil de docente 
capaz de desenvolver pedagogias 
do trabalho independente e criati-
vo, construir a autonomia progres-
siva dos alunos e participar de pro-
jetos interdisciplinares.

Sobre essa necessidade de formar profes-
sores para a educação profissional, Silva (2016) 
corrobora destacando seu caráter emergencial 
desde sua concepção aos dias atuais, trazendo 
termos como flexibilização, especial e emergên-
cia para dar celeridade aos processos formati-
vos. Na página do Novos Caminhos, é possível 
encontrar uma breve discussão ideativa com 
apontamentos de ações para solucionar esse 
problema, quais sejam: a oferta de cursos de 
complementação pedagógica, atualização tecno-
lógica e/ou especialização que até o ano de 2022 
devem alcançar a marca de 40 mil vagas; bem 
como Mestrado Profissional em Educação Profis-
sional e Tecnológica (2020 a 2022), destinados a 
professores e também a gestores das redes es-
taduais e distrital de educação, estimando o al-
cance de 2 mil vagas, ainda em desenvolvimento, 
que serão ofertados pelos Institutos Federais, na 
modalidade EaD (NOVOS CAMINHOS, 2020).

Diante disso, temos muitos cursos FIC em 
andamento e o intuito discursivo anunciativo de 
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formar professores para acompanhar esses alu-
nos durante o desenvolvimento dos cursos. Por 
essa razão, recorremos mais uma vez a Machado, 
que discute:

é preciso e urgente definir uma po-
lítica nacional ampla de valorização 
da formação dos professores para 
essa área e que isso passa pela supe-
ração de fato da tendência histórica 
às improvisações, pela instituciona-
lização dessa formação, superação 
de preconceitos e real tratamento 
de equivalência formativa compara-
tivamente à recebida pelos demais 
professores. De fato, há especifici-
dades que precisam ser considera-
das, mas por que continuar com o 
adjetivo especial? Se há necessida-
de de contar com vias diferentes de 
formação docente para a educação 
profissional, é preciso denominá-las 
pelo que eles têm de objetivo e alvo 
(MACHADO, 2013, p.82).

Corroboramos as ideias de Machado, pois 
mesmo sabendo que a institucionalização da forma-
ção docente não garante a profissionalidade do pro-
fessor, é preciso refletir sobre a identidade profis-
sional, sua trajetória e motivações, bem como sobre 
sua capacidade de assumir o uso de novas TDIC sem 
a devida formação, logo, não é uma linha contínua li-
near que levará o professor a ser o profissional, mui-
to menos uma grande oferta de cursos aligeirados, 
seja na modalidade à distância ou presencial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Rede e-Tec foi estabelecida para propor-
cionar maior qualificação à população que alme-
java uma vaga no mercado de trabalho, acreditan-
do-se que há um mercado que busca por força de 
trabalho a qual se adeque e compreenda as novas 
habilidades necessárias às atividades, em especial 
o manuseio com as TDIC. A EaD está proporcio-
nando essa oferta, expandindo cursos a diversos 
públicos e locais, considerando as necessidades 
mercadológicas regionais para a determinação 
dos cursos. Mas nos parece que o problema do de-
semprego não reside na falta de qualificação para 
o trabalho.

A pesquisa da qual se derivou esse estudo 
teve enormes dificuldades, mesmo se utilizando 
da internet, posto que as informações acerca da 
Rede e-Tec não são claras nos portais consultados 
e as mudanças ocorridas durante a implementa-
ção e implantação, bem como sua subsunção ao 
Pronatec e ao Novos Caminhos, nos parece uma 
“mudança de regras no meio do jogo”, trazendo 
para o pesquisador, portanto, a necessidade de 
informar que seus resultados podem ser apenas 
aproximativos.

Porém, é dado concreto que as ofertas EaD 
crescem de forma exponencial e que a Rede e-Tec 
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é pouco abordada em estudos e pesquisas, como 
mostra o panorama do repositório da Capes, sen-
do citada muitas vezes, mas sem grandes desta-
ques para a política educacional em questão, e 
quando tratam especificamente da formação de 
professores para atuar na educação profissional, 
apenas informam o que está posto nos marcos re-
gulatórios.

Nesse contexto, investigar sobre a forma-
ção dos professores para atuação na educação 
profissional se torna uma tarefa tortuosa, como é 
a história dessa formação. Contudo, é necessário 
considerar que, em relação à oferta de cursos EaD 
com um grande número de vagas, essas atuações 
podem ocorrer em instituições federais e/ou em 
parcerias  público-privadas que também fazem 
parte das ações da Rede e-Tec e que nos parece 
tem descuidado de tal formação.

Por fim, reafirmamos o que nos mostraram 
os referenciais bibliográficos: a formação de pro-
fessores para a educação profissional é uma for-
mação que tem sido ofertada por caminhos tor-
tuosos. Daí deriva-se a necessidade de estudos e 
pesquisas que reforcem que essa formação deve 
ser considerada, nos aspectos diversos abarca-
dos pela docência na educação profissional; e que 
é preciso reconhecer que essa profissão exige, 
além de uma formação específica; uma educação 
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que englobe a compreensão histórica de que a 
improvisação não é salutar para nenhuma forma 
de ensino, e também não o é para a docência na 
educação profissional, pois não prescinde da com-
preensão do processo de produção em curso nas 
sociedades capitalistas.
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Este capítulo foi produzido como parte de 
investigação realizada no âmbito de uma discipli-
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na de pós-graduação no Programa de Pós-gradua-
ção em Educação Profissional (PPGEP) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), sendo desenvolvido por 
meio de entrevistas semiestruturadas com seis 
professores, a partir de memórias narrativas. Os 
entrevistados lecionaram na Escola Técnica Fede-
ral do Rio Grande do Norte (ETFRN), no período 
compreendido entre 1968 e 1999. Desde 2008, 
essa Instituição recebeu novo status jurídico insti-
tucional e se tornou Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008).

Assumimos os conceitos de memória com 
base em Nogueira (2013), ao ressaltar que não 
se pode conferir verdade absoluta à memória. 
No movimento de resgate das lembranças, ocor-
rem falhas, leituras subjetivas e/ou inconstâncias 
da própria memória. Esses fatores podem estar 
alheios ao indivíduo ou vinculados a valores, en-
tendimentos ou intenções secundárias.

Nesse sentido, no esforço de acesso às re-
cordações do que havia sido presenciado, na con-
sulta às informações guardadas e aos fatos dos 
quais foram partícipes no passado, somos traídos, 
enganados ou atraídos por imagens distorcidas. 
A memória produz sua própria versão apropriada 
de um passado e (re)constrói fatos sob uma nova 
margem de interesses (NOGUEIRA, 2013).
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Conforme Nogueira (2013), os fatos podem 
ser narrados de várias maneiras, com enfoques 
diversos. Podem oscilar entre a subjetividade pes-
soal e o clima histórico. A autora nos alerta que 
a reconstrução histórica está imersa em intenções 
do narrador, como também do pesquisador. Com 
isso, não consideramos que haja má-fé no ato de 
(re)elaboração do conhecimento histórico, apenas 
pontuamos que esta jamais é neutra e sempre é 
incompleta.

Nessa perspectiva, tomamos as falas e as 
respostas às indagações feitas como fontes his-
tóricas. São pontes possíveis entre o presente e o 
passado. Mas, por não tentarem retratar um pas-
sado, talvez, não sejam mais fiéis a ele. Observa-se 
as tendências de interpretações, ocultações de fa-
tos, ou até a manipulação de realidades a seu bem 
(ou não) querer (NOGUEIRA, 2013). 

Ragazzini (2001) nos lembra que as fontes 
são vestígios, cabendo ao historiador/investigador 
a (re)construção daquele fato ou realidade, ainda 
que jamais acabada e intocável. As fontes são re-
pletas de camadas complexas, infinitas, possíveis e 
de variadas visões. 

Neste capítulo, com base em Araujo (2008), 
a integração curricular é entendida como uma 
proposta político-pedagógica. Não é apenas uma 
forma de interação entre as diversas áreas do co-
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nhecimento. É, na verdade, a busca de uma com-
pletude, da integralidade, da ampliação de com-
preensão da totalidade do mundo. No caso da 
ETFRN, essa proposta se insere no interior de uma 
instituição de educação técnico-profissionalizante.

No percurso da pesquisa, foi adotada a en-
trevista semiestruturada com vinte questões como 
técnica de coleta de dados e as memórias narrati-
vas como método de pesquisa. As realizações das 
entrevistas ocorreram de 22 de fevereiro a sete de 
março de 2017.

Precedendo a realização da entrevista, como 
estratégia de motivação, utilizamos a exposição de 
imagens de eventos, momentos em laboratório e 
atividades docentes selecionadas do período da 
ETFRN recolhidas em Medeiros (2011). Buscáva-
mos despertar memórias e lembranças de vivên-
cias através da identificação de personalidades, 
amigos, ambientes, convívios e outras particulari-
dades desse período.

No intuito de resguardar a identidade dos 
entrevistados, empregamos o seguinte sistema de 
códigos: P1, P2, P3, P4, P5, e P6, cada qual simbo-
lizando um professor entrevistado. Os termos de 
sigilo e confidencialidade foram apresentados e 
acordados entre os grupos de entrevista e os pro-
fessores entrevistados.

Neste capítulo, objetivamos conhecer e 
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analisar as concepções de formação integrada de 
nossos entrevistados, materializadas em suas nar-
rativas. Tentamos compreender se havia a elabo-
ração ou a tentativa de implementação de práticas 
pedagógicas com a finalidade de uma formação 
integrada.

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 
INTEGRAÇÃO

Parte das instituições que compõem a atual 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnoló-
gica passaram por muitas mudanças no transcor-
rer da história da política educacional brasileira, 
desde sua origem. São mudanças que afetaram 
sua organização institucional, composição curri-
cular, proposta pedagógica e razão social de sua 
existência. Muitas delas foram criadas inicialmen-
te como Escolas de Aprendizes Artífices pelo De-
creto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909.

Dentre essas mudanças, de modo particu-
lar, a partir de 16 de junho de 1968, via Portaria 
Ministerial nº 331, iniciou-se o período de ETFRN. 
O objetivo dessa Escola era o de proporcionar 
base cultural geral com iniciativa técnica de modo 
a integrar a comunidade em trabalho produtivo e 
prosseguimento nos estudos, bem como o de pre-
parar jovens para o exercício profissional de nível 
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médio (IFRN, 2012; BRASIL, 1959).
Foram mais de trinta anos de duração do 

período ETFRN, o mais longo da história da institui-
ção. Esse período foi encerrado em função da Lei 
nº 8.948, de 1994, que instituiu o Sistema Nacional 
de Educação Tecnológica, quando foi estabelecida 
a transformação das Escolas Técnicas Federais em 
Centros Federais de Educação Tecnológica. No caso 
da ETFRN, isso aconteceu mais especificamente em 
18 de janeiro de 1999, quando passa a ser Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 
Norte (CEFET-RN) (IFRN, 2012). Posteriormente, por 
meio da Lei nº 11.892, de 2008, o CEFET-RN viria a 
se tornar Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

Diante disso, o período investigado compre-
ende mais de três décadas de uma instituição que 
se consolidou pela qualidade da formação oportu-
nizada. Perante diversos órgãos governamentais e 
instituições públicas e privadas do cenário nacio-
nal e internacional, o IFRN adquiriu reconhecimen-
to e respeito pela contribuição educacional e pelo 
nível de qualificação proporcionada em seus mais 
de cem anos de funcionamento. Esse reconheci-
mento foi destacado em variados momentos pelos 
entrevistados.

A princípio, todos os entrevistados enfatiza-
ram o perfil quase que estritamente técnico-pro-
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fissionalizante de formação da ETFRN. Os cursos 
eram voltados para o preparo de mão de obra 
para o mercado de trabalho, tendo em vista as 
necessidades de empresas estatais e privadas do 
Rio Grande do Norte e, principalmente, de fora do 
Estado. Era comum a requisição de certo quantita-
tivo de técnicos para determinada empresa antes 
mesmo do final da formação, até mesmo antes de 
conclusão dos cursos.

Com isso em mente, investigamos se e como 
os professores desse período compreendiam a 
formação integrada e de que maneira se materiali-
zavam essas práticas pedagógicas que buscassem 
a integração entre as disciplinas das áreas técnicas 
e das áreas propedêuticas. 

Nessa linha de reconstrução do passado, 
em busca do entendimento das concepções e prá-
ticas pedagógicas pelas memórias desses profes-
sores, é importante frisar que “o narrador não tem 
intenção de informar, mas por meio da memória, 
eleger aquilo que ele considera importante, sen-
do a memória também falha, passando a história 
a ser contada a partir de interesses do narrador” 
(NOGUEIRA, 2013, p. 2). Desse modo, ainda que 
tenham vivenciado o mesmo período e espaço-
-tempo, os narradores podem divergir de maneira 
oposta ou apresentarem versões conflitantes da-
quilo que sua memória se lembra.
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O primeiro professor entrevistado, aqui no-
meado P1, compreende a formação integrada no 
sentido de constituição de valores e atitudes. Esse 
professor ressalta medidas curriculares elaboradas 
e implementados durante a ditadura civil-militar de 
1964. O entrevistado faz menção ao componente de 
Organização Social e Política do Brasil (OSPB).

P1 também valora as atividades cívicas e de 
respeito às normas e regras no ambiente escolar. 
Nessa perspectiva, a formação educacional invade 
uma dimensão de caráter político-pedagógico re-
pleto de interpretações e projetos societários que 
não abordaremos nesse texto. Ainda assim, cabe 
assinalar que o intento curricular desse compo-
nente e atividades cívico-militares se alinham no 
sentido de restringir a compreensão da realidade 
e subserviência ao poder hierárquico. Podemos 
afirmar que a proposta curricular do regime civil-
-militar de 1964 contraria a concepção de forma-
ção integrada defendida por Araujo (2008), uma 
vez que essa proposta visava a uma escola de re-
produção e não de emancipação.

Segundo P1, o enfoque de preparar para a 
vida era expresso e praticado no cotidiano da ETFRN.

P1 - A escola já se preocupava com 
isso [formação para vida], porque 
ela trabalha muito a parte cultural. 
[...] um dos objetivos das escolas é 
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formar o homem para a vida. O que 
é formar para a vida? Por isso sou a 
favor que voltem aquelas disciplinas 
OSPB [...] a parte de civismo [...] O 
que estão fazendo com a nossa pá-
tria, o símbolo e a bandeira? 

Para o P1, não havia estratégias e/ou práti-
cas pedagógicas de integração entre as disciplinas 
das áreas técnicas e propedêuticas e/ou incentivo 
para isso.

O segundo entrevistado - P2 - não apresenta 
uma concepção teórica definida e clara da forma-
ção integrada, abordando aspectos curriculares de 
modo indireto e vago. No entanto, o entrevistado 
afirmou que, durante a época da ETFRN, havia ten-
tativas de formação integrada e de uma aproxima-
ção da formação técnica com os conteúdos das 
disciplinas propedêuticas.

A esse respeito, P2 afirma:  

P2 - Criamos o seguinte, a matemá-
tica, aquela matemática que nós 
íamos precisar nos laboratórios, a 
gente passava para os colegas de 
matemática da formação geral para 
ensinar [...] e explicar o porquê da-
queles usos ser daquele jeito [...] 
eletricidade, mesma coisa, a gente 
precisava daquela matemática es-
pecífica que era ensinada, frações 
com mais ênfase, algumas discipli-
nas com mais ênfase, em razão das 
nossas disciplinas técnicas.
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O relato de P2 demonstra que o destaque se 
dá à formação técnica em detrimento da formação 
integral. Em outras palavras, a busca da integra-
ção entre as áreas de conhecimento se constituía 
em um movimento de centralidade nas disciplinas 
técnicas, enquanto as disciplinas propedêuticas 
exerciam função complementar e secundária. A 
prioridade era a formação de mão de obra, o que 
superdimensiona os conteúdos e processos liga-
dos às disciplinas profissionais do currículo. A for-
mação técnica era o centro ou o objetivo principal 
do fazer pedagógico, uma vez que as disciplinas 
propedêuticas precisavam se adequar ao que era 
necessário para a formação técnica do aluno.

P2 destaca a importância da integração cur-
ricular enquanto prática pedagógica e a interação 
entre os professores em nível profissional, ou seja, 
a possibilidade de que ambos pudessem dialogar, 
conversar e compartilhar experiências, em uma 
amizade entre colegas. Em sua maioria, a compo-
sição dos professores das disciplinas técnicas era 
de ex-alunos com formação de nível médio em 
cursos técnicos e com competência profissional 
reconhecida.

A concepção do entrevistado P3 concorda 
o entendimento de importância da ideia de uma 
articulação entre os conhecimentos das áreas pro-
pedêuticas com as das técnicas/tecnológicas. Para 
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além disso, esse professor teceu observações 
acerca do aprofundamento das discussões da in-
tegração curricular durante a entrevista. Para P3, 
no interior de cada disciplina ou área de conheci-
mentos, os saberes também estão fragmentados. 
A (des)integração se faz presente em variados ní-
veis, tanto nas articulações das áreas em contex-
to macro curricular quanto na composição dos 
conhecimentos de um determinado componente 
curricular.

P3 - Formação integrada é o que eu 
acho que a gente tem dificuldade 
de fazer. Seria um conhecimento 
onde, teríamos de certa forma, é... 
o conhecimento científico mais ge-
ral trabalhado em conjunto com o 
científico tecnológico, assim não te-
ríamos tanta fragmentação do nos-
so currículo, na nossa Organização 
Didática no sentido de disciplina. 
Então, por exemplo, eu trabalho 
química, mas trabalho química de 
forma fragmentada. Começa a de-
sintegrar aí! Agora, a gente trabalha 
com alunos muito bons! Eu dizia isso 
quando eu era diretor nas reuniões, 
nos debates com os professores: “- 
quem integra aqui são os alunos!” 
Nós [professores] segmentamos o 
conhecimento!

Por sua vez, as práticas de integração são 
buscadas e assumidas como desafios do fazer do-
cente em sala de aula, até mesmo para cursos de 
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educação superior. De acordo com P3, o professor 
que se propõe a uma formação integrada carece 
de construir conexões de sua área de conheci-
mento com outras, o que torna a prática de ensino 
mais difícil, ainda que mais enriquecedora.

P3 - A nossa instituição se buscou [a 
integração] e, assim, fazendo uma 
análise mais crítica [...] o que eu 
percebo é o seguinte, essa, é claro, 
é meio que uma condição ideal, se 
busca, a instituição toda reconhece 
isso e reage, inclusive, às vezes, em 
alguns cursos que não são integra-
dos [...] como no ensino superior 
[...] as questões são mais as dificul-
dades [...] Eu ser professor de uma 
matéria que eu já conheço, fico ali! 
Todo ano repetindo! É muito mais 
tranquilo. E eu ser professor em in-
tegrar com outros conhecimentos e 
fazendo os links é mais difícil!

Dando continuidade para o entrevistado 
P4, ainda em atuação no IFRN, o entendimento de 
formação integrada se modificou com o passar do 
tempo. Se antes se privilegiava o domínio de to-
das as habilidades profissionais de determinada 
profissão, em certo momento o foco passa a ser a 
formação para o exercício da cidadania. Na visão 
desse professor, é necessário proporcionar uma 
formação mais ampla. O fazer pedagógico deve 
contemplar uma relação ou associação do conteú-
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do de técnico com os da área propedêutica.
Assim, não é mais suficiente apenas o saber 

dos conhecimento técnico-profissionais, devendo-
-se alcançar um patamar de compreensão que in-
tegre a dimensão desse fazer com os saberes cien-
tíficos na finalidade de leitura da realidade. Essa 
formação se deslocou de uma visão polivalente 
para uma ação politécnica. De um conjunto de 
competências profissionais para uma compreen-
são dos processos científicos da base tecnológica 
(SAVIANI, 2003).

Nesse sentido, P4 cita como estratégia didá-
tica empregada pelos professores o projeto inte-
grador, o qual traz a proposta pedagógica da inte-
gração entre duas ou mais disciplinas. Esse projeto 
deveria ser iniciado por uma análise problemati-
zada criticamente, em que se retratasse uma tra-
jetória de pesquisa, estimulando a criatividade ao 
promover a busca por novas descobertas e novos 
aprendizados. O projeto integrador caminhava na 
possibilidade da participação ativa do aluno e pro-
piciava o desenvolvimento de hábitos e atitudes, 
desde que direcionados e compreendidos coleti-
vamente (IFRN, 2012).

Tal pensamento é defendido no decorrer 
do documento intitulado “Proposta Curricular da 
ETFRN de 1997”, malgrado não seja mencionada 
a prática do termo projeto integrador. Esse docu-
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mento guarda como um de seus princípios nortea-
dores do currículo a

Concepção de universalidade da 
ciência através de uma reorganiza-
ção metódica do conhecimento, da 
ultrapassagem da fragmentação 
dos conteúdos de ensino, na busca 
de atitudes interdisciplinares e da 
dimensão global do saber (ETFRN, 
1997, p. 14, grifo nosso).

O entrevistado P5 não apresenta um concei-
to formal do seu entendimento acerca da forma-
ção integrada. Por outro lado, podemos analisar 
sua compreensão no direcionamento do seu dis-
curso, o qual se apoia sobretudo na relação das 
disciplinas propedêuticas com as técnicas.

Para P5, as tentativas de integração eram 
constantes e incentivadas a partir de um determi-
nado período na ETFRN. Esse professor esclarece 
que essa integração se iniciou, possivelmente, no 
final da década de 1980.

P5 - Sempre se falou, aqui [ETFRN], 
em integrar, sempre... a integra-
ção sempre foi uma coisa presen-
te. Desde a época em que entrei. 
[...] devido a essa distância grande 
entre a educação geral e a técnica. 
Sempre houve essa tentativa. Em 
todo o período que passei aqui. A 
gente se reunia e muitas vezes so-
fria pressão do pessoal técnico que 
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não aceitava. Por exemplo, eu ia dar 
um conteúdo de química [...] sem-
pre se buscou fazer isso de maneira 
mais entrosada possível. 

Quanto às práticas pedagógicas, P5 cita que 
havia exposições em que se fazia essa interação, 
como a EXPOTEC6, feiras de ciências etc., e continua:

P5 - tinha muito disso... e a gente 
sempre procurava associar muito 
o que a gente ensinava com a vida 
do dia a dia. [...] aquele fato do [...] 
Césio-137 [...] sempre que eu dava, 
ensinava radioatividade, essa parte 
dos elementos radioativos, eu cita-
va aquilo, e os meus alunos acha-
vam o máximo, se interessavam em 
pesquisar. [...] havia alguns eventos 
que congregavam.

O entrevistado P6 colabora com a informa-
ção de P5 ao afirmar que, na década de 1970, o 
trabalho pedagógico com uma proposta de inte-
gração não era constante. Para esse último, uma 
formação integrada passa a ser alvo de iniciativas 
da instituição a partir de 1990, quando são nome-
ados professores de áreas propedêuticas para a 

6  EXPOTEC é a Exposição Científica, Tecnológica e Cultural da ins-
tituição, que funciona como parte dos eventos do acadêmico 
do IFRN, visando principalmente apresentar a toda a comuni-
dade escolar uma mostra dos trabalhos produzidos por alunos 
e servidores nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão.
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coordenação dos cursos técnicos.

P6 - Na minha área, no caso, eram 
trabalhados alguns textos [...] mas 
essa interação direta, eu não lem-
bro muito, porque você quando 
trabalha com linguagem de pro-
gramação, ou coisas nesse sentido, 
você está puramente naqueles co-
mandos [da linguagem de progra-
mação], mas quando você trabalha 
com Word, com textos, ou outras 
coisas mais, você tem um vasto 
campo. Você pode trabalhar com 
textos entre as várias áreas, e não 
só textos da área de informática... 
e interage. 

Os entrevistados P5 e P6 assinalaram a difi-
culdade do desenvolvimento de práticas integra-
doras. Nos primeiros momentos, os professores 
se sentiam motivados com as novidades e a pro-
posta pedagógica de integração. Entretanto, o en-
tusiasmo se reduzia com o passar do tempo e com 
a chegada dos obstáculos.

Ivani Fazenda (1998) explica que o passo 
inicial para obter uma aquisição conceitual da in-
terdisciplinaridade se refere ao abandono de po-
sições restritas e impeditivas. É preciso superar 
amarras da formação e de compreensão. As difi-
culdades relatadas pelos professores fazem parte 
da caminhada. É importante não parar pelo cami-
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nho. Prosseguir com mais passos e, se necessário, 
voltar e melhorar a caminhada.

P5 e P6 também mencionaram a implemen-
tação de grupos de trabalhos formados por pro-
fessores de áreas propedêuticas e técnicas. A in-
tenção era facilitar a concretização da integração 
entre áreas e conhecimentos distintos a partir da 
discussão de propostas. ´

Podemos observar, a partir dos relatos dos 
docentes, a construção de estratégias no âmbito 
da ETFRN que sinalizam para um movimento de 
uma nova construção curricular. Ainda que inci-
piente, esses grupos expressam tentativas válidas 
e que marcaram os entrevistados. Discutir e pen-
sar a integração de áreas distintas coletivamente 
fez parte do processo de formação desses pro-
fessores. Até mesmo as dificuldades podem ser 
apreendidas como uma oportunidade de reflexão 
e questionamento das próprias práticas pedagógi-
cas (FAZENDA, 1998).

Entretanto, as entrevistas de P5 e P6 revelam 
que essas iniciativas não contavam com um planeja-
mento sistematizado. Para Paviani (2008), o planeja-
mento das iniciativas de trabalhos interdisciplinares 
é indispensável com vistas a resultados positivos.

As iniciativas interdisciplinares preci-
sam ser planejadas, pois raramente 
obtêm resultados positivos quan-
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do conduzidas de modo impen-
sado. Exigem uma ação estratégica 
que objetive as intenções. Os objeti-
vos, as definições conceituais, os ti-
pos de ação, o contexto institucional, 
tudo requer previsão. A integração, 
a cooperação e as inter-relações de 
conhecimentos dependem de proce-
dimentos a serem adotados (PAVIA-
NI, 2008, p. 60, grifo nosso).

No âmbito da ETFRN, a organização desse 
planejamento perpassaria por uma discussão e 
elaboração de uma proposta assumida por todos. 
De maneira sistematizada, podemos organizar as 
concepções de formação integral e de práticas pe-
dagógicas de integração, mencionadas nas entre-
vistas, no Quadro 1.

Quadro 1 – Concepções e práticas pedagógicas 
de professores da ETFRN (1968-1999)

ENTREVISTADO CONCEPÇÃO DE  

FORMAÇÃO INTEGRADA

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DE INTEGRAÇÃO

P1 Fomentar a construção de 
valores e atitudes.

Não havia

P2 Relacionar as disciplinas 
da área propedêutica e as 
da área profissional, com 
centralidade na formação 
técnica.

Prática de sala de 
aula, precedidas 
por uma interação 
e definição de ob-
jetivo comum entre 
os professores dos 
conhecimentos das 
áreas técnicas e 
propedêuticas.
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P3 Construir relações de uma 
determinada área de co-
nhecimento com outras, 
inclusive no seio dos com-
ponentes de uma mesma 
disciplina, e, em especial, 
do conhecimento científi-
co geral com o do técnico-
-profissionalizante.

Práticas interdisci-
plinares em sala de 
aula

P4 Associar os conteúdos de 
origem técnica com os da 
área propedêutica, privile-
giando domínio das habili-
dades profissionais.

Projeto integrador e 
práticas de sala de 
aula.

P5 Estabelecer a relação en-
tre as disciplinas da área 
propedêutica com as da 
área técnica.

Grupos de trabalho 
interdisciplinar com 
professores, e práti-
cas de sala de aula.

P6 Relacionar um determinado 
conhecimento e/ou um 
objeto em comum entre 
as disciplinas da área pro-
pedêutica com as da área 
técnica.

Grupos de trabalho 
interdisciplinar com 
professores, práti-
cas de sala de aula e 
feiras de ciências.

Fonte: Elaboração nossa a partir das entrevistas (2018)

Nessa perspectiva, as concepções materiali-
zadas nas falas dos professores entrevistados ca-
minham no sentido da realização mista e somática 
entre a formação propedêutica e a formação pro-
fissional. Não foram discutidas a função sociopolí-
tica da formação integral nem o papel de uma vi-
são integral, por inteiro, da realidade. A formação 
integrada dialogaria mais com um corpo multidis-
ciplinar do que se organizaria em uma proposição 
político-pedagógica de integração interdisciplinar.
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De acordo com Araujo (2008), a integração 
curricular não é uma abordagem mista de disci-
plinas propedêuticas somadas aos componen-
tes curriculares de áreas técnicas/tecnológicas. A 
integração curricular se constitui em um diálogo 
elucidativo da realidade, de leitura por inteiro do 
mundo, considerando as dimensões sociais, eco-
nômicas, históricas, políticas e indo para além 
dessas, na trajetória de superação da formação 
fragmentada e divorciada entre a concepção e a 
execução do modo de produção e, por consequên-
cia, de ser da sociedade capitalista.

Ainda segundo Araujo (2008) e Ciavatta 
(2005), a integração alcançaria um nível indissociá-
vel entre a ação de conceber com a ação de execu-
tar. Com efeito, descortina e busca a superação da 
dicotomia entre formação propedêutica, historica-
mente destinada à elite, e de uma formação profis-
sional ofertada aos filhos da classe trabalhadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação integrada é materializada, en-
quanto perspectiva interdisciplinar das disciplinas da 
área técnica com as da propedêutica, em documen-
tos oficiais como a Proposta Curricular da ETFRN de 
1997, o que, aliás, em grande medida permanece no 
atual Projeto Político-Pedagógico do IFRN.
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Percebemos uma variação muita tênue en-
tre as concepções de formação integrada dos seis 
professores. Com exceção de P1, os entrevistados 
concebem a integração como uma relação ou pos-
sível associação entre as disciplinas da área técni-
ca com as das áreas propedêuticas. A integração 
é entendida em uma perspectiva interdisciplinar.

P1 desloca a concepção de integração para 
uma vertente de construção de valores e atitudes 
cidadãs, atreladas aos conteúdos de disciplinas 
como Organização Social e Política do Brasil. Ten-
do em vista as intenções sociopolíticas do projeto 
do regime civil-militar, esses componentes curricu-
lares se opõem à materialização de uma compre-
ensão da totalidade de maneira crítico-emancipa-
tória da sociedade.

Ressaltamos que P4, ainda em atuação no 
IFRN, assinala um movimento de mudança na con-
cepção da formação integrada na instituição. Essa 
concepção se deslocou de uma prioridade pelo 
domínio de habilidades de certa área profissional 
para uma análise crítica e plena do exercício de 
cidadania. Essa última concepção se aproxima de 
um sentido de ampliação da compreensão da tota-
lidade, da realidade.

Quanto às práticas pedagógicas, é mencio-
nada uma variedade de ações e/ou tentativas de 
integração. A prática pedagógica em sala de aula 
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se sobressai como a principal maneira utilizada de 
uma formação integrada.

No período da ETFRN, conforme os entre-
vistados, ocorreram grupos de trabalhos inter-
disciplinares entre professores de áreas distintas, 
projetos integradores e feiras de ciências. Essa 
formação tinha por objetivo facilitar a construção 
dessa integração.
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INTRODUÇÃO

Nesta pesquisa, temos como tema a atua-
ção do professor no IFRN, visando, a partir de re-

CAPÍTULO 2.1
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latos dados em entrevistas, apresentar as crenças 
dos professores do Programa de Pós-graduação 
em Educação Profissional (PPGEP) acerca de sua 
atuação como professor no mencionado instituto. 
Entendemos que essa investigação é válida pelo 
fato de que, ao apresentarmos o que dizem os do-
centes, juntamente com a sua análise, podemos 
expor aos leitores as visões, experiências e com-
preensões desses profissionais, e inferimos que 
podemos esclarecer e até mesmo desmistificar 
ideias que podem existir a respeito da vida laboral 
do professor do IFRN.

O modo como coletamos os relatos para 
esse estudo caracteriza a pesquisa metodologi-
camente como história oral. Meihy (2000, p. 85) 
caracteriza a história oral como “os processos de-
correntes de entrevistas gravadas, transcritas e co-
locadas a público segundo critérios predetermina-
dos pela existência de um projeto estabelecido”, e 
nesse sentido, Baade (2013, p. 2) entende a história 
oral “como um método de trabalho historiográfico 
e não como um movimento em especial, caracte-
rístico de um determinado período histórico”.

Entendemos que a história oral envolve as 
memórias dos entrevistados, suas crenças, assim 
como a sua visão e compreensão do mundo e do 
que se está investigando. Muitas vezes, a nossa 
visão e percepção de fatos que ocorreram muda, 
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de acordo com a maturidade do indivíduo e por 
suas experiências ao longo dos anos. Em relação 
às crenças, Barcelos afirma que elas são:

Uma forma de pensamento, cons-
truções da realidade, maneiras de 
ver e perceber o mundo e seus fe-
nômenos, co-construídas em nos-
sas experiências resultantes de um 
processo interativo de interpretação 
e (re)significação. Como tal, crenças 
são sociais (mas também individu-
ais), dinâmicas, contextuais e para-
doxais (BARCELOS, 2006, p.18).

Desse modo, podemos entender que, para 
Barcelos (2006), as crenças são construções de 
ideias que o ser humano faz a respeito do mundo 
em que ele vive, a partir da sua realidade e de suas 
experiências vividas com a interação social. Nessa 
mesma vertente, Sadalla (1998, p.34) define que 

as crenças representam uma matriz 
de pressupostos que dão sentido 
ao mundo, não sendo apenas, um 
mero reflexo da realidade, mas sim 
vão sendo construídas na experiên-
cia, no percurso da interação com os 
demais integrantes desta realidade.

Podemos entender que tanto para Barcelos 
(2006) como para Sadalla (1998), as crenças dos in-
divíduos fazem parte da construção das suas reali-
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dades, ou seja, as crenças não são somente “achis-
mos”, mas partem das experiências das pessoas, 
do contexto social em que elas estão inseridas, e 
são construídas não só individualmente, mas tam-
bém socialmente.

É válido ressaltarmos que as crenças podem 
passar pelo processo de mudança. Alvarez (2007) 
elabora a sua definição de crença e afirma que ela 
pode ser modificada com o passar dos anos:

A Crença constitui uma firme con-
vicção, opinião e/ou idéia que tem 
o indivíduo com relação a algo. Essa 
convicção está ligada a intuições 
que têm como base as experiências 
vivenciadas, o tipo de personalida-
des e a influência de terceiros, pois 
elas são construídas socialmente 
e repercutem nas suas intenções, 
ações, comportamento, atitude, mo-
tivações e expectativas para atingir 
determinado objetivo. Elas podem 
ser modificadas com o tempo, aten-
dendo as necessidades do indivíduo 
e a redefinição de seus conceitos, se 
convencido de que tal modificação 
lhe trará benefícios (ALVAREZ, 2007, 
p. 200).

Conforme Alvarez (2007), as crenças po-
dem ser modificadas de acordo com a percepção 
de algum benefício, ou caso haja a sensação de 
necessidade. Segundo Silva (2000), as crenças 
dos “futuros” professores passam por constantes 
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mudanças e estão sempre se construindo e re-
construindo. O termo “futuros” está entre aspas 
para destacar que Silva fala dos formandos, mas 
nós, no presente estudo, investigamos as crenças 
dos professores, mas entendemos que as obser-
vações de Silva (2000) são aplicáveis tanto a licen-
ciandos como a professores com mais tempo de 
experiência.

Desse modo, para esse autor, essas mu-
danças podem ocorrer por muitos fatores, como 
por exemplo: novas experiências, o contato so-
cial com novos indivíduos, entre outros. A mu-
dança também é caracterizada por alguns como 
“desmistificação”, que é basicamente quando o 
indivíduo logra uma consciência em relação a 
suas crenças.

Dessa forma, trazemos a ideia de crenças 
nessa introdução por entender que elas fazem 
parte da ação crítica do professor, ou seja, do 
processo de autoavaliação do docente, o modo 
como ensina e suas metodologias, ou seja, enten-
demos que as crenças são individuais e sociais e 
estão relacionadas com a identidade profissional 
do docente.

No caso deste trabalho, as crenças surgem 
também junto às memórias de atuação. Em rela-
ção à memória na história oral, Darahem et al. afir-
mam que:



289

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

a memória é uma forma de evidên-
cia histórica e, portanto, deve ser 
analisada como tal. Considerando 
a memória como um conceito re-
lacionado ao presente, na ação de 
recordar, as pessoas constroem 
um sentido para o passado e esta 
reflexão passa a ocupar um lugar 
fundamental para a ressignificação 
do passado que se recorda. Assim, 
considera-se que os dados obtidos 
nas entrevistas não só comple-
mentam, aprofundam e ilustram 
acontecimentos pouco estudados, 
mas mostram o significado que 
determinados acontecimentos ti-
veram para os entrevistados (DA-
RAHEM et al., 2014, p. 1044).

Entendemos então que a memória, de cer-
ta forma, é uma ferramenta para a história oral. 
É a partir dela que temos os dados para serem 
analisados dentro da história oral. Na concepção 
de Henrique, Cavalcante e Nascimento:

se podemos afirmar que a memó-
ria é algo que se constrói social e 
coletivamente, a partir de marcos 
fundadores, a partir da seleção e 
da organização desses marcos, 
podemos também afirmar que a 
memória tem uma íntima ligação 
com a identidade. Se tomarmos 
identidade como a imagem que te-
mos de nós mesmos (HENRIQUE; 
CAVALCANTE; NASCIMENTO, 2015, 
p. 5).
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Desse modo, entendemos que as memórias 
de um indivíduo são individuais, mas ao mesmo 
tempo elas são coletivas, pelo fato de se construí-
rem coletivamente, na interação com as pessoas. 

Prosseguindo com o nosso estudo, a fim de 
situar o leitor, apresentamos a estruturação des-
te trabalho, que se divide em cinco pontos. O pri-
meiro é esta introdução, o segundo trata da me-
todologia utilizada no trabalho e o terceiro tópico 
expomos o embasamento teórico. No quarto pon-
to, mostramos os dados coletados através das en-
trevistas, assim como a nossa análise e discussão 
através dos fatos apresentados pelos professores 
e, por fim, no último ponto, expomos as nossas 
considerações finais.

A ideia dessa pesquisa se iniciou a partir 
da disciplina “Formação Docente para a Educação 
Profissional”, no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional (PPGEP), quando foi desen-
volvida uma pesquisa investigando vários fatores a 
partir do relato dos professores desse programa. A 
princípio, a turma foi dividida em sete grupos e a 
proposta era que cada grupo ficasse com a incum-
bência de entrevistar um professor do Programa de 
pós-graduação em Educação Profissional do IFRN.

Desse modo, em conjunto, elaboramos um 
roteiro semiestruturado para a entrevista, que foi 
intitulada de: “Formação docente na Educação Pro-
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fissional e Tecnológica: vozes, visões e percepções 
dos professores do PPGEP. Esse tema foi dividido 
em sete subtemas, e foi elaborado um roteiro de 
entrevista com um total de trinta questões. Foi acor-
dado também que cada um postaria a transcrição 
da sua entrevista, assim os grupos teriam acesso a 
todas as entrevistas realizadas e cada grupo ficaria 
com um subtema para elaborar um texto.

Utilizamos nessa pesquisa a abordagem 
qualitativa. Para Minayo (2000, p. 57), o método 
qualitativo “(...) é o que se aplica ao estudo da his-
tória, das relações, das representações, das cren-
ças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito 
de como vivem, constroem seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam”. Foi nessa perspecti-
va de interpretações e percepções que analisamos 
os dados obtidos através dos sujeitos de pesquisa.

Assim como já apresentado, fizemos a cole-
ta de dados com os nossos sujeitos de pesquisa, a 
partir de entrevistas, caracterizando essa pesquisa 
como integrante da história oral. De modo geral, as 
entrevistas são obtidas como fontes para melhor 
compreensão do passado, e é nesse sentido, na ver-
tente de saber as histórias das práticas docentes dos 
professores do PPGEP/IFRN, que desenvolvemos 
essa pesquisa, a fim de analisarmos os seus relatos, 
as suas dificuldades e suas experiências.
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Para a elaboração do texto, o nosso grupo 
ficou com o subtema “A atuação do professor no 
IFRN”. Iniciamos a coleta de dados com as entrevis-
tas, porém processo a conclusão de uma das entre-
vistas não foi possível durante o processo e, com 
isso, tivemos um total de seis entrevistas transcri-
tas para esse estudo. Outro ponto que precisamos 
deixar claro é que, devido à ausência de horário 
disponível de um professor que o nosso grupo 
entrevistaria, tivemos que enviar as questões por 
e-mail para ele, o qual nos enviou um áudio com 
as respostas e, assim, fizemos a sua transcrição 
conforme técnica indicada por Marcuschi (1991).

Após transcrevermos a entrevista desse 
professor e já de posse das outras cinco entrevis-
tas transcritas, realizadas pelos outros grupos, fi-
zemos um quadro com as perguntas e respostas 
dos professores referentes ao nosso tema, com 
o intuito de melhor compararmos os relatos e di-
vidimos as seis questões do nosso tema em três 
pontos, os quais exporemos no último tópico des-
te trabalho.

REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO E  
PRÁTICAS DOCENTES

A respeito da temática de formação docen-
te, defendemos aqui que se trata de um processo 
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o qual é inacabado por natureza, em que o profes-
sor não é um produto de fábrica, que já sai finali-
zado e pronto para uso. Concernente a isso, para 
Henrique e Cavalcante (2015, p. 2), “no cotidiano 
escolar, o professor aprende, desaprende, rees-
trutura o aprendido, faz descobertas e, portanto, 
é nesse lócus que muitas vezes vai aprimorando a 
sua formação”.

Desse modo, entendemos que o processo 
de formação docente é contínuo, sempre existem 
coisas novas a aprender e mudanças a serem fei-
tas, pelo fato de sermos seres humanos pensan-
tes e críticos. Nessa vertente, é válido ressaltarmos 
que se faz necessária a criação de programas que 
oportunize aos professores uma formação conti-
nuada que proporcione aos docentes “um proces-
so de reflexividade crítica sobre conhecimentos e 
práticas, de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal e profissional” (HENRIQUE; CA-
VALCANTE, 2015, p. 8).

O processo de formação docente se inicia 
quando o licenciando ingressa na Instituição de 
Ensino Superior (IES), tendo contato com o conteú-
do teórico da área em que ele irá atuar. Com esse 
processo, o licenciando está aprendendo para 
depois ensinar aos seus alunos quando docente. 
Vale salientar que o “ensinar” docente é distinto de 
um “ensino qualquer”, ou seja, qualquer indivíduo 
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pode ensinar algo a alguém, mas isso não significa 
dizer que esse indivíduo é um professor. Entende-
mos que o ser professor é diferente, já que para 
ter uma formação profissional docente, é necessá-
rio passar por alguns processos formativos especí-
ficos, tanto teóricos como práticos.

Compreendemos que o professor carrega 
em si o “dever” de exercer diversos papéis na edu-
cação do seu aluno, como por exemplo despertar 
o interesse no estudante para o aprender e tam-
bém incentivar para que ele busque e pesquise 
mais informações.

Nessa dimensão de responsabilidades do 
professor no ensino e aprendizagem, segundo Frei-
re (1996), ensinar exige segurança, competência, 
profissional e generosidade. O autor afirma que o 
educador tem que ter segurança no conteúdo que 
está ensinando, o que não significa que o educador 
saiba de tudo, mas é necessário que ele leve a sério 
o ato de educar, procurando se atualizar nos estu-
dos e reavaliar seus métodos de ensino. O professor 
não deve pensar que a missão dele é apenas passar 
conhecimentos para o educando, pois ele tem que 
interagir, deve haver troca de saberes nessa relação, 
para além dos conteúdos das disciplinas, os quais 
devem estar unidos ao ensino da ética, da liberdade 
de pensar e de gerar conceitos.

Ainda para esse autor, o ato de ensinar exige 
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comprometimento, exige compreender que a edu-
cação é uma forma de intervir no mundo, exige to-
mada consciente de decisões, exige saber escutar, 
exige reconhecer que a educação é ideologia, exige 
disponibilidade para o diálogo, exige querer bem ao 
educando e, exige ética, profissionalismo, humildade 
e, ainda, uma mente aberta para novos pensamen-
tos. Sendo assim, o professor não deve se preocupar 
em apenas ensinar a disciplina de sala de aula, mas 
formar seres humanos para dentro da classe e para 
o mundo, tornando o educando “Gente mais Gente”, 
conforme afirmou Paulo Freire (1996).

Quanto à prática docente, Basílio (2010) 
ressalta que é uma atividade perpassada pelo 
domínio da criatividade e que exige a constante 
ressignificação da sua atuação. Para tal, se faz ne-
cessária a formação inicial e continuada, essa últi-
ma, como apontam Borghettia et al. (2017, p. 12), 
tendo como finalidade o “aprimoramento das suas 
habilidades”, também conforme ressalta Behrens 
(2014), a fim de possibilitar uma prática pedagó-
gica crítica, produtiva, reflexiva e transformadora.

Realçamos que a atuação docente no IFRN, 
no qual estão inseridos os professores entrevista-
dos, requer articulação de conhecimentos ao con-
siderarmos o seu “Currículo Integrado”, exigindo 
a integração entre os saberes da formação geral 
e conhecimentos específicos para o exercício pro-
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fissional, como discorre Ramos (2008), evocando 
um desafio específico aos professores e equipe 
pedagógica.

Ao transcorrer sobre o histórico e os desa-
fios da formação docente para a Educação Pro-
fissional, Oliveira (2013) apresenta o inquietante 
diagnóstico de sua pesquisa, no qual para a maio-
ria dos professores faz-se necessário somente 
ser profissional da área relacionada à disciplina 
que ministra, visão com a qual o autor discorda. 
Frente a isso, é prudente perceber que, na elabo-
ração de um planejamento, se fazem necessários 
conhecimentos técnicos e teóricos, mas, além 
disso, o professor deve ter a sensibilidade para 
enxergar as diferenças para o público que atuará 
como docente, como pontuaram os professores 
entrevistados, considerando que “na escola con-
vivem sujeitos totais e não apenas mentes sem 
história, sem corpo, sem identidades” (ARROYO, 
2008, p. 120).

Essas diferenças de público que o docente de-
verá considerar precisa ser observada sob dois pon-
tos de vista, como expõe Carvalho e Lacerda (2010, 
p. 305): “de um ponto de vista longitudinal, relacio-
nado com o que ele vai tornar-se mais tarde ou ao 
domínio futuro de uma profissão, mas também de 
um ponto de vista transversal, isto é, associado às 
suas necessidades presentes e ao que ele é”.
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Nesse sentido, é preciso conhecer as ne-
cessidades e demandas do aluno e, por meio de-
las, segundo Machado (2010), é interessante que 
o docente:

incorpore tais aspirações e expecta-
tivas à atividade pedagógica; desen-
volver suas capacidades de pensar, 
sentir e agir; valorizar a compreen-
são dos determinantes sociais, eco-
nômicos e políticos da realidade em 
que vive e a discussão de alternati-
vas para a construção da vida (MA-
CHADO, 2010, p. 88).

Fazendo um paralelo, associando essa 
perspectiva com a formação continuada do do-
cente, entendemos a necessidade de sua exis-
tência, pois esse aperfeiçoamento da profissão 
pode trazer, dentre outros benefícios, a visão 
de que é importante o docente ter sensibilidade 
quanto às necessidades educacionais do aluno e 
da sociedade.

RELATOS E REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA: 
OLHARES DOS PROFESSORES DO PPGEP/IFRN

Apresentamos agora a análise e discussão 
dos relatos coletados. Para isso, a fim de mantermos 
a privacidade dos entrevistados, utilizaremos um có-
digo para cada um deles, quais sejam: P1, P2, P4, P5, 
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P6 e P7. Dividimos esse tópico em três subtópicos 
para melhor agruparmos as perguntas e respostas, 
facilitando o entendimento da discussão e análise.

O IFRN possui um perfil que perpassa to-
das as modalidades do ensino: técnico integrado, 
técnico subsequente, graduação, pós-graduação e 
cursos de formação Inicial e continuada (FIC), mas 
apesar de todos seguirem a vertente de Educação 
Profissional, os níveis envolvem demandas mul-
tifacetadas de discentes, exigindo do professor a 
grande sensibilidade quanto a suas práticas do-
centes para cada curso.

O entrevistado P7 compreende essa plurali-
dade de cursos em que o professor atua no IFRN 
como um desafio e um problema e expressa: “o 
problema é o trânsito, o desafio é a mudança, a 
transformação, a adaptação do professor entre os 
diversos níveis e modalidades. Ele tem que enten-
der que para cada nível e modalidade tem um pro-
pósito formativo distinto”

Os docentes entrevistados apresentam 
vastas experiências nessa Instituição, seja na di-
mensão pedagógica ou em atividades de gestão. 
Sobre isso, a fim de caracterizarmos cada entre-
vistado, apresentamos o quadro 1, que contém 
um panorama sobre que cursos, níveis e modali-
dades em que esses professores atuaram e atu-
am no IFRN.
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Quadro 1 - Que cursos, níveis e modalidades 
esses professores atuaram e atuam no IFRN?

SUJEITO RESPOSTAS

P1
Tem atuado no nível superior no campus Natal Cen-
tral – CNAT e em cursos subsequentes na modalida-
de de Educação à Distância (EaD). 

P2

Contribui na Instituição desde quando ainda era Escola 
Técnica do Rio Grande do Norte, como professor do 
Ensino Médio Integrado, posteriormente nas Licencia-
turas. E quando deu-se início os primeiros cursos de 
Pós-Graduação Latu Sensu passou a contribuir na es-
pecialização em PROEJA. Posteriormente com a criação 
do Mestrado Acadêmico em Educação Profissional – 
PPGEP, passou também a ministrar disciplinas e orien-
tar trabalhados no referido Programa. Além disso, 
atuou na Gestão do Campus Natal Central.

P4

Atuou em outro Instituto Federal em diversas Di-
retorias e pró-reitorias. E posteriormente passou a 
atuar no IFRN - CNAT em todos os níveis e ofertas do 
Instituto.

P5
Compõe o Núcleo didático pedagógico dos cursos de 
Licenciatura e contribui com o PPGEP.

P6

Foi docente no IFRN do Ensino Médio Integrado 
“regular” e EJA, assim como em especializações e 
graduações tecnológicas, estando no PPGEP desde 
sua implantação. Além disso, atuou em atividades de 
avaliação de projetos, PIBIC – Ensino Médio, Conse-
lho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRN.

P7

Iniciou sua prática docente no IFRN como docente na 
licenciatura e no PROEJA, atuou na Coordenação de 
Ensino Superior, além de outras atividades na gestão e 
contribui com o PPGEP desde sua fundação.

Fonte: Elaborado pelos autores desse trabalho (2019).
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Em alguns momentos, os entrevistados P4 
e P7 acionando a dimensão da memória e da for-
mação profissional e social, ressaltaram que as ati-
vidades de gestão, assim como a própria prática 
docente, contribuem para um legado, tanto na for-
mação pessoal quanto na profissional, como en-
contra-se na fala de P4:

Trabalhei lá por dois anos e a gen-
te sempre aprende alguma coisa 
ou vinculada ao fazer didático, ao 
fazer da sua sala de aula, à docên-
cia, ou até mesmo para a formação 
pessoal, profissional. Então aqui 
no Instituto eu estou momentane-
amente coordenador da educação 
superior.

Nesse mesmo sentido, P7 ressalta o caráter 
formativo nas atividades, quando diz que:

O trânsito entre essas diversas 
instâncias também, as instâncias 
administrativas, as instâncias de 
pesquisa e extensão como eu falei 
anteriormente, as reuniões pedagó-
gicas, isso também é formativo, en-
tão você transitar por vários níveis 
e modalidades, você ter o trânsito e 
eu acho que o IF é muito aberto a 
isso, com diversos espaços no que 
diz respeito a conselhos, a comis-
sões, isso é extremamente impor-
tante.
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Entendemos que, para esses professores, 
essas atividades permitem a formação humana 
para os próprios docentes. Esse pensamento dia-
loga com a seguinte colocação de Freire (2014, p. 
96): “os homens se educam em comunhão, media-
tizados pelo mundo”. Entendemos assim o mundo 
como o espaço escolar – no caso desta pesquisas, 
o Instituto Federal - como local de diálogo e parti-
cipação ativa e de comunhão de saberes.

Podemos inferir que essa atuação do pro-
fessor na gestão do IFRN, que é uma Instituição 
de Educação Profissional, colabora para a sua 
atuação como docente do Mestrado em Educa-
ção Profissional, mais especificamente na linha 
1, qual seja: Políticas e práxis em Educação Pro-
fissional.

Quanto aos saberes necessários que o pro-
fessor deve ter para a prática educativa, Freire 
(1996) assegura que ensinar exige respeito para 
com os saberes dos educandos, e isso cabe a quem 
está na sala de aula, tal como em toda a escola. 
Para Freire (1996), é preciso que o professor apro-
veite as experiências e conhecimentos prévios que 
os alunos têm.

Nesse mesmo sentido, Charlot (2013) res-
salta que, apesar do reconhecimento de que a es-
cola deve ser o espaço universalista, no sentido de 
que permita e inclua o acesso ao saber de todos, 
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ela se depara com um desafio basilar que se trata 
de respeitar as diferenças dos seus alunos e indi-
vidualizar o seu ensino e, além disso, deve fazer 
aparecer e registrar as diferenças, ao passo que 
valoriza a pluralidade dentro da sala de aula.

Percebendo que a sensibilidade deve com-
por o fazer pedagógico docente quanto às singu-
laridades no espaço educacional e considerando o 
perfil do IFRN, os professores foram questionados 
se sua prática difere conforme os diferentes níveis 
em que atua. Dois dos entrevistados pontuaram 
que se faz necessário adaptação e planejamento. 
A adaptação referenciada estrutura-se de diversas 
formas, como versa P4:

Os públicos são diferentes. Não há 
possibilidade de um professor, e 
pelo menos não deveria ser assim, 
um professor tratar com adolescen-
tes da mesma forma que vai tratar 
uma pessoa adulta e assim suces-
sivamente. Então, dependendo do 
público, a gente tem uma forma de 
falar, de se relacionar. E claro, a gen-
te vai dosando a fala, inclusive as ex-
plicações em função desse público.

Entendemos, desse modo, que tanto a lin-
guagem como a metodologia utilizadas na sala de 
aula requerem do professor um cuidado, a fim de 
se fazer compreensível ao aluno e, de fato, pro-
porcionar um conhecimento significativo. Desse 
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modo, para ser possível a melhoria da prática do-
cente, se faz necessário conhecer o aluno.

Nesse mesmo sentido, P7 expõe a importân-
cia do planejamento e da adaptação, quando cita:

[...] na minha prática, eu tenho que 
perceber o nível dos estudantes, in-
clusive ela difere até no próprio nível 
porque uma coisa é quando estou 
ministrando uma disciplina onde 
predomina alunos especiais do PP-
GEP, outra coisa é quando estou 
atuando exclusivamente com alu-
nos chamados regulares. (...) O que 
define isso é o planejamento. Então 
existe um planejamento quando 
estou atuando nos cursos técnicos 
e existe um planejamento quando 
estou atuando no mestrado.

Assim sendo, o processo de elaboração de 
aula e desenvolvimento das atividades pedagógi-
cas partem tanto do nível do curso, como também 
do nível de aprendizagem do aluno, ou seja, o seu 
conhecimento prévio.

Entendemos também que, além de ser ne-
cessário, durante a elaboração do planejamento, 
observar esses fatores acima e fazer adaptações a 
partir dessas informações, também é preciso con-
siderar a modalidade de ensino.

Apresentamos agora a visão do professor 
P5, que atuou e atua no IFRN somente na gradua-
ção e pós-graduação:
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Na graduação a gente tem levado 
também os princípios da pesquisa 
para dentro do ensino, motivando 
os alunos a pesquisarem, a terem 
essa autonomia de busca e consti-
tuindo até o espaço da licenciatura 
como um espaço de problematiza-
ção, a gente está sempre fazendo 
essa interface com o referencial 
teórico, trazendo a pesquisa para 
dentro do ensino.

Podemos inferir que pelo fato desse professor 
não ter tido a oportunidade de exercer a docência em 
outros níveis de ensino, a sua resposta tenha sido a de 
não fazer distinção em sua prática, por ele entender a 
graduação como espaço para produção e autonomia 
acadêmica, assim como é na pós-graduação.

1 OS RECURSOS E CONDIÇÕES  
DADOS PELO IFRN

A respeito dos recursos tecnológicos dispo-
nibilizados pela instituição para auxílio da prática 
docente, e se os professores os utilizam frequente-
mente, percebemos que todos os seis entrevistados 
responderam que consideram satisfatória tanto a 
estrutura física como a tecnológica que a Instituição 
disponibiliza. Desse modo, para os entrevistados, 
tanto a estrutura física como a tecnologia disponibili-
zada contribuem para o exercício das suas atividades 
com os alunos, por meio do uso dos laboratórios, bi-
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blioteca, arquivo de filmes, auditórios, salas climati-
zadas e com acesso à internet. Já no que diz respeito 
à tecnologia disponibilizada, consideram importan-
te terem à disposição equipamentos de multimídia, 
projeção, computadores e softwares.

Diante desta disponibilidade de recursos, for-
ma-se uma opinião estado-objeto entre os docentes. 
Essa opinião estado-objeto permite entender que as 
crenças “sejam questão de disposição, e não de epi-
sódio”, (AUDI, 2006, p. 197) ou seja, a crença se cons-
titui no fato de que existem recursos que capacitam 
os trabalhos dos docentes na instituição, mesmo 
que no momento esses recursos não estejam sendo 
utilizados por eles, mas estão lá, à sua disposição.
Ainda em relação ao aspecto da utilização da tec-
nologia educacional por parte dos docentes, Mill 
(2018, p. 610) considera que “a tecnologia é um 
meio para mecanizar ou automatizar o processo 
de ensino com artefatos/dispositivos que transmi-
tam, ampliem, distribuam, gravem e reproduzam 
estímulos materiais e, assim incrementem o im-
pacto do professor e também o público potencial”. 
Nesse sentido, o docente deve ter à sua disposi-
ção os recursos tecnológicos tendo em vista os fins 
que deseja alcançar e escolher o recurso que me-
lhor se adequa às suas necessidades.

Apesar de disporem de vários recursos tec-
nológicos que podem ser aplicados na prática do-
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cente, o entrevistado P7 expõe que provavelmente 
os docentes não utilizam sequer 30% dos recursos 
disponibilizados, o que também é percebido nas 
falas dos entrevistados P5 e P6.

Ao relatar sua experiência com o uso das 
tecnologias educacionais em sua prática docen-
te, P5 expõe que “está se apropriando, é certo de 
que uma forma bem mais lenta, do que os alunos”. 
Nesse sentido, percebe-se que ainda é necessário 
promover a capacitação e atualização dos profes-
sores em relação ao uso das tecnologias que po-
dem auxiliá-los no trabalho docente.

Outra questão levantada para os entrevista-
dos consiste em saber quais as condições que a 
instituição propicia para realizarem a sua produ-
ção acadêmica. Dos seis entrevistados, cinco se 
pronunciaram sobre o assunto.

Compreendemos que a produção acadê-
mica é uma prática importante para os docentes 
que atuam em instituição de ensino superior, pois 
além de ser importante para a produção de co-
nhecimento do docente e de toda a comunidade, 
é através da quantidade de produções que os cri-
térios dos indicadores de avaliação de cursos de 
Pós-Graduação são atendidos. Exige-se dos do-
centes uma determinada quantidade de produção 
científica em periódicos, livros, publicações diver-
sas e, segundo Correia, Alvarenga e Garcia (2014) 
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por causa dessa exigência, as produções tendem a 
ser “mais quantitativa que qualitativa”, em atendi-
mento a esses indicadores. 

Os mesmos autores compreendem que 
esse processo de produção científica realizado por 
docentes é visto sob duas perspectivas: “a primei-
ra é a da prestação de contas do docente para com 
a sociedade que financia a pesquisa; e a segunda 
é entendida como um ciclo de desenvolvimento e 
produção de conhecimento científico que deve re-
sultar em publicações (formais e informais)” (COR-
REIA et al, 2014, p. 100).

Outro aspecto exposto pelos entrevista-
dos diz respeito ao tempo disponibilizado para a 
realização dessas produções. Segundo os entre-
vistados P2, P4 e P5, além da carga horária que 
o professor deve atender para a realização das 
suas aulas, ele precisa também de um tempo para 
atender a essas demandas, e que esse tempo nem 
sempre é compreendido pela Instituição. Por este 
motivo, recorrem aos finais de semana e feriados 
para produzirem suas pesquisas.

Apesar disso, os docentes contam com al-
guns incentivos da Instituição para a produção e 
divulgação do conhecimento, através dos progra-
mas vinculados ao Conselho Nacional de Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecnológico - CNPQ, progra-
mas com bolsas de iniciação científica e de pes-
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quisas mediante edital vinculado à Pró-reitora de 
Pesquisa e Inovação (PROPI) do IFRN.

2 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Nesse subtópico, fazemos uma discussão 
e análise a partir da seguinte pergunta respon-
dida pelos professores: você articula as dimen-
sões ensino, pesquisa e extensão? Como? Por 
se tratar de uma única pergunta abordada no 
subtópico, acreditamos ser cabível um quadro 
que mostre as respostas dos professores. Desse 
modo, no quadro 2 apresentamos um panorama 
dessas respostas, ainda que de forma abrevia-
da, mas que servirá para iniciarmos a análise do 
tema abordado.

Quadro 2 - Articula as dimensões ensino, 
pesquisa e extensão? Como?

SUJEITO RESPOSTAS

P1

“essa é uma questão séria, porque, por exemplo, 
a gente tem isso no projeto pedagógico, existem 
editais de pesquisa, editais de extensão, mas a 
gente não consegue fazer tudo isso porque nossa 
carga horária ainda é pensada como se a gente 
fosse só ensino médio. Pra você poder fazer tudo 
isso, você precisa de tempo, duas horas no grupo 
de pesquisa é completamente INSUFICIENTE a ter 
essa conclusão”
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P2

“eu me concentro mais no Ensino e Pesquisa, minhas 
atividades de extensão são... não são significativas, na 
verdade eu tenho identidade maior com Ensino e Pes-
quisa. Reconheço que poderia ter uma atuação mais 
significativa na extensão, mas realmente não tenho”

P4

“com a extensão é que eu não tenho relação ain-
da... ainda não me... não me envolvi sabe, mas com 
o ensino e com a pesquisa sim e tentando mediar 
sempre...e tentando aproximar, fazendo a media-
ção sempre (...) independentemente de ser ensino 
médio, integrado, subsequente, graduação e pós-
-graduação com a pesquisa que a gente tá sempre 
(...) envolvido”

P5

“bem, a gente tenta articular isso aí, alinhar essas 
três dimensões né, inclusive a gente atua nas três 
dimensões (...) e eu tento aproximar (...), mas nem 
sempre dá certo nem sempre dá certo é essa sin-
cronia, agora o grande desafio que a gente é real-
mente estar aproximando os campos e até mesmo 
se aproveitando né desses espaços tanto de ensino 
quanto de extensão para fazer pesquisa né pra 
fazer pesquisa dentro do ensino e fazer pesquisa 
dentro da extensão para estar produzindo né co-
nhecimento na intersecção entre essas três áreas é 
um desafio para o professor atuar de forma apro-
ximada ou na intersecção dessas três áreas até 
porque exige muito do professor (...)”

P6

“a Instituição já remete a essa articulação, quando 
a gente pensa: Como é que eu vou unir? Educação, 
ciência e tecnologia. E isso acontece pela integra-
ção. E o que me permite integrar tudo isso? Pensar 
o ensino que seja pensado na pesquisa, e pensar 
uma pesquisa que tenha uma projeção para a ex-
tensão. Na medida do possível isso me movia, e eu 
tentava essa articulação (...)”

P7
“sim, inclusive, quando eu fui professor... eu sem-
pre tive esse cuidado já na própria disciplina (...), 
isso é essencial no nosso fazer”

Fonte: Elaborado pelos autores desse trabalho (2019).
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A partir do quadro 2, podemos entender um 
pouco do que se trata ensino, pesquisa e extensão, 
mas acreditamos ser interessante explanar um pou-
co mais o que cada um significa, assim como mos-
trarmos a importância de cada um e de se articular 
essas três dimensões.

Ensino, pesquisa e extensão são mencionados 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, especificamente no art. 207, que estabelece 
autonomia tanto didático-científica e administrativa 
como de gestão financeira e patrimonial às universi-
dades, estabelecendo que elas devem obedecer “ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão” (BRASIL, 1988), ou seja, as universida-
des devem trabalhar cada um desses eixos e todos 
juntos prezando a articulação entre eles.

No Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN, 
podemos ver o conceito e a importância da indisso-
ciabilidade desses três eixos, pois “embora se reco-
nheça que, separadamente, cada um tenha o seu 
foco de atuação específico, o ensino, a pesquisa e a 
extensão devem se constituir em uma tríade indisso-
ciável” (IFRN, 2012, p. 251). Nessa vertente, o docu-
mento expõe que:

O princípio da indissociabilidade se 
constitui em um elemento propul-
sor da integração entre essas três 
esferas, além de ser um componen-
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te balizador da formação integral ou 
omnilateral, na perspectiva da poli-
tecnia. Esses pressupostos são cata-
lisadores do cumprimento da fun-
ção social do Instituto, consonante 
com as novas demandas assumidas 
(IFRN, 2012, p. 251).

Entendemos, desse modo, que segundo 
esse documento institucional, o IFRN corrobora 
com o pensamento de trabalhar esses três eixos 
de forma articulada, para assim promover uma 
formação integral. Mas como seria essa indissocia-
bilidade? Nesse sentido, o PPP do IFRN versa que:

A visão dessa proposta de integração 
contempla uma compreensão global 
do conhecimento, sugerindo ações 
que aproximem ensino, pesquisa e 
extensão, pensadas e planejadas a 
partir da lógica intrarrelacional e in-
ter-relacional. Com isso, cursos, dis-
ciplinas, conteúdos, estudos, proje-
tos, programas, grupos e núcleos de 
pesquisas dialogam, ampliando-se as 
chances de se buscar maior conectivi-
dade entre os saberes científicos, aca-
dêmicos e profissionais e os saberes 
do cotidiano (IFRN, 2012, p. 251).

Como vemos, esse documento institucional 
versa sobre uma proposta de integração, mas nos 
relatos do quadro 2 nem sempre é possível fazer 
essa articulação por vários fatores. Mesmo assim, 
documento deixa claro que a indissociabilidade 
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estabelece-se como um dos desafios para a Insti-
tuição, uma vez que é concebida como um princí-
pio que deve “originar processos formativos arti-
culados em uma relação dialógica, interdisciplinar, 
participativa e construtiva”.

Mas afinal, o que é ensino, pesquisa e ex-
tensão? Provavelmente você já ouviu falar sobre 
ensino, que se refere a todas as atividades em sala 
de aula, laboratórios etc., que promovam o apren-
dizado aos alunos. Quanto a isso, é notório que os 
IF prezam pela qualidade do ensino, atestado pelo 
fato de que são das instituições de ensino mais re-
conhecidas no Brasil. Encontramos a definição de 
Ensino no PPP do IFRN:

O ato de ensinar revela-se em um 
conjunto de atividades planejadas, 
sistematizadas e avaliadas, impreg-
nadas de intencionalidades. Dentre 
essas intencionalidades, a principal 
delas é produzir aprendizagem. Nes-
se entendimento, o conceito de ensi-
no desatrelado do de aprendizagem 
torna-se ininteligível. Está, pois, ine-
xoravelmente, imbricado no conceito 
de aprendizagem (IFRN, 2012, p. 93).

Entende-se que o “ensino adquire um status 
relevante no processo educacional e constitui-se 
em uma das principais vias de acesso e de produ-
ção do conhecimento” (IFRN, 2012, p.93), portanto, 
é o ensino que traz a aprendizagem ao aluno, pos-
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sibilitando que ele produza conhecimento.

Aliado à pesquisa e à extensão, o 
processo de ensino concretiza-se na 
inter-relação com os campos cientí-
ficos correlatos que, permeados por 
articulações, interações e interven-
ções dos atores envolvidos, propi-
ciam, ao sujeito, a possibilidade de 
compreender e de transformar a 
realidade por meio da apropriação 
de novos saberes (IFRN, 2012, p. 93).

Já a pesquisa, basicamente, trata de ações 
e investigações a respeito de alguma temática. É 
interessante ressaltar que a ação de pesquisar de 
se apropriar de novos saberes não só o beneficia, 
mas também auxilia no desenvolvimento institu-
cional das escolas em que este se insere, assim 
como para indivíduos ou comunidade que estão 
ligadas ao tema da pesquisa. O fato de o professor 
ser pesquisador reflete em seus alunos, sejam eles 
licenciandos ou de outros cursos, ou seja, quan-
do o professor também é pesquisador, reflexivo e 
investigador, incita os seus alunos seguirem essa 
curiosidade, o que é confirmado por Alarcão:

Os futuros professores aprendem a 
investigar com os investigadores. A 
vivência em comunidades de apren-
dizagem marcadas pelo espírito de 
investigação constitui ambientes 
favoráveis ao desenvolvimento do 



314

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

espírito de pesquisa, componente 
transversal numa formação de nível 
superior (ALARCÃO, 1996, p. 12).

Entendemos que os investigadores citados 
pela autora são os professores, e as comunida-
des de aprendizagem são as instituições de ensi-
no. No PPP do IFRN, observa-se que a pesquisa é 
tida como princípio pedagógico e, nesse sentido, 
se tem que “a pesquisa como princípio educativo 
proporciona uma interação entre discentes e do-
centes que repercute no processo educativo e for-
mativo do sujeito, uma vez que é uma atividade 
fundamental para a discussão e o diálogo em sala 
de aula” (IFRN, 2012, p. 63).

Partindo para o conceito de pesquisa do 
texto, o PPP relata que “a pesquisa é uma ativi-
dade que tenciona contribuir para a produção do 
conhecimento em todas as suas dimensões. Por 
isso, é tão importante entendê-la como princípio 
educativo” (IFRN, 2012, p. 196), a respeito da rele-
vância da mesma e para que ela serve, diz-se que:

fazer pesquisa é potencializar um 
conjunto de procedimentos articu-
lados que instiga a compreensão, 
a produção, a renovação e a evolu-
ção do conhecimento. Nos moldes 
da ciência, a pesquisa favorecerá, 
entre outros aspectos, a produção 
do conhecimento, as novas constru-
ções teóricas (de relevância social 
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e cultural), o crescimento pessoal e 
profissional, o avanço tecnológico, o 
desenvolvimento local e o regional 
(IFRN, 2012, p. 184).

Com isso, reforçamos que a pesquisa não 
deve ser só do pesquisador, mas é importante que 
ela seja difundida para a sociedade, a fim de possi-
bilitar reflexão, mudanças e inovações.

Em relação ao conceito de extensão, a Lei 
9.394, de 1996, chamada de Lei de Diretrizes e Ba-
ses – LDB, em seu art. 43, no inciso VII, define que 
a educação superior deve “promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à di-
fusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnoló-
gica geradas na instituição” (BRASIL, 1996).

Desse modo, entendemos que promover a 
extensão é criar uma relação da instituição com a 
comunidade, através de ações que proporcionem 
trocas de conhecimentos entre elas, não se tratando 
somente de uma exposição de seus saberes pela ins-
tituição de ensino, mas interação com a comunidade 
através de ações sociais para a população, como ofi-
cinas, clinicas-escola, minicursos, entre outros. Nesse 
processo de extensão, a comunidade também retri-
bui, partilhando os seus conhecimentos. Esses atos 
de compartilhar conhecimentos dão jus ao nome 
“extensão”, que é a ação de estender algo.
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O documento institucional PPP apresenta o 
conceito de extensão adotado pelo IFRN, que ates-
ta o que já mencionamos sobre o tema:

Mesmo descontextualizada, a pa-
lavra extensão remete a prolonga-
mento. Quando indexada à tríade 
das dimensões acadêmicas, signifi-
ca expandir, ou seja, ultrapassar os 
limites dos muros institucionais em 
dois sentidos – de dentro para fora 
e de fora para dentro, em um mo-
vimento de ida e vinda de saberes 
(IFRN, 2012, p. 189).

Ainda nesse documento, é mencionado 
que, dependendo do enfoque dado a extensão, 
ela pode ser caracterizada em três perfis distin-
tos, quais sejam: a extensão assistencialista, que 
trata, basicamente, de atividades de extensão 
direcionadas para os que estão “à margem” da 
sociedade, através de prestação de serviços que 
os beneficie, no qual esses benefícios não che-
gam de outra forma às comunidades. A exten-
são moderna refere-se ao “avanço da pesquisa 
científica, é constituída por atividades de exten-
são voltadas para a empresa, com prestação de 
serviço tecnológico por meio de laboratórios, 
contribuindo para o reforço orçamentário das 
universidades” (IFRN, 2012, p. 190), e por fim, a 
extensão emancipatória diz respeito a atividades 
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“voltadas para grupos e classes sociais, agregan-
do o protagonismo da comunidade na constru-
ção das relações, o acesso aos novos saberes, a 
promoção social e a realização pessoal e profis-
sional” (IFRN, 2012, p. 190). Esse documento afir-
ma que é condição sine qua non compreender 
esses três perfis para a construção adequada de 
uma proposta de atuação no Instituto.

A partir dessa explanação do que seja En-
sino, Pesquisa e Extensão, vemos o quanto é im-
portante ter todas elas dentro das instituições 
de ensino e fazer a sua articulação. Parte dos 
professores entrevistados demonstra saber dis-
so, como pode-se inferir na fala de P7 quando 
diz: “sempre tive esse cuidado já na própria dis-
ciplina” de articular essas três dimensões. Assim 
como P7, o entrevistado P5 também diz fazer 
essa inter-relação, expressando: “a gente tenta 
articular isso aí, alinhar essas três dimensões”.

Podemos perceber, ainda no quadro 2, 
que alguns professores se concentram mais em 
dois desses eixos, os entrevistados P2 e P4 arti-
culam mais Ensino e Pesquisa, enquanto P2 diz 
que suas atividades de Extensão não são signifi-
cativas e que tem maior identidade com os ou-
tros dois eixos. Esse entrevistado diz reconhecer 
que poderia ter uma melhor atuação na exten-
são, mas não tem. O entrevistado P4 diz que ain-
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da não teve relação com a extensão.
Outro ponto que nos chama atenção é o 

posicionamento de P6, que diz :“a Instituição já 
remete a essa articulação”, pois no próprio nome 
da Instituição há os dizeres “Educação, ciência e 
tecnologia”, então o próprio entrevistado indaga 
como é exequível integrar tudo isso, e ele mes-
mo responde que isso é possível quando se faz 
a ação de “pensar o ensino que seja pensado na 
pesquisa, e pensar uma pesquisa que tenha uma 
projeção para a extensão”

Para concluir a nossa análise e discussão, 
expomos as críticas do entrevistado P1, ao dizer 
que a articulação dos três eixos “é uma questão 
muito séria”, que a instituição estabelece que 
seja feita, que abrem editais possibilitando pes-
quisas e extensão, mas que “a gente”, ou seja, 
os professores não conseguem fazer tudo, ou 
seja, participar do Ensino, da Pesquisa e Exten-
são, pelo fato de que “nossa carga horária ain-
da é pensada como se a gente fosse só ensino 
médio”, ou seja, para o entrevistado não existe 
tempo hábil para participar dos três eixos e de 
fazer essa articulação.

O entrevistado P1 ainda diz que “pra você 
poder fazer tudo isso, você precisa de tempo, 
duas horas no grupo de pesquisa é completa-
mente insuficiente”. Entendemos que muitas ve-
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zes o professor compreende que a articulação 
dessas três dimensões é importante, e que até 
mesmo se interessa em fazer, mas devido ao 
fato de sua carga-horária ser extensa, o tempo 
pela instituição para a pesquisa, por exemplo, é 
insuficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebemos que frente 
à multiplicidade de cursos ofertados pelo IFRN, 
os professores consideram como indispensáveis 
medidas como planejamento e adaptação aos ní-
veis, modalidades de ensino e o perfil dos alunos, 
a fim de tornar o conhecimento significativo para 
o discente.

As atividades de ensino, pesquisa e exten-
são deveriam ser presentes de forma constante 
na atividade laboral dos docentes, todavia, a ex-
tensão muitas vezes não é praticada por alguns 
professores. As atividades de gestão exercidas 
pelos professores, segundo eles, provocam lega-
dos positivos para a formação profissional e pes-
soal.

Para os professores entrevistados, a Insti-
tuição dispõe de estrutura, inclusive no tocante 
a instrumentos tecnológicos, que proporciona 
condições melhores para se conseguir êxito no 
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processo de ensino-aprendizagem, apesar de ser 
necessário maior diálogo com a realidade dos 
discentes e com as demandas contemporâneas.

Ressaltamos que a prática docente requer 
empenho e sensibilidade do professor, ao consi-
derarmos a pluralidade em que o docente está 
envolvido, todavia, reivindicamos que tal medida 
não é exclusiva do professor, mas envolve todos 
os atores envolvidos no espaço escolar, na Insti-
tuição.
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INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo apresen-
tar as percepções de docentes do Programa de 
Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP-

CAPÍTULO 2.2
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-IFRN) acerca das relações de gênero na atuação 
docente na Educação Profissional e Tecnológica e 
no âmbito do próprio programa.

As mulheres são sempre comparadas em 
qualquer âmbito ao gênero masculino. Segundo 
Butler (2003), não há um segundo gênero e sim um 
gênero excludente. Um dos que não se encaixam 
na categoria do masculino certamente é o femini-
no. A autora defende a ideia de que é necessário 
repensar gênero e os vários modelos de identida-
des.

Segundo Foucault (1988), a estrutura binária 
foi reforçada no século XVIII, quando o Estado per-
cebeu as vantagens que o sexo possui e o poder 
que tem. Na história ocidental, conforme Carvalho 
e Oliveira (2017), as relações sociais muitas vezes 
se amparam em poder, ou seja, no poder de um 
indivíduo sobre o outro. Citando Foucault, os auto-
res indicam que sexo e poder são os motores das 
relações sociais, principalmente após a ascensão 
da burguesia, revelando os níveis de repressão e 
as condutas consideradas irregulares e ilegítimas, 
temáticas que já estavam presentes desde as so-
ciedades fundadoras da cultura ocidental: a grega 
e a romana.

A sociedade patriarcal cristalizou a ideia 
de que mulheres são inferiores aos homens por 
conta de atributos embasados em elementos bio-
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lógicos,  muitas vezes, relacionados ao que era 
necessário à sobrevivência, no caso das socieda-
des mais primitivas. Acreditava-se que os homens 
eram mais necessários para provisão da família 
por conta de sua força física e por conta da caça. 
Entretabto, Saffioti (2004) exemplifica que, nas so-
ciedades primitivas de caça e coleta, cerca de 60% 
das provisões eram conseguidas pelas mulheres, 
pois os homens nem sempre conseguiam voltar 
com resultados positivos da caça, ao passo que 
elas sempre retornavam para casa com verduras, 
folhas ou frutos.

A explicação de que os homens garantiam a 
sobrevivência das sociedades de caça e coleta por 
conta da força e caça masculinas não se sustenta. 
A autora explica que, às mulheres, era relegada a 
função da coleta, devido às crianças de colo faze-
rem barulho e, portanto, espantar a caça. Como 
ficava a cargo das mães o cuidado de seus bebês, 
sobrava para os homens a função de caçar.

Atualmente, apesar da histórica luta das 
mulheres para obtenção de direitos, podemos ve-
rificar desigualdades entre mulheres e homens 
principalmente no que diz respeito ao status social 
e a questões profissionais. Elas igualmente traba-
lham, mas ganham menos.

Segundo Bordieu (2012), “A violência simbó-
lica se institui por intermédio de adesão que o do-
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minado não pode deixar de conceder ao dominan-
te”, a relação de dominação ocorre porque com o 
tempo ela se naturaliza, é aceita pelas mulheres, 
que também acabam contribuindo com sua per-
petuação. Segundo o autor,

A força simbólica é uma forma de 
poder que se exerce sobre os cor-
pos, diretamente, e como que por 
magia, sem qualquer coação física; 
mas esta magia só atua com o apoio 
de predisposições colocadas, como 
molas propulsoras, na zona mais 
profunda dos corpos. (BORDIEU, 
p.51, 2012)

Para o autor, esta violência se exerce para 
que as mulheres se entendam como “inferiores” 
e, portanto, ao absorverem esta visão, elas “acei-
tam” suas consequências. Como as mulheres não 
são vistas como detentoras deste poder simbólico, 
elas assumem posições sociais inferiorizadas.

QUESTÕES DE GÊNERO E PODER

As teorias de Karl Marx (1818-1883) sobre a 
sociedade, a economia e a política sustentam que 
as sociedades humanas progridem através da luta 
de classes (um conflito entre uma classe social que 
controla os meios de produção e a classe traba-
lhadora, que fornece a mão de obra para a pro-
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dução) e que o Estado foi criado para proteger os 
interesses da classe dominante, embora seja apre-
sentado como um instrumento que representa o 
interesse comum de todos.

O capitalismo, de acordo com a teoria mar-
xista, não pode mais sustentar os padrões de vida 
da população, devido à necessidade de compensar 
a queda das taxas de lucro ao diminuir os salários, 
reduzindo os benefícios sociais e perseguindo os 
movimentos de contraposição por meio das forças 
repressoras do estado. Para Marx (1999), ser capi-
talista significa ocupar não somente uma posição 
pessoal, mas também uma posição social na ca-
deia de produção.

Saffioti (1976) baseia seu pensamento no 
Marxismo e no socialismo. Sua teoria de gênero 
indica que a ideia de igualdade implica em acesso 
às mesmas possiblidades para homens e mulhe-
res. Dessa forma, as mulheres devem trabalhar e 
ganhar os mesmos salários para que haja uma in-
tegração de fato na sociedade. 

A mesma autora avalia também as mulheres 
como altamente necessárias e indispensáveis no sis-
tema capitalista, embora elas sejam subordinadas 
a determinados trabalhos, menos rentáveis, menos 
destacados e invisíveis. Para que os homens pudes-
sem exercer os trabalhos de destaque, eles neces-
sitavam dos trabalhos das mulheres como suporte. 
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As questões de trabalho perpassam tam-
bém questões raciais, de classes sociais e de gêne-
ro. Não à toa, o poder dos homens sempre procu-
ra descaracterizar e diminuir a mulher, entendidas 
como inferiores e ensinadas a serem submissas 
às vontades masculinas. A hegemonia masculina 
se sustenta na exploração do trabalho feminino. 
Numa sociedade onde mulheres possam ter os 
mesmos direitos que os homens, existirá investi-
mentos para elas em diversas áreas e a diminui-
ção de lucros é algo que a sociedade patriarcal de 
cunho neoliberal não admite. O capitalismo ba-
seia-se na exploração, na discriminação e na vio-
lência, de forma que a luta de classes lhe impõe 
constantes abalos.

Além da violência física impetrada contra 
mulheres, existe a violência simbólica cunhada por 
Bordieu (2012), que não pode ser vencida apenas 
pela força da vontade. Segundo ele, os efeitos e as 
condições de sua eficácia “estão duradouramente 
inscritos no mais íntimo dos corpos sob a forma de 
predisposições (aptidões, inclinações)” (BORDIEU, 
p. 51, 2012). Portanto, essa violência não é identi-
ficada de forma simples, nem tampouco a tomada 
de consciência, trazida principalmente pelos movi-
mentos feministas, encerram seus efeitos.

Nosso objetivo é investigar se docentes 
que atuam no PPGEP identificam, na sua prática 
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profissional, algumas atitudes tomadas tanto por 
homens quanto por mulheres em relação às do-
centes do sexo feminino do PPGEP (servidoras do 
instituto) – ou na presença delas em relação a ou-
tras mulheres – independente de terem sido feitas 
por chefes, colegas de trabalho ou discentes, que 
possam ser identificadas como relações de poder 
ou abusos de poder dentro do instituto.

Considerando que o IFRN está situado em 
um país com histórico escravagista, de costumes 
e cultura patriarcal e muitas vezes misógina, pre-
tendemos investigar se os desafios das mulheres 
na busca pela igualdade também encontram obs-
táculos na educação profissional de nível superior, 
como em qualquer outra instituição desse nível. 
Iremos observar se os participantes que respon-
deram aos nossos questionamentos nessa pesqui-
sa enxergaram ou perceberam relações pontua-
das por questões de gênero, ou se as docentes do 
sexo feminino entrevistadas, que fazem parte do 
PPGEP, sentem ou sentiram as mesmas dificulda-
des que enfrentam mulheres na sociedade.

Pretendemos analisar se, dentro de um Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
as relações de poder entre homens e mulheres 
podem ser consideradas de forma equalizada ou 
não; se existe espaço para mulheres assumirem 
posições hierárquicas privilegiadas no instituto e 
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qual é o papel que elas desempenham no Progra-
ma de Pós-Graduação citado.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O PPGEP-IFRN possui, em seu quadro do-
cente, catorze professores dispostos em três li-
nhas de pesquisa, sendo sete da linda “Políticas e 
Práxis em Educação Profissional”, quatro de “For-
mação Docente e Práticas Pedagógicas” e cinco em 
“História, Historiografia e Memória da Educação 
Profissional”, que atuam no mestrado acadêmico 
em educação profissional. 

O IFRN possui também o primeiro curso de 
Doutorado em Educação Profissional do Brasil, com 
início em 2019, formado por esse corpo docente. Fo-
ram entrevistados, para este trabalho, sete dos 14 
docentes (dos 14, 8 são mulheres e 6 são homens). 
Esta pesquisa é de cunho qualitativo. Como procedi-
mento de pesquisa, adotamos a entrevista semies-
truturada, e os participantes foram identificados pe-
las siglas: P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7.

A docente identificada por P3 teve a entrevis-
ta feita apenas com metade das questões e as partes 
que refletiam sobre gênero não puderam ser anali-
sadas de modo que, para a nossa pesquisa, analisa-
mos apenas as falas transcritas de seis docentes.

As entrevistas foram desenvolvidas por vá-
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rios grupos de trabalho durante a disciplina “For-
mação de Professores para a Educação Profissio-
nal” e a transcrição foi socializada online para o 
acesso de todos. O roteiro de entrevista possui 
sete temas: perfil de formação do professor; a atu-
ação do professor no IFRN; a atuação do PPGEP na 
formação dos egressos do IFRN; as relações de gê-
nero na atuação docente na EPT; a contribuição do 
PPGEP na formação docente dos não licenciados; a 
história do PPGEP e as perspectivas para a forma-
ção no Doutorado. Nós optamos pela discussão 
do tema sobre as relações de gênero na atuação 
docente na EPT. Dessa forma, demos ênfase aos 
trechos das entrevistas em que os docentes do PP-
GEP destacam essas questões.

O IFRN E AS RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER 
NOS QUADROS DOCENTES

Criado através da Lei nº 11.892/2008, os Ins-
titutos Federais de Ciência, Educação e Tecnologia 
– IFs tem, no Rio Grande do Norte, atualmente, 22 
campi. O campus Natal-central, no entanto, possui 
mais de 100 anos de atuação na educação profis-
sional, com sua criação condicionada ao Decreto 
7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo então pre-
sidente Nilo Peçanha.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN –, ao lon-
go de sua existência, tem assumido um papel re-
levante na formação de cidadãos-profissionais. O 
IFRN passou a atuar na Educação Superior a partir 
dos anos 1990, iniciando os primeiros cursos de 
pós-graduação lato sensu em 2006, na área da Edu-
cação Profissional.

O PPGEP teve sua gênese nesses cursos e, 
principalmente, na Especialização/Proeja. Em 2011, 
o IFRN se propôs a criar o Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação Profissional – PPGEP – visando 
ofertar curso de pós-graduação stricto sensu voltado 
à produção de conhecimentos associados à forma-
ção docente e políticas públicas na área de Educação 
Profissional. Esse programa foi aprovado pela CAPES 
em 2012, e sua primeira oferta de vagas começou 
a ser organizada para o segundo semestre de 2013. 
Em 2019, o programa ofereceu a primeira turma de 
Doutorado Acadêmico no Campus Natal-Central do 
IFRN. Além de ser o primeiro Curso de Doutorado do 
IFRN, a instituição é a primeira da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica do país a ofere-
cer Doutorado em Educação.

As questões relativas ao problema de pes-
quisa deste artigo estão vinculadas às relações de 
gênero na atuação docente do IFRN na Educação 
Profissional Tecnológica – EPT. As questões abor-
dadas versam sobre as suas percepções acerca das 
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relações de poder entre docentes na instituição sob 
a ótica de gênero; se o docente percebe mulheres 
exercendo cargos de chefia na instituição e quais se-
riam os papéis das mulheres no PPGEP.

O quadro docente do PPGEP tem catorze 
docentes e oito são mulheres, portanto, a divisão 
docente é igualitária entre homens e mulheres 
que atuam nas duas linhas de pesquisa. A seleção 
docente se dá através de edital específico para ca-
dastramento de docentes. No site oficial do PPGEP, 
constam quatro editais de seleção docente, sendo 
um de 2016, dois de 2017 e um de 2018. No edital 
de 2018 para credenciamento dos docentes, são 
exigidos vários requisitos, dentre eles a titulação 
de doutorado e a presença no quadro efetivo de 
servidores do IFRN.

Não consta nos critérios de seleção nenhuma 
menção à questão de gênero e nem poderia, já que 
a Constituição Federal ainda vigente proíbe discrimi-
nação no artigo 5º, inciso I, ao afirmar que “homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).

Das seis entrevistas analisadas, três iden-
tificaram que existem relações de poder na insti-
tuição no que tange à ótica de gênero, sendo que 
um deles coloca o problema como de ordem geral, 
situando o Brasil de maneira geral um país “ma-
chista”. Destes três que concordaram com esta 
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diferença do poder dos homens em relação às 
mulheres, a maioria colocou a quantidade como 
sendo um problema.

P1 - Tem muito mais homens que 
mulheres, exemplo: a gente já teve 
algumas áreas predominantemente 
masculinas. Área de mecânica, por 
exemplo, teve muito tempo que só 
teve uma mulher, que era R*. Área 
de informática durante muito tem-
po pouquíssima mulheres, agora 
não! Agora tem mais. [...] 

Mas todos concordam que o papel femini-
no ganhou destaque na instituição com a entrada 
de mais mulheres docentes. Dos três que respon-
deram que não havia  diferença entre homens e 
mulheres, ou que não percebiam desigualdade, o 
docente P4 afirma que as mulheres têm a mesma 
forma de ingresso na instituição e, portanto, não 
são discriminadas e ele também afirma que as 
mulheres também têm voz e voto nas reuniões, o 
que, segundo ele, não corrobora com a ideia de se 
ter um maior poder masculino no instituto.

Em relação às mulheres nos cargos de ges-
tão, temos seis respondentes, mas um deles, P6, 
acabou não respondendo esta questão que foi in-
serida junto às outras. Dos cinco que responderam, 
dois disseram que existem mulheres em cargos de 
gestão e não comentaram haver qualquer diferen-
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ça. Dois deles, P2 e P5, colocaram que apesar de as 
mulheres estarem ocupando cada dia mais cargos, 
a maioria dos cargos de gestão são ocupados por 
homens e eles também apontam que pouquíssi-
mas mulheres conquistaram posições nos cargos 
mais altos. 

Desde a época da institucionalidade da Es-
cola de Aprendizes e Artífices, em 1909, até 2019, 
tivemos 19 Diretores (incluindo 2 reitores) e ape-
nas uma mulher na gestão principal da escola. Ao 
contarmos com a atual gestão do IFRN, em 2020, 
a porcentagem de mulheres é desconhecida dada 
a instabilidade em que a instituição entrou com a 
gestão pro-tempore, e a falta de apoio institucional 
e mudança de funções nessa gestão foi constante, 
sem permitir o acompanhamento ou a permanên-
cia de pessoas nos cargos durante muito tempo ao 
longo do ano de 2020.

No que diz respeito às pró-reitorias, a reali-
dade também é a mesma. Os cargos de pró-reito-
res são cargos de confiança escolhidos pelo reitor 
para atuar junto a ele/ela na reitoria e só tivemos 
até o momento uma mulher pró-reitora, a respon-
sável pela Pró-reitoria de Extensão. 

Vale dizer que a extensão tem um histórico 
de muitas lutas e indefinições no Brasil. Até hoje 
ainda existem dúvidas sobre qual o papel da ex-
tensão e quais são as suas atribuições nas institui-
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ções de ensino superior. Dessa forma, levantamos 
o questionamento sobre quais critérios foram uti-
lizados para a escolha desta pró-reitoria para que 
uma mulher pudesse ocupar o cargo.

O IFRN possui atualmente 22 campi e poucas 
mulheres exercem cargos de gestão. Dos 22 campi, 
apenas 6 possuem mulheres no cargo de maior hie-
rarquia, que é a Direção-Geral – 28% do total. Apesar 
de os cargos de direção-geral e reitores serem deci-
didos por meio de eleições e não de indicação, como 
ocorre com as pró-reitorias. Se acessarmos os car-
gos anteriores a estes, perceberemos que na gestão 
anterior à atual também houve pouca participação 
feminina. Em relação às pró-reitorias, permaneceu a 
mesma gestora de extensão ao longo de duas ges-
tões, sendo ela a única mulher neste tipo de cargo 
até a indicação de reitor pró-tempore vinda do Mi-
nistério da Educação em 2020.

Quanto ao papel da mulher no PPGEP, ne-
nhum dos entrevistados colocou qualquer diferen-
ça entre homens e mulheres e apenas um deles, 
P2, coloca que gostaria de ver mais mulheres na 
gestão do programa. Dos seis que responderam, 
três não responderam diretamente à pergunta, ou-
tros dois acreditam que dentro do programa não 
há qualquer diferença entre homens e mulheres e 
um deles acredita que as mulheres devem tentar 
protagonizar papéis mais importantes na gestão. 
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Nenhum dos entrevistados fez qualquer alusão a 
não aceitar ou sentir desconforto com mulheres 
em cargos de chefia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos constatar, com esta pesquisa, que 
o IFRN possui algumas disparidades nos papéis 
exercidos por homens e mulheres e que é preciso 
que a mulher alcance a cada dia mais protagonis-
mo  nesse âmbito, principalmente fazendo parte 
da gestão. É importante investigar, nos cursos das 
áreas mais técnicas, o porquê de termos menos 
mulheres nos cargos principais. Faz-se necessá-
rio saber também se, apesar de terem espaço de 
voz e voto, como foi citado pelo participante P4, as 
mulheres são ouvidas nas reuniões e nas decisões 
importantes tomadas pela instituição ou se são 
encorajadas a participar ou mesmo se, ao utilizar 
da voz, suas opiniões são respeitadas.

Na sociedade em que estamos inseridos, 
fica difícil vislumbrar que o IFRN seja um local de 
absoluta igualdade entre homens e mulheres, por-
que estamos inseridos em um país ainda forte-
mente patriarcal e preconceituoso.

O crescimento do ultraconservadorismo da 
direita ainda propaga a não-igualdade entre os 
gêneros, chegando ao ponto de colocar no imagi-
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nário popular que exista uma “ideologia de gêne-
ro” propagada por professores, que macularia a 
“sagrada família nacional” heteronormativa como 
única organização familiar possível, na qual a mu-
lher tem papel submisso e irrisório.

A falta de prestígio social das ciências hu-
manas talvez dificulte a discussão de temas como 
as questões de gênero. A falta de conhecimento 
e a própria ideologia capitalista e conservadora 
tentam fazer com que estas discussões não sejam 
levadas em conta, talvez não pela sua importância, 
mas por conta da perda da hegemonia patriarcal e 
pela perda dos ideários do capitalismo neoliberal.

A luta começa quando se adquire consciên-
cia da desigualdade; consciência da exploração a 
qual o mundo está submetido; consciência do ma-
chismo estruturante presente na sociedade, pre-
sente nas pequenas atitudes como nas pequenas 
piadas sexistas e nas pequenas faltas de gentileza 
do dia-dia. Deve-se observar as próprias atitudes 
para que não se contribua com o status quo so-
cial de exploração, humilhação, tentativas de des-
caracterização da luta feminista. Isto não é fácil e 
tampouco é simples ou rápido. Fica a provocação 
para que se estude em outros trabalhos mais so-
bre as questões de gênero nos cargos de chefia 
dentro dos campi para termos uma visão mais 
aprofundada sobre o assunto.
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A disciplina “Formação Docente para a Edu-
cação Profissional”, vinculada ao currículo do mes-

CAPÍTULO 2.3
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trado do Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção Profissional do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - PP-
GEP/IFRN, cursada durante o segundo semestre de 
2018, proporcionou a construção de uma pesquisa 
coletiva, a qual teve como tema geral “A Formação 
Docente na EPT: Vozes, Visões e Percepções dos 
Professores do PPGEP”.

Para a elaboração do produto final - artigo 
coletivo, dividiu-se o tema geral em sete tópicos, 
a saber: “O Perfil de Formação do Professor”; “A 
atuação do professor no IFRN”; “A atuação do PP-
GEP na formação dos egressos do IFRN”; “As re-
lações de gênero na atuação docente na EPT”; “A 
contribuição do PPGEP na formação docente dos 
não licenciados”; “A história do PPGEP” e; “As pers-
pectivas para a formação no doutorado”.

Este grupo ficou responsável pelo sétimo 
subtema, tendo sido pensado considerando-se 
que a comunidade acadêmica do PPGEP/IFRN se 
encontrava, à época, na expectativa de aprovação, 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), do pleito encaminhado 
a esta instância, para oferta de doutorado acadê-
mico por este programa, um fato inédito no IFRN.

Destaca-se que a autorização para a criação 
deste nível de pós-graduação ocorreu no decorrer da 
produção deste texto, em 18 de dezembro de 2019, 
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por meio da Resolução n.º 48/2018 - CONSUP/IFRN. 
Ademais, por intermédio da Portaria n.º 2.065/2017–
Reitoria/IFRN e da Resolução n.º 48/2018-CONSUP/
IFRN, tornou-se público o primeiro edital seletivo 
para ingresso no curso em análise.

Tal documento adotou as três linhas de pes-
quisa que já se encontravam em funcionamento 
em nível de mestrado do programa, quais sejam: 
“Políticas e Práxis em Educação Profissional”; “For-
mação Docente e Práticas Pedagógicas na Educa-
ção Profissional” e; “História, Historiografia e Me-
mória da Educação Profissional”.

Dessa forma, essa investigação partiu da 
seguinte inquietação: quais eram as expectativas 
dos professores do PPGEP acerca do programa de 
doutoramento? Para responder a esse questiona-
mento, determinamos como objetivo analisar o 
discurso do corpo docente do PPGEP, mediante 
entrevista aplicada a alguns de seus membros.

A revisão bibliográfica, ao longo do estudo, 
fez-se necessária, a fim de que as inferências apre-
sentadas ao longo do artigo encontrassem respal-
do em pensamentos de teóricos que dialogam so-
bre Educação e Educação Profissional, tais como: 
Gramsci (2000), Moura (2007) e Kuenzer (2011).

Neste contexto, acerca da importância da 
formação inicial e continuada do profissional que 
atua na Educação Profissional, Kuenzer (2011) 
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destaca que as mudanças no mundo do trabalho, 
acompanhadas pelas consequentes exigências 
direcionadas a estes sujeitos, demandam uma 
atenção e aprofundamento maior ao seu período 
formativo. Assim, pensar na formação stricto sensu 
em nível de doutorado corrobora com esse propó-
sito, preparando-os de forma mais profícua para 
atuar na modalidade.

A fim de atingir o objetivo proposto para o pre-
sente capítulo, traçou-se como percurso metodológi-
co a pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa.

Sobre a pesquisa bibliográfica, temos por 
Fonseca (2002, p. 32) que:

[...] é feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisa-
das, e publicadas por meios escritos 
e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de Web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-
-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhe-
cer o que já se estudou sobre o as-
sunto.

Para esse fim, artigos científicos e textos de ca-
ráter jornalístico disponíveis na internet foram pesqui-
sados, como também materiais bibliográficos impres-
sos, de modo que pudessem contribuir com a reflexão 
crítica sobre a temática e a verificação das hipóteses, 
dessa forma alcançando o produto final.
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Dando continuidade ao percurso metodológi-
co, sentiu-se a necessidade de coletar informações 
por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas 
durante os meses de agosto a dezembro de 2018, 
a alguns educadores do corpo docente do PPGEP, 
tendo por critério de seleção aqueles que possuíam 
maior tempo de atuação no programa, consideran-
do-se, ainda, a disponibilidade dos participantes.

De acordo com Manzini (1990), a entrevista 
semiestruturada está focalizada em um assunto so-
bre o qual confeccionamos um roteiro com pergun-
tas principais, complementadas por outras questões 
inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevis-
ta, o que pode fazer emergir informações de forma 
mais livre e as respostas não estão condicionadas a 
uma padronização de alternativas.

Pretendeu-se, nesta etapa, coletar dados 
pertinentes aos seus perfis profissionais, ao contex-
to histórico do programa, às práticas pedagógicas 
adotadas e às expectativas para a implantação do 
doutorado acadêmico na instituição. Com o fito de 
garantir o anonimato, decidiu-se pela codificação de 
seus nomes, de P1 a P6, em que P significa professor 
e, a numeração de 1 a 6, o docente entrevistado.

Para a apreciação dos dados coletados, ele-
geu-se a metodologia da análise do discurso. So-
bre esta, Caregnato e Mutti (2006, p. 680) afirmam 
que “[...] tem a pretensão de interrogar os sentidos 
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estabelecidos em diversas formas de produção, 
que podem ser verbais e não verbais, bastando 
que sua materialidade produza sentidos para in-
terpretação”.

Assim, o trabalho justifica-se pela relevância 
de um estudo analítico a respeito da aprovação de 
um projeto de doutoramento de caráter inédito no 
âmbito de um instituto federal. Além disso, acre-
dita-se na importância na divulgação desse pleito, 
considerando-se que pode servir de modelo a ou-
tras instituições da rede.

Desse modo, este texto apresenta a seguin-
te estrutura: a gênese do PPGEP, a proposta de 
doutorado PPGEP/IFRN, a análise e a discussão 
dos documentos e das entrevistas, além das consi-
derações finais e referências.

GÊNESE DO PPGEP

O PPGEP/IFRN encontra suas raízes nos 
cursos de pós-graduação lato sensu em Educação 
Profissional ofertados pela instituição a partir de 
2006. Em 2011, propõe-se a implantação do pro-
grama, com o intuito de passar a ofertar também 
uma pós-graduação stricto sensu. Tal proposta é 
aprovada somente em 2012, por meio da Reso-
lução n° 54/2012 - CONSUP. (IFRN, 2012a), dando 
oportunidade para a formação da primeira turma.
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Segundo a página oficial do PPGEP (IFRN, 
2020), esse programa tem como objetivo geral 
contribuir para a elevação da qualidade social da 
educação profissional, considerando as suas inter-
-relações com a educação básica, em espaços es-
colares e não escolares, por meio da produção de 
conhecimento.

Ademais, observa-se que os objetivos específi-
cos do programa transcendem a perspectiva de uma 
formação profissional, preocupando-se, também, 
com o fortalecimento e qualificação das pesquisas 
científicas. Por intermédio do projeto de criação do 
programa (IFRN, 2012), a respeito dessas finalidades, 
é possível perceber a prioridade em:

[...] formar profissionais, em nível 
de pós-graduação stricto sensu, 
para o exercício de atividades de 
ensino e de pesquisa no campo da 
Educação Profissional [...]; desen-
volver pesquisas centradas em ob-
jetos referentes à área da Educação 
Profissional, focalizando os proces-
sos formativos primordialmente in-
tegrados à educação básica pública; 
fortalecer e consolidar os grupos e 
núcleos de pesquisa e fomentar a 
cultura e as práticas de investigação 
por meio dos diferentes programas 
desenvolvidos no IFRN; ampliar a 
cooperação com outras instituições 
acadêmico-científicas em nível local, 
regional, nacional e internacional 
[...] (IFRN, 2012, p. 54).
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Outrossim, o Regimento Interno do progra-
ma, regulamentado por intermédio da Resolução 
n° 55/2012 – CONSUP, declara que sua estrutura 
contempla, quando de sua implantação, duas li-
nhas de pesquisa: “Políticas e Práxis em Educação 
Profissional” e “Formação Docente e Práticas Pe-
dagógicas”. A primeira tem por eixo norteador a 
análise crítica da Educação Profissional no contex-
to da política educacional brasileira; já a segunda, 
por sua vez, é orientada ao estudo dos processos 
de formação docente e das práticas pedagógicas, 
no âmbito da Educação Profissional. (IFRN, 2012b).

Em 2019, no entanto, houve a adoção de 
uma terceira linha de pesquisa: “História, Historio-
grafia e Memória da Educação Profissional”, a qual 
se configura como um campo de investigação cujo 
foco é a história da Educação Profissional e suas 
interfaces com a Educação Básica, contemplando 
diferentes perspectivas de pesquisas que compor-
tam estudos no âmbito das instituições educativas, 
das memórias (individual ou coletiva) e da produ-
ção historiográfica sobre a modalidade.

A Resolução nº 55/2012 - CONSUP ainda in-
forma que o objetivo do PPGEP consiste em:

Contribuir para a elevação da qua-
lidade social da educação profissio-
nal, considerando as suas inter-re-
lações com a educação básica, em 
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espaços escolares e não escolares, 
por meio da produção do conheci-
mento do campo de estudo das po-
líticas, da formação docente e das 
práticas pedagógicas em Educação 
Profissional (IFRN, 2012, p.54).

O PPGEP possui, assim, o intento de formar 
profissionais para atuar na Educação Profissional, 
norteados, porém, pelos fundamentos do traba-
lho como princípio educativo e da relação indis-
sociável entre teoria e prática, a qual configura a 
práxis educativa.

A esse respeito, Gramsci (2000) coloca que a 
alternativa para a escola tradicional, em seus mol-
des desumanizadores e promotores da desigual-
dade social, seria a escola unitária, que articule tra-
balho, ciência, cultura e tecnologia, configurando, 
assim, o trabalho como princípio educativo.

Moura (2007, p. 19), por sua vez, acrescenta que,

Essa perspectiva, ao adotar a ciên-
cia, a tecnologia, a cultura e o tra-
balho como eixos estruturantes, 
contempla as bases em que se pode 
desenvolver uma educação tecno-
lógica ou politécnica e, ao mesmo 
tempo, uma formação profissional 
stricto sensu exigida pela dura reali-
dade da sociedade brasileira.

Kuenzer (2011) explana, a seu tempo, que 
a formação dos docentes que atuam na Educação 



354

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Profissional deve se dar de forma mais rigorosa 
do que aquela recebida pelos futuros professores 
da Educação Básica, em vista das mudanças exi-
gências do específicas deste mundo do trabalho. 
Por essa razão, a autora pontua que estes profis-
sionais devem receber um preparo que articule 
conhecimentos teóricos com a prática científico-
-tecnológica, bem como sócio-histórica pertinen-
te à área, o que denomina como eixo práxico.

Percebemos, desta forma, a complexidade 
que envolve a formação dos professores destina-
da a atuar na educação profissional e que esse 
momento deve ser pensado para além do preparo 
para a Educação Básica, desenvolvendo habilida-
des e adquirindo conhecimentos que lhes permi-
tirão compreender e transmitir aos seus alunos a 
ampla dimensão e relevância que essa modalida-
de possui para a formação humana.

Ao analisar as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação Profissional (DCNEP) - Reso-
lução nº 6/2012, observam-se os princípios nor-
teadores para a formação humana-integral dos 
estudantes, além de orientações referentes ao 
ensino, à organização, planejamento, desenvolvi-
mento e avaliação da EPT (BRASIL, 2012).

No que tange à formação docente para atu-
ar nessa modalidade de ensino, o “título IV” do 
documento deixa em aberto a possibilidade de 
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bacharéis atuarem na docência na educação pro-
fissional. No Art. 40, porém, verifica-se certa con-
trariedade em seu conteúdo, ao declarar que “[...] 
a formação inicial para a docência na Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio realiza-se em 
cursos de graduação e programas de licenciatura 
[...]” (BRASIL, 2012, p. 12).

No inciso 1º também fica assegurado que os 
bacharéis em atuação docente na EPT podem ter 
suas experiências profissionais validadas por meio 
de certificados, os quais podem ser equivalentes 
às licenciaturas, uma problemática que vem sendo 
frequentemente discutida por estudiosos da área.

Nesse sentido, de acordo com a leitura e a 
interpretação de estudo de Souza e Nascimento 
(2013), a docência na EPT remete a uma série de 
discussões e debates em torno da prática pedagó-
gica e dos contextos institucionais em que o profis-
sional professor está inserido.

No que se refere aos bacharéis que atuam 
como docentes, “[...] faz-se necessário questionar 
se a formação inicial nos cursos de bacharelado, 
complementada a posteriori por cursos de pós-
-graduação, é suficiente para o exercício da docên-
cia” (SOUZA E NASCIMENTO, 2013, p. 417). Além 
do mais, é válido salientar que nem todos os ba-
charéis docentes são pós-graduados, muitos são 
aprovados nos concursos sem essa titulação. Al-
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guns, inclusive, buscam especialização e/ou mes-
trado voltados às áreas técnicas.

A seguir, abordaremos a implementação e 
efetivação do doutorado - PPGEP/IFRN, apresen-
tando-se a proposta inicial, os seus trâmites legais, 
as linhas de pesquisas trabalhadas pelo programa, 
o investimento financeiro destinado ao seu funcio-
namento e, finalmente, a divulgação do primeiro 
edital de seleção publicado, o qual ofereceu 10 va-
gas para ingresso no semestre inicial de 2019.

DOUTORADO – PPGEP/IFRN

A proposta de Doutorado em estudo teve seu 
projeto aprovado inicialmente pela Deliberação no 
9/2018 - CONSEPEX (IFRN, 2018a) e, posteriormen-
te, sua criação autorizada por meio da Resolução no 

48/2018 - CONSUP. Argumentou-se, no projeto men-
cionado, a urgência em se adotar este nível de pós-
-graduação stricto sensu no âmbito da instituição, 
considerando os inúmeros desafios presentes no 
contexto brasileiro, para a superação da dualidade 
existente entre formação propedêutica e profissional.

A este respeito, a modalidade em estudo foi 
construída pautada em ideais que classificavam o 
sistema de ensino em duas vertentes: à elite cabe-
ria o ensino propedêutico, pensado no acesso ao 
Ensino Superior, com vistas a angariarem melhores 
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cargos, e do outro lado estaria a formação profis-
sional, voltada ao trabalho manual, não pensante, 
alienado. Lima (2015, p. 20) coloca, a este respeito, 
ser esta última “uma educação mínima para sujei-
tos mínimos reagirem minimamente diante da re-
alidade social e do Estado com suas exclusões em 
todas as dimensões da vida e da sociedade”.

Deste modo, por trás da máscara bem-inten-
cionada de “habilitar os filhos dos desfavorecidos da 
fortuna com o indispensável preparo technico e in-
telectual, como faze-los adquirir hábitos de trabalho 
profícuo, que os afastara da ociosidade ignorante, 
escola do vício e do crime” (BRASIL, 1909), objetivava-
-se, na verdade, educá-los no sentido de tornarem-se 
úteis à sociedade capitalista. Promovia-se, assim, uma 
espécie de “higienismo social” (FRIGOTTO, 1998).

Para além do exposto, o projeto de douto-
rado citado anteriormente esclarece, ainda, que 
objetiva

contribuir para a elevação da quali-
dade social da Educação Profissio-
nal, considerando as suas inter-re-
lações com a Educação Básica, em 
espaços escolares e não escolares, 
por meio da produção do conheci-
mento desde o campo de estudo 
das políticas, da formação docente, 
das práticas pedagógicas e da Histó-
ria da Educação Profissional (IFRN, 
2019, p. 46).
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Ademais, é necessário enfatizar que o ní-
vel de doutoramento ofertado, “além de ser o 
primeiro curso de doutorado do Instituto, é a 
primeira oferta de doutorado em Educação da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tec-
nológica do país” (AGORARN, 2018). Tal inedi-
tismo configura-se como um marco na história 
não apenas do IFRN, como também da Região 
Nordeste, considerando-se o fato de esta região 
apresentar, historicamente, maior defasagem 
nos indicadores educacionais, inclusive naque-
les concernentes à pós-graduação.

A este respeito, segundo levantamento re-
alizado pela CAPES (BRASIL, 2020), enquanto a 
região nordeste possui 834 programas de pós-
-graduação, a região sul conta com 926. Enfati-
za-se que aquela conta com 9 estados e o Sul 
com apenas 3. Se trouxermos esta comparação 
para o nível regional, podemos concluir o quão 
importante se mostra a implantação do doutora-
do em estudo no Rio Grande do Norte.

Ainda neste ínterim, é importante frisar o 
impacto financeiro na vida dos indivíduos que 
possuem o título de doutor. De acordo com o le-
vantamento realizado pelo Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE), enquanto o salário 
mensal médio de um doutor era de R$ 13.861 re-
ais, o restante dos brasileiros recebia, em média, 
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R$ 2.449 (GALILEU, 2017). Assim, percebe-se que 
a posse de tal título amplia o leque de oportuni-
dades profissionais, assim como permite a aqui-
sição de melhores salários. Contudo, segundo 
o Censo 2010, apenas 0,5% da população havia 
concluído o mestrado ou o doutorado naquele 
momento.

Vislumbrado o retorno financeiro anga-
riado mediante aquisição do título de doutor, 
volta-se o olhar, neste momento, para a justifi-
cativa de implantação do doutorado no PPGEP/
IFRN, constante no projeto mencionado ante-
riormente.

O doutorado no PPGEP conta com toda 
a estrutura necessária para o desenvolvimento 
das atividades acadêmicas correlatas a este ní-
vel de ensino, como equipamentos pedagógico-
-midiáticos, climatização, acesso à internet, salas 
para os fins que se fizerem necessários (estudos, 
reuniões, secretaria, coordenação etc.), mobiliá-
rio adequado, além de todas as condições favo-
ráveis que o próprio IFRN disponibiliza para seu 
corpo estudantil.

As linhas de pesquisa trabalhadas são as 
mesmas adotadas pelo curso de mestrado que 
já se encontra em andamento, a saber: Políticas 
e Práxis em Educação Profissional; Formação 
Docente e Práticas na Educação Profissional e; 
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História, Historiografia e Memória da Educação 
Profissional. Será permitido o ingresso de estu-
dantes provenientes de qualquer área de conhe-
cimento, haja vista a abrangência da educação 
profissional, conforme colocado pela Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação (LDB), em seu arti-
go 39: “A educação profissional e tecnológica, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacio-
nal, integra-se aos diferentes níveis e modalida-
des de educação e às dimensões do trabalho, da 
ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996).

O primeiro edital de seleção publicado 
(IFRN, 2018b) para o curso de doutorado ofere-
ceu 10 vagas para ingresso no semestre inicial 
de 2019, destinando 20% das vagas para candi-
datos que fizessem jus às cotas raciais e/ou por 
condição de deficiência. O processo seletivo con-
tou com três etapas: prova escrita teórica, análi-
se do projeto de tese de doutorado e entrevista.

Isto posto, contempla-se, a seguir, as in-
formações colhidas mediante entrevista a pro-
fessores do quadro docente do programa de 
pós-graduação em estudo, acerca de suas ex-
pectativas preliminares à efetivação do doutora-
do aqui apresentado. Tal ferramenta foi aplicada 
no contexto temporal em que os trâmites para 
implantação do doutorado em tela encontra-
vam-se em curso.
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AS VOZES DOS DOCENTES DO PPGEP ACERCA 
DA OFERTA DE DOUTORADO

Nessa seção, discutiremos as perspectivas 
dos entrevistados acerca da efetivação do dou-
torado no PPGEP. A partir da análise do discurso 
destes sujeitos percebemos, em sua maioria, a po-
sitividade sobre a aprovação do doutorado, assim 
como sobre a condução de suas atividades.

Além disso, constatamos em suas falas que 
esta conquista promoverá grandes contribuições, 
como o aumento da visibilidade do programa. Tal 
fato possibilitará maior destinação de recursos, bem 
como valorização da pesquisa científica, o que é de 
extrema relevância quando consideramos que, “a 
educação, a ciência e a tecnologia são os alicerces do 
desenvolvimento sustentável de um País” (FEI, 200?).

Quadro 1 – Caracterização dos entrevistados

PROFESSORES FORMAÇÃO LINHA DE PESQUISA

P1 Doutorado e mestrado 
em educação.

Políticas e Práxis em 
Educação Profissional

P2 Doutorado e mestrado 
em educação.

Formação Docente e 
Práticas Pedagógicas em 
Educação Profissional

P3 Doutorado em Educação. 
Mestrado em Desenvolvi-
mento Regional.

Políticas e Práxis em 
Educação Profissional
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P4 Doutorado e Mestrado 
em Ciências da Educação.

Formação Docente e 
Práticas Pedagógicas em 
Educação Profissional

P5 Doutorado em Educação 
e Mestrado em Letras.

Formação Docente e 
Práticas Pedagógicas em 
Educação Profissional

P6 Doutorado em Educação 
e Especialização em Enge-
nharia Elétrica.

Políticas e Práxis em 
Educação Profissional

Fonte: Elaboração dos autores 2019.

Como pode ser observado mediante análise 
do Quadro 1, seis docentes foram entrevistados, 
estando três vinculados a cada linha de pesquisa 
que existia à época da aplicação da entrevista, o 
que pode ter sofrido alteração, mediante abertu-
ra da terceira linha de pesquisa (História, Histo-
riografia e Memória da Educação Profissional). No 
tocante à formação inicial destes profissionais, ob-
serva-se predominância do título de doutor(a) em 
educação, demonstrando, assim, que receberam o 
preparo didático-pedagógico necessário para atu-
ar na modalidade.

De acordo com P1, as perspectivas para a 
implantação do doutorado em estudo são as me-
lhores possíveis, pois ele trará diversos benefícios 
para a instituição e para o programa, elevando seu 
reconhecimento, evidência e relevância. Fortalece-
rá, ainda, a pesquisa e a pós-graduação no estado 
e na região Nordeste.
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É importante enfatizar, neste contexto, que 
dos 2456 cursos de pós-graduação no formato de 
doutorado acadêmico presentes no cenário brasi-
leiro, apenas 404 estão situados no Nordeste, ou 
seja, aproximadamente 16.45% (BRASIL, 2020). 
Sendo assim, observamos o aspecto positivo da 
implantação deste nível de pós-graduação.

Analisando o discurso de P1, notamos que 
por assumir um alto cargo na Pró-Reitoria de Pes-
quisa do IFRN, por ter uma formação pedagógica e 
sociológica e por estar no PPGEP desde a sua con-
cepção, sua fala apresenta reflexos de suas expe-
riências profissionais e formativas, dando assim, 
respaldo às suas convicções.

Similarmente a P1, P2 exprime expectativas 
positivas à aprovação do projeto, porém relata 
que o corpo docente do programa já está traba-
lhando na perspectiva de entrar com um recurso, 
caso não haja o aceite da proposta. O entrevistado 
ainda complementa que essa aprovação vai “inau-
gurar uma nova atuação, né?! Uma nova dimensão 
do programa. [...] ampliar a cultura da pós-gradu-
ação na Instituição”. Ademais, declara que condu-
zirá a uma nova etapa histórica do PPGEP, a uma 
inédita experiência de formação e ampliação da 
cultura de pós-graduação na Instituição.

A análise da fala de P2 remete, também, à 
sua formação e experiências pedagógicas trazen-
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do marcas de suas vivências pessoais. Além disso, 
por desempenhar funções de gestão no programa, 
conhece os trâmites legais para a concretização do 
pleito, por isso traz em sua fala a preocupação em 
dirimir um recurso, caso necessário. 

A partir do discurso de P3, constatamos que 
as perspectivas são positivas para o aluno, pois a 
oferta da nova modalidade favorece sua verticali-
zação no programa, dando continuidade aos seus 
estudos. O entrevistado ainda afirma que “a possi-
bilidade de se desenvolver um trabalho com pelo 
menos 80% desses estudantes (oriundos do mes-
trado) [...] numa possível oferta de curso de douto-
rado é enorme”.

Porém, no que tange aos professores, o entre-
vistado afirma que há um déficit no corpo docente 
do PPGEP, tendo em vista as inúmeras atribuições 
com os orientandos, exigências de publicação por 
parte da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES) e as aulas de mestra-
do e licenciatura, sobrecarregando-os.

Inferimos que, por meio da fala de P3, há tra-
ços de influências de sua formação na questão da 
verticalização, posto que sua trajetória acadêmica 
seguiu essa dinâmica: licenciatura e mestrado em 
Letras, doutorado em Educação e especialização 
no Programa Nacional de Integração da Educação 
Básica com a Educação Profissional na Modalidade 
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de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
A seu tempo, P4 explana que as expectativas 

para a aprovação do doutorado são favoráveis, haja 
vista a instituição ter uma estrutura física adequada 
e encontrar-se há “anos-luz de distância” (grifo nosso) 
se comparada a outras, sendo reconhecida, segun-
do sua visão, pelos avaliadores da CAPES. Em con-
trapartida à fala de P3, P4 assevera que há um corpo 
docente suficiente para abraçar a proposta de dou-
toramento e concorda no aspecto da verticalização 
como sendo um processo natural.

Seguindo para a análise do discurso de P4, per-
cebemos que sua trajetória profissional de atuação em 
distintos campi do instituto respalda sua fala anterior, 
na questão da infraestrutura, e por atualmente desem-
penhar cargo de chefia no PPGEP, acreditando que o 
quantitativo do corpo docente é adequado. Além disso, 
ainda verificamos que sua formação seguiu o parâme-
tro da verticalização: licenciado em Matemática, bacha-
rel em Ciências Contábeis, especialista em Auditoria e 
em PROEJA, mestre em Desenvolvimento Regional e 
doutor em Educação.

A fala de P5 demonstra uma preocupação 
frente à incerteza do cenário político, fazendo men-
ção à Reforma do Ensino Médio instituída pela Lei 
n.º 13.415/2017. Segundo colocado por seus defen-
sores, objetivava-se com ela a oferta de um Ensino 
Médio mais atraente ao olhar dos estudantes brasi-
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leiros, mas o plano de fundo que embasa a propos-
ta desferiu, na verdade, um ataque à perspectiva de 
formação unitária e integrada, assim como colocado 
por Ramos e Frigotto (2016, p. 8):

A contra-reforma é expressão do 
pensamento conservador, valen-
do-se de uma lógica economicista 
e pragmática expressiva de nosso 
capitalismo dependente, em um 
tempo de hegemonia neoliberal e 
cultura pós-moderna; a cultura do 
fragmento, do imediato, do utilitário 
e do enxuto. Trata-se de uma polí-
tica que liofiliza a educação básica 
retirando-lhe conteúdo de forma-
ção científica e ético-política que se 
esperaria numa sociedade que tem 
as pessoas e não o mercado como a 
razão da política pública.

O professor P5 deixa subentendido, então, 
em seu discurso, dúvidas quanto a investimentos em 
educação nos próximos anos. Além do mais, corrobo-
rando a afirmação de P4, P5 percebe que a visão da 
comunidade externa, a respeito dos institutos ainda 
é a de escolas técnicas e que, por isso, não teria perfil 
para oferecer pós-graduação acadêmica.

Seus pensamentos e incertezas são justifica-
dos pelo longo percurso de atuação no instituto, ten-
do em vista encontrar-se vinculado ao IFRN há mais 
de 30 anos, logo, perpassando por inúmeros contex-
tos políticos e educacionais de avanços e retrocessos.



367

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inferimos, a partir da fala dos entrevistados, 
que desde o semestre letivo 2018.2, quando ini-
ciamos a pesquisa, houve unanimidade quanto à 
aprovação do pleito de doutoramento para o PP-
GEP. No entanto, constatamos algumas divergên-
cias no que tange ao quantitativo do quadro docen-
te ser insuficiente, posto que haverá o incremento 
de atribuições e demandas para o corpo atual, 
tendo em vista as impossibilidades de concursos, 
contratações ou remanejamentos internos. Dessa 
forma, podemos observar uma certa adequação 
em relação ao perfil dos papéis assumidos pelos 
professores e um forte compromisso da equipe 
em abraçar à causa do projeto, mas sem perder a 
perspectiva de qualidade do produto em processo 
de aprovação.

Outro ponto observado refere-se à visão 
histórica que a comunidade externa e a CAPES 
ainda possuem quanto ao papel a ser desem-
penhado pelos institutos federais, como insti-
tuições especializadas na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes moda-
lidades de ensino, ou seja, apenas como centros 
de formação técnica, comprometendo, assim, a 
aprovação da proposta, a ponto de um dos en-
trevistados, prever a abertura de um recurso, 
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caso necessário (IFRN, 2012).
Percebemos, também, a valorização da ver-

ticalização dos mestrandos e egressos, na pers-
pectiva de que estes deem continuidade aos estu-
dos na instituição, mantendo, dessa forma, vínculo 
com o programa e o IFRN. Esse público respalda 
a aceitação do doutoramento, visto que já existe 
demanda à espera desta progressão acadêmica, 
pois de acordo com a coordenação geral do PP-
GEP/IFRN, até o final de 2019, 78 dissertações fo-
ram concluídas.

Acreditamos que este texto proporcionou 
uma reflexão a respeito do atual papel exercido 
pelos institutos federais, levando-se à reflexão so-
bre a estrutura física, funcional e financeira para 
atender a esta nova realidade, tanto por parte de 
instâncias governamentais, quanto dos sujeitos 
que atuam no IFRN.

Como contribuição deste capítulo, a propos-
ta aqui apresentada foi aprovada no fim do ano 
de 2018, e o programa de doutorado já conta com 
02 turmas de doutorandos, o que acarretará uma 
maior visibilidade aos institutos em geral, mas 
principalmente ao norte rio-grandense, por se tor-
nar o pioneiro no país nessa conquista, servindo 
de modelo aos demais, desmistificando, ainda, a 
visão defasada de se tratar apenas de centros téc-
nicos e profissionalizantes.



369

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

REFERÊNCIAS

AGORARN. IFRN oferece primeiro doutorado em 
Educação Profissional da Rede Federal, 2018. Dis-
ponível em: https://agorarn.com.br/ultimas/ifrn-o-
ferece-primeiro-doutorado-em-educacao-profissio-
nal-da-rede-federal/. Acesso em: 31 ago. 2020.

BRASIL. Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 
1909. Créa nas capitais dos Estados da Escolas de 
Aprendizes Artífices, para o ensino profissional pri-
mário e gratuito. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.
pdf. Acesso em: 27 ago. 2018.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Profissional e Técnica de Nível Médio. 
Resolução n° 6, 20 de setembro, Brasília: CNE/CEB, 
2012.  Disponível em: http://abre.ai/byFs. Acesso 
em: 02 ago. 2019.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 19 ago. 2018.

BRASIL. Plataforma sucupira. Cursos Avaliados e 
Reconhecidos. 2020. Disponível em: https://sucu-
pira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/co-
leta/programa/quantitativos/quantitativoRegiao.



370

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

xhtml. Acesso em: 31 ago. 2020.

CAREGNATO, Rita Catalina Aquino; MUTTI, Regina. 
Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus 
análise de conteúdo. Texto Contexto Enferma-
gem: Florianópolis, 2006. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-07072006000400017&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em: 04 set. 2020.

FEI, Centro Universitário. 200?. A importância da 
pesquisa para o desenvolvimento do país. Dispo-
nível em: http://abre.ai/byFl. Acesso em: 04 set. 2020.

FONSECA, João José. S. Metodologia da pesquisa 
científica. Fortaleza: UEC, 2002.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação, crise do traba-
lho assalariado e do desenvolvimento: Teorias em 
conflito. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educa-
ção e crise do trabalho: perspectiva de final de 
século. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

REVISTA GALILEU. O que você precisa saber so-
bre a pós-graduação no Brasil, 2017. Disponível 
em: http://abre.ai/byFk. Acesso em: 04 set. 2020.

GRAMSCI, Antônio. Caderno 12. Os intelectuais: 
princípio educativo. In: ______. Cadernos do cár-
cere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 



371

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

IFRN. Apresentação do Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação Profissional - PPGEP. Natal: 
Página Oficial IFRN, 2020. Disponível em: https://
portal.ifrn.edu.br/ensino/ppgep/paginas/apresen-
tacao. Acesso em: 01 ago. 2020.

IFRN. Deliberação no 9 - CONSEPEX, de 30 de maio 
de 2018. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/
conselhos/consepex/deliberacoes/2018/delibera-
cao-no-09-2018/view. Acesso em: 28 ago. 2020.

IFRN. Edital no 03 - PPGEP/IFRN, de 21 de dezembro 
de 2018. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/
ensino/processos-seletivos/pos-graduacao/doutora-
do/edital-03-2018-ppgep-ifrn-doutorado-em-educa-
cao-profissional-2019.1. Acesso em: 31 ago. 2020.

IFRN. Resolução nº 48 - CONSUP, de 18 de de-
zembro de 2018. Autoriza a criação do Curso de 
Doutorado Acadêmico em Educação Profissional, 
na modalidade presencial, e autoriza o seu funcio-
namento no Campus Natal Central deste Instituto 
Federal. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/
conselhos/consup/resolucoes/2018/resolucao-
-no-45-2018/view. Acesso em: 02 set. 2020.

IFRN. Resolução nº 54 - CONSUP, de 15 de junho 
de 2012a. Aprova o projeto de criação do Progra-



372

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ma de Pós-Graduação em Educação Profissional 
e autoriza seu funcionamento no Campus Natal- 
Central do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Disponível 
em: http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/re-
solucoes/2012/resolucao-no-54-2012/view. Aces-
so em 29 nov. de 2018.

IFRN. Resolução nº 55 - CONSUP, de 15 de junho 
de 2012b. Aprova o Regimento Interno do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação Profissional 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
http://portal.ifrn.edu.br/ensino/ppgep/documen-
tos/legislacao/portarias-e-resolucoes/resolucao-
-no-55.2012-consup-regimento-ppgep. Acesso em 
29 nov. 2018.

IFRN. Projeto de criação do Programa de Pós-
-Graduação em Educação Profissional - PPGEP. 
Diretoria Acadêmica de Ciências - Campus Natal 
Central, 2012. Disponível em: http://abre.ai/byFo. 
Acesso em: 04 set. 2020.

IFRN. Projeto Político Pedagógico do IFRN: uma cons-
trução coletiva – documento base. Natal: IFRN, 2012.

KUENZER, Acácia. A formação de professores para o 
ensino médio: velhos problemas, novos desafios. In: 



373

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 116, p. 667-688, jul.-
-set. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/
v32n116/a04v32n116.pdf. Acesso em: 04 dez. 2018.

LIMA, Erika Roberta Silva de. Ensino Médio e Edu-
cação profissional no Brasil: um estudo explora-
tório das políticas educacionais (1990-2010). 2015. 
159 f. Dissertação (Mestrado em educação) – Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2015.

MANZINI, Eduardo José. A entrevista na pesquisa so-
cial. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 1990.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do co-
nhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.  14. 
ed. São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2014.

MOURA, Dante Henrique. Educação Básica e Edu-
cação Profissional e Tecnológica: dualidade histó-
rica e perspectivas de integração. In: Holos, Natal, 
v. 2, p. 4-30. 2007. Disponível em: http://www2.
ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFi-
le/11/110. Acesso em: 04 dez. 2018.

RAMOS, Marise Nogueira; FRIGOTTO, Gaudên-
cio. Medida Provisória 746/2016: a contra-refor-
ma do ensino médio do golpe de estado de 31 de 
agosto de 2016. Revista Histedbr On-line, Cam-
pinas, 2016. Disponível em: https://periodicos.



374

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/
view/8649207/15754. Acesso em: 27 ago. 2018.

SOUZA, Francisco das Chagas Silva; NASCIMENTO, 
Vivianne Souza de Oliveira. Bacharéis professores: 
um perfil docente em expansão na rede federal de 
educação profissional e tecnológica. In.: MOURA, 
Dante Henrique. Produção de conhecimento, 
políticas públicas e formação docente em edu-
cação profissional. Campinas (SP): Mercado de 
letras, 2013, p. 409-432.



375

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NA FORMAÇÃO DOS DOCENTES NÃO 
LICENCIADOS: VOZES, VISÕES E PERCEPÇÕES 
DOS PROFESSORES DO PPGEP

GRAZIELLA NONATO TOBIAS DUARTE

IFRN

graziellantd@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4075-3619

ROSEANE IDALINO DA SILVA

SEEC-RN

roseaneidalino@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5353-7309

WALESKA BARROSO DOS SANTOS KRAMER MARQUES

IFRN

waleskakramer@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9803-6180

CAPÍTULO 2.4



376

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

FRANCINAIDE DE LIMA SILVA NASCIMENTO

IFRN

francinaidesilva@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9091-8055

INTRODUÇÃO

Este texto é fruto da pesquisa intitulada 
“Formação Docente na EPT – Vozes, Visões e Per-
cepções dos Professores do Programa de Pós-
-Graduação em Educação Profissional (PPGEP)”, 
que foi dividida em 7 (sete) subtemas, sendo 
eles: 1) O perfil de formação do professor; 2) A 
atuação do professor no IFRN; 3) A Atuação do 
PPGEP na formação dos egressos do IFRN; 4) As 
relações de gênero na atuação docente na EPT; 
5) A contribuição do PPGEP na formação docen-
te dos não licenciados; 6) A história do PPGEP e 
7) As perspectivas para a formação do doutora-
do no PPGEP. Essa pesquisa foi realizada como 
trabalho final da disciplina “Formação de Profes-
sores para a Educação Profissional”, pertencen-
te à grade curricular do Programa do Mestrado 
Acadêmico em Educação Profissional do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN).

O presente trabalho trata do subtema a 
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contribuição do Programa de Pós-graduação em 
Educação Profissional (PPGEP) e tem como obje-
tivo discutir e analisar a contribuição do PPGEP 
para a formação dos docentes não licenciados 
a partir das falas dos professores do programa 
que atuaram na formação continuada dos dis-
centes e ex-discentes do IFRN. Ele está dividido 
em quatro partes: na primeira será apresentada 
a formação de professores que atuam na educa-
ção profissional, com base nos autores Machado 
(2013) e Souza (2013), como também, na legis-
lação pertinente ao referido tema. Na segunda 
parte, tratou-se da contribuição do PPGEP na for-
mação docente dos não licenciados. Na terceira 
parte, foram apresentados e discutidos os dados 
com base nas vozes dos professores participan-
tes do estudo, adquiridas através de entrevista 
semiestruturada. Por fim, são apresentadas as 
considerações finais sobre o tema tratado. 

A Educação Profissional (EP) apresenta di-
ferentes características em sua forma de ofer-
ta. Ela pode ser entendida como modalidade de 
educação e também como área de conhecimen-
to, à medida que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, ao tratar das modalidades educacionais, 
inclui a Educação Profissional como sendo uma 
modalidade, bem como menciona as tecnologias 
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como uma área de conhecimento. É válido men-
cionar que apesar da EP ter como foco a qualifi-
cação de mão de obra, permitindo que o aluno 
desenvolva conhecimentos acerca de determi-
nada profissão, ela visa também a formação in-
tegral do estudante, capacitando-o tanto para o 
mercado de trabalho como para a sua integrali-
zação na sociedade em geral.

Uma característica da educação profissio-
nal que provavelmente contribui para a sua di-
versidade é a existência simultânea de docentes 
licenciados e não licenciados nos Institutos Fe-
derais, atuando conjuntamente nos cursos ofer-
tados.

Em 2019, o Brasil  dispunha dos cursos 
técnicos de ensino médio integrado à educação 
profissional, de cursos subsequentes e concomi-
tantes, que são realizados por diferentes profis-
sionais de várias áreas de conhecimento. Para 
atender a essa variada demanda, o quadro dos 
docentes da educação profissional é composto 
por professores licenciados e não licenciados.

Diante desse contexto, esse trabalho tem 
por tema principal a discussão de como o PP-
GEP pode contribuir com o processo formati-
vo dos professores não licenciados que atuam 
na educação profissional em alguma forma de 
oferta dessa modalidade. Dessa maneira, para 
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a realização dessa pesquisa, nos fundamenta-
mos nas concepções de Baade (2013), quando 
se refere ao desenvolvimento de pesquisa com 
fontes orais e atribui a elas um cunho de resga-
te da história de pessoas e grupos. Essa história 
oral complementa lacunas que os documentos 
escritos não podem expressar, aprofundando o 
olhar daqueles que fizeram parte da construção 
de um contexto social ou daqueles que de algu-
ma maneira foram excluídos desse processo de 
construção.

Assim, com base nos apontamentos de 
Baade (2013, p. 2), “[...] entende-se história oral 
como um método de trabalho historiográfico”, 
o que nos faz compreender que essa pesquisa 
apresenta apontamentos de uma formação de 
identidade ainda em processo construtivo, a 
qual teve início com a necessidade de abertura 
do PPGEP. 

Nessa dimensão, Henrique (2015) aponta 
a consciência do presente como caminho para 
se rememorar o passado e, dessa maneira, re-
organizar momentos históricos e detalhes das 
vivências que, sem essa consciência, não se da-
riam positivamente.

Diferentes são as experiências, os olhares, 
as relações, o que aponta preocupações diferen-
tes e vínculos distintos em um mesmo grupo, e 
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nesta pesquisa, tentamos alinhar esses olhares 
para ouvirmos as vozes de quem contribui com 
o Programa para a formação do docente não li-
cenciado.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE 
ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação dos professores apresenta-se 
como um questionamento quando a oferta de 
educação profissional passa a ser sistematiza-
da, em 1909, com as Escolas de Artes e Ofícios 
criadas pelo então Presidente da República Nilo 
Peçanha. De acordo com Machado (2013, p.348), 
esse momento “colocou em evidência a falta de 
professores especializados para esse campo 
educacional”.

Iniciativas como a Escola Normal de Artes 
e Ofícios deram o ponto de partida para se pen-
sar a formação dos professores que iriam atuar 
na Educação Profissional, iniciando a reflexão do 
perfil desses profissionais e os conhecimentos 
necessários para atuarem como docentes. Mes-
mo que de forma tardia, essas demandas são sis-
tematizadas na Lei Orgânica do Ensino Industrial 
de 1942 como ressalta Machado (2013, p.349),
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[...] no seu artigo 53, previa que a 
formação de professores de disci-
plinas de cultura geral, de cultura 
técnica ou de cultura pedagógica e 
de práticas educativas deveria ser 
feita em cursos apropriados. Essa é 
a primeira inclusão do assunto em 
legislação educacional. 

Apenas nos anos 60 a formação dos pro-
fessores que estavam atuando ou iriam atuar 
na educação profissional passa  a ser regida 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
tendo seu lugar, embora de maneira simpló-
ria, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
4.024, sancionada em 1961, o que de acordo 
com Machado (2013, p.350), “trata da questão 
unicamente para assinalar que seria preciso se-
parar formalmente os lugares da formação de 
professores para o ensino médio e da formação 
de professores de disciplinas específicas do en-
sino técnico”.

Essa disposição apresentada na LDB da 
época levou a diferentes estratégias para a for-
mação dos professores, até culminar na refor-
ma universitária de 1968, Lei nº 5.540, a qual 
determina que a formação de professores de 
disciplinas gerais ou técnicas deveria acontecer 
em cursos superiores (MACHADO, 2013). No en-
tanto, essa determinação passa a ser flexibiliza-



382

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

da, pois muitos professores que atuavam não 
tinham formação acadêmica de nível superior, 
sendo necessárias adaptações nas formas de 
formação continuada.

Mesmo com questionamentos sobre os 
caminhos formativos dos professores que atu-
ariam na Educação Profissional, a LDB de 1996, 
nº 9.394, não apresenta claramente esses cami-
nhos, deixando-os abertos às diferentes possi-
bilidades de formação e aos diferentes perfis 
de docente, apontando que a teoria e a prática 
precisam ser consideradas nesse processo.

Diante dessas muitas mudanças não con-
solidadas, o perfil do professor não licenciado, 
na atualidade, tem diferentes identidades, o 
que nos leva a refletir sobre os processos de 
formação desse profissional no início de sua 
carreira e nas formações continuadas que ve-
nha a realizar ao longo desse percurso, refor-
çando preocupações de formação que fazem 
parte da história formativa desse docente.

Podemos ressaltar que esses profissio-
nais estão no espaço escolar, por vezes, sem 
conhecimentos mínimos necessários para a do-
cência, o que pode dificultar a execução do tra-
balho pedagógico e os resultados da formação 
de seus alunos. Dialogamos com Souza (2013, 
p. 392) quando aponta que
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A formação docente para a EPT deve 
resultar, por meio do trabalho esco-
lar, na formação de jovens capazes 
não somente de manipular (no senti-
do próprio do termo) o conhecimen-
to que adquiriram, mas, usando esse 
conhecimento, possam se colocar 
como sujeitos autônomos e a serviço 
da sua própria emancipação.

Para que isso seja realidade, o profissional que 
estará com esse estudante necessita de uma forma-
ção que o leve à construção desse perfil formativo, o 
que acontece por meio das disciplinas pedagógicas 
dos cursos de formação de licenciatura e que ainda 
não está presente no processo formativo do profes-
sor bacharel. Essa formação parte, também, da com-
preensão de que o conhecimento não é fragmenta-
do, e que é dentro de um contexto de ensino que se 
formará o estudante em sua totalidade.

A formação inicial e continuada dos profes-
sores não licenciados tem sido fruto de pesquisas e 
reflexões quanto à sua importância para a formação 
dos estudantes dos cursos tecnológicos. Pensando 
nessa dimensão e no processo de colaboração do 
Programa de Pós-graduação em Educação Profissio-
nal (PPGEP), e partindo da importância de ouvir as 
vozes dos profissionais que trabalham com o pro-
cesso formativo desses docentes não licenciados, 
julgamos necessário conhecer esses caminhos for-
mativos.
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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE 
DOS NÃO LICENCIADOS: APRESENTAÇÃO DA 
PESQUISA 

O IFRN iniciou os primeiros cursos de pós-
-graduação lato sensu na área da Educação Profis-
sional em 2006. Em 2011, o IFRN criou o Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional vi-
sando ofertar curso de pós-graduação stricto sensu 
voltado à produção de conhecimentos associados 
à formação docente. Esse programa foi aprovado 
pela CAPES em 2012, tendo a primeira oferta de 
vagas no segundo semestre de 2013.

O programa tem por objetivo dar continuidade 
à formação científica de profissionais de nível superior 
provenientes de diversas áreas do conhecimento, ca-
pacitando-os para a docência e para a pesquisa na área 
da Educação Profissional. O mencionado programa 
funciona nas instalações da DIAC – Diretoria Acadêmi-
ca de Ciências do IFRN, no campus Natal Central, possui 
14 (quatorze) docentes atuantes e conta com um cole-
giado com 11 (onze) membros.

Para o desenvolvimento da pesquisa, os es-
tudantes envolvidos recorreram aos documentos 
norteadores do PPGEP, à doutrina acerca do tema 
trabalhado e aos docentes do programa, por meio 
da realização de entrevista semiestruturada. Dos 
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14 (catorze) professores pertencentes ao PPGEP, 
foram entrevistados na pesquisa 7 (sete) docentes. 

Nosso trabalho tem como foco a contribuição 
do PPGEP na formação docente dos não licenciados. 
Essa investigação foi motivada pelo interesse em co-
nhecer o que pensam os professores do programa 
acerca da formação docente na Educação Profissio-
nal e, mais especificamente, tentar demonstrar, na 
visão dos docentes, de que forma o PPGEP contri-
bui para a formação daqueles profissionais que não 
possuem licenciatura, e que ainda assim buscam 
uma pós-graduação stricto sensu em educação.

Para alcançar o objetivo da pesquisa, fo-
ram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
os professores participantes do estudo, conten-
do trinta (30) questões. As perguntas foram feitas 
oralmente, com o auxílio de um gravador de voz, 
e posteriormente foram transcritas e analisadas.

O QUE PENSAM OS PROFESSORES DO PPGEP 
ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PARA 
A FORMAÇÃO DOS DOCENTES NÃO LICENCIADOS: 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Apresentaremos neste tópico as vozes dos 
professores do PPGEP, partindo do princípio de 
que esse processo de escuta é fundamental para 
que possamos compreender como se dão os 



386

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

trabalhos pedagógicos dos professores do pro-
grama diante da realidade dos perfis dos alunos 
que compõem as turmas da pós-graduação do 
IFRN em Educação Profissional.

A entrevista semiestruturada foi o recurso 
utilizado como ferramenta metodológica para a 
investigação, como já mencionamos. A partir da 
análise das falas dos entrevistados, é possível 
observar o paradoxo da complexidade e da sin-
gularidade das vozes, visões e percepções dos 
professores do PPGEP entrevistados acerca da 
contribuição do PPGEP na formação docente dos 
não licenciados que fizeram ou fazem parte do 
Programa.

De modo geral, observamos que os pro-
fessores participantes da pesquisa são doutores 
ou pós-doutores em Educação, com formação 
inicial em diferentes áreas de conhecimento, 
como matemáticos, historiadores, sociólogos e 
pedagogos, o que nos garante uma pluralidade 
no corpo docente, ampliando, assim, os diálogos 
estabelecidos nos processos formativos dos dis-
centes.

A entrevista específica deste subtema foi 
realizada pelos grupos estabelecidos em sala e 
de acordo com a disponibilidade dos professo-
res entrevistados. Para assegurar o anonimato 
das vozes dos sujeitos entrevistados, os seus 
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respectivos nomes foram substituídos pelo có-
digo P, seguido do número de identificação da 
entrevista, ou seja, de P1 a P7.

Nesta pesquisa, observados o perfil dos 
professores que lecionam nessa modalidade de 
ensino e que pertencem ao programa. Dentro 
dessa dimensão, levantamos os seguintes ques-
tionamentos: há uma preocupação em investi-
gar o perfil de formação dos estudantes? Como 
essa formação dos estudantes influencia na sua 
atuação em cada turma? Como percebe as possi-
bilidades da inserção do não licenciado no cam-
po da educação? Qual seria a contribuição do 
PPGEP para a instituição?

Os sete professores entrevistados men-
cionaram diferentes observações acerca do per-
fil de formação dos estudantes, mas cabe des-
tacar que P3 não respondeu a este ponto da 
entrevista. Os demais afirmaram ser importante 
saber desse percurso prévio como elemento de 
contribuição relevante para a prática docente. 
P2 relata a observação pessoal de que 50% dos 
estudantes são bacharéis, e trazem a ciência de 
que evidentemente o mestrado não confere a li-
cenciatura, mas aproxima o sujeito do campo da 
educação, uma vez que são discutidas as ques-
tões próprias da educação.

No entendimento do professor P6, o Pro-
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grama de Pós-graduação em Educação Profis-
sional tem um eixo, a Educação Profissional, in-
dependente da formação do sujeito, ou seja, se 
ele é graduado na condição de licenciatura ou 
do bacharelado. Com isso claro, é importante 
entendermos o percurso de formação do sujei-
to, ressaltando que, para sua prática, mais im-
portante do que isso é estabelecer esses nexos 
entre o sujeito e a educação profissional, isto é, 
como é que esse sujeito se aproxima da educa-
ção profissional.

Para P5, apesar de a natureza do mestra-
do ser específica e do objetivo de fortalecimento 
da produção de conhecimento no campo da edu-
cação profissional, os docentes têm identificado 
alguns objetos de pesquisa que estão em conso-
nância com a trajetória de formação acadêmica 
dos alunos. P5 percebe a inserção do não licen-
ciado no campo da educação como,

P5- [...]  importante ele está aqui 
na prática mesmo que ele não te-
nha feito uma, uma graduação, 
uma licenciatura, mas o curso de 
formação ele também é educativo 
no sentido de trazer elementos da 
docência no campo da educação 
profissional. Então existem algumas 
disciplinas que estão direcionadas a 
isso como formação.
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Nos questionamentos acerca de como 
essa formação dos estudantes influencia na sua 
atuação em cada turma,  os professores apre-
sentaram reflexões que podem colaborar com 
os apontamentos do processo formativo desses 
discentes.

Dos sete entrevistados, três não respon-
deram ou não souberam responder sobre como 
a formação dos estudantes influencia na própria 
atuação. Os demais fazem afirmações de que a 
formação dos estudantes tem influência no fa-
zer ou no teor das discussões realizadas em sala 
de aula e nas produções feitas no Programa.

P1 aponta que alguns discentes relatam 
dificuldades para realização de algumas ativida-
des solicitadas pelos docentes, por não ter um 
embasamento teórico na área da educação. No 
entanto, P5 relata que essa marca estrutural da 
própria essência de formação aparece no objeto 
de pesquisa, no direcionamento das leituras, nas 
posições teóricas dos alunos, afirmando que ter 
e ver essa pluralidade  só vem a enriquecer as 
disciplinas.

A inserção do não licenciado no campo da 
educação é vista pelos entrevistados como posi-
tiva de uma maneira geral, desde que seja ofere-
cida uma formação pedagógica complementar, 
visto que o exercício da docência requer não a 
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construção de conhecimentos e conteúdos, mas 
uma ação reflexiva problematizadora do proces-
so ensino-aprendizagem que contribua para a 
consolidação de práticas profissionais as quais 
ultrapassem os limites da educação bancária 
(FREIRE, 1996), na qual o aluno é considerado um 
depósito de conteúdos transmitidos pelo profes-
sor, para assumir uma nova concepção na qual 
o estudante é agente ativo do processo ensino-
-aprendizagem e, consequentemente, da (re)
construção do próprio conhecimento e, assim, 
de sua formação em um sentido mais amplo.

De acordo com P6, mesmo o bacharelado 
pode ter também uma formação para docência 
intrínseca e uma capacitação, afirmando que 
não se deve criar barreiras entre o sujeito que 
é licenciado e o sujeito que não o é, “quem sabe 
ensinar e o outro que não sabe ensinar isso, 
que não é necessariamente por aí,  nós forma-
mos professores também, é por isso que eu friso 
bem, nós formamos professores também pela 
prática” (P6).

Verifica-se, então, que na percepção da 
maioria dos docentes entrevistados, o saber 
docente aproxima-se da ideia de que  na práti-
ca docente integram-se diversos saberes (TAR-
DIF, 2013). Esses saberes são os elementos que 
constituem a prática docente. Corroborando 
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com o que afirma P5, é no decorrer de sua for-
mação que os professores vivenciam os saberes 
pedagógicos e experimentam e percebem a ne-
cessidade de se aproximar das ciências da edu-
cação, para assim incorporá-los à sua prática. É 
no exercício de suas funções e na prática de sua 
profissão que eles desenvolvem saberes especí-
ficos, baseados em vivências e nos saberes que 
trazem.

Para o professor P1, a legislação é permis-
siva e desrespeita o ser professor e o seu saber, 
e fortalece o desrespeito quando permite a ad-
missão desse profissional sem preparo para o 
exercício da docência. O ser professor vai além 
da concepção de ensino, conteúdos, experiên-
cias em laboratórios, perpassa a didática, os mé-
todos e técnicas. P1 ainda se questiona se um 
professor que cursou uma faculdade está apto a 
lecionar, a ter opiniões sobre questões políticas 
pedagógicas e da educação. Para ele, não basta 
saber o conteúdo, é preciso ter uma preparação 
específica.

Neste sentido, percebemos que os docen-
tes entrevistados têm uma visão de educação 
profissional que ultrapassa o conceito de edu-
cação bancária, percebemos em suas falas uma 
preocupação com questões como “transmissão 
dos conteúdos”, “relacionamento docente e 
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aluno” e a “influência da formação original” no 
decorrer das disciplinas que são lecionadas no 
PPGEP.

Em um dos relatos, P6 afirma que se deve 
ter cuidado para não perpetuar estereótipos:

P6 - Eu me preocupo muito com 
esses estereótipos, eu digo isso 
inclusive por que eu sou licencia-
da, tive experiências com as dis-
ciplinas de psicologia, de forma-
ção, de didática, mas asseguro, foi 
importante? Sim, mas não foram 
elas que me tornaram professora. 
Então vamos problematizar para 
além das disciplinas que a gente 
cursa nas licenciaturas e deixar de 
lado esse discurso que naturaliza 
quem vem das licenciaturas é pro-
fessor, quem vem do bacharelado 
não é professor. 

No entanto, são comuns as falas que utili-
zam termos como é necessário, é preciso, se re-
ferindo à necessidade de o docente buscar uma 
formação pedagógica complementar a qual lhe 
forneça recursos para uma melhor atuação di-
dática.

Quanto ao questionamento de qual seria 
a contribuição do PPGEP para a instituição, 6 
dos 7 entrevistados afirmam serem contribui-
ções de grande valia. As falas vão desde visibi-
lidade e melhoria da formação docente até a 
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possibilidade da formação continuada e a verti-
calização, cumprindo uma função acadêmica e 
social relevantes.

P2 - Um dos grandes objetivos do 
programa é tensionar a concep-
ção de formação humana que se 
coloca em prática no campo da 
Educação Profissional e a própria 
instituição é um desses campos, 
a instituição é um campo de atu-
ação da Educação Profissional, 
a instituição forma na Educação 
Profissional, então, quando o pro-
grama de pós-graduação em Edu-
cação profissional ele está produ-
zindo conhecimento e formando 
pesquisadores no campo da Edu-
cação Profissional esse movimen-
to pode contribuir para avanços 
na concepção de Educação Pro-
fissional da própria instituição, 
não apenas da própria instituição, 
mas também da própria institui-
ção. 

Diante de tantas falas, podemos observar 
que os professores atuantes no PPGEP têm um 
olhar diferenciado acerca dos alunos não licencia-
dos, no sentido de fazer com que as experiências 
trazidas por esses profissionais possam contribuir 
com o seu processo de formação enquanto pro-
fessores. O programa tem um importante papel 
nesse processo de formação continuada, possibili-
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tando o diálogo com várias áreas de conhecimento 
e aprofundando a pesquisa no âmbito da educa-
ção profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, podemos perceber 
que a educação  profissional apresenta dife-
rentes características em sua forma de oferta, 
como também verificamos que o quadro dos 
docentes dessa área é composto por profes-
sores licenciados e não licenciados. O perfil do 
professor não licenciado tem diferentes identi-
dades, o que nos levou a refletir sobre os pro-
cessos de formação desse profissional no início 
de sua carreira e nas formações continuadas 
que porventura tenha realizado ao longo do 
seu percurso acadêmico.

Com a presente pesquisa, constatamos 
um paradoxo da complexidade e da singulari-
dade das vozes, visões e percepções dos pro-
fessores do PPGEP entrevistados acerca da con-
tribuição do Programa de Pós-graduação em 
Educação Profissional do IFRN na formação dos 
docentes não licenciados que atuam na Edu-
cação Profissional.  Para que essa contribuição 
ocorra, é necessário, segundo alguns docentes 
entrevistados, que o profissional responsável 
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pelo estudante não-licenciado tenha um per-
fil formativo, pois como o conhecimento não é 
fragmentado, a formação do estudante deve se 
dar dentro de um contexto de ensino capaz de 
prepará-lo integralmente. Ou seja, o professor, 
ao se deparar com um aluno não licenciado, 
deve ter consciência de que o discente bacharel 
não possui conhecimento das disciplinas peda-
gógicas dos cursos de formação de licenciatu-
ra, porém possui outros saberes oriundos da 
prática e, apesar de o Mestrado não conferir a 
licenciatura ao sujeito bacharel, aproxima-o do 
campo da educação.

Assim, entendemos que a inserção do não 
licenciado no campo da educação é vista pelos 
entrevistados, de uma maneira geral, como po-
sitiva, desde que seja oferecida uma formação 
pedagógica complementar, visto que o exercí-
cio da docência requer não apenas o repasse 
de conhecimento e conteúdos, mas também 
uma ação reflexiva problematizadora do pro-
cesso ensino-aprendizagem, contribuindo para 
a consolidação de práticas profissionais que ul-
trapassem os limites da educação tradicional.

Portanto, a presente pesquisa demonstra 
a visão e as percepções dos professores do PP-
GEP acerca da contribuição do programa na for-
mação dos docentes não licenciados que atuam 
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na educação profissional, os quais, majoritaria-
mente, demonstraram possuir a perspectiva de 
que o estudante é agente do processo ensino-
-aprendizagem e, consequentemente, da (re)
construção do próprio conhecimento e, assim, 
de sua formação em um sentido mais amplo.
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EIXO 3

CONSOLIDAÇÃO E 
PERSPECTIVAS DA 
ATUAÇÃO DOCENTE 
NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
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INTRODUÇÃO

A educação profissional e tecnológica nas-
ce comprometida com a formação de sujeitos com 
autonomia intelectual, ética política e humana, 
pautada numa política de educação e qualificação 
profissional, focada na perspectiva da vivência de 

CAPÍTULO 3.1
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um processo crítico e emancipador. Entre os inú-
meros desafios a serem enfrentados, pode-se ci-
tar a contribuição social materializada no aumento 
da capacidade de inserção social, laboral e política 
dos seus formandos de modo que possam atuar 
de forma competente e ética como agentes de 
transformação social. Nessa perspectiva, o docen-
te atua como um dos principais protagonistas.

Neste trabalho, nos propomos a discutir a 
temática consolidação e perspectiva da atuação 
docente na educação profissional e tecnológica. 
Para tanto, buscamos respaldo na fala de Frigot-
to (2007), ao considerar que a educação não é um 
processo isolado e que precisa ser sempre alisada 
levando-se em consideração seu contexto históri-
co. Assim, a temática foi desenvolvida tendo por 
pano de fundo o processo de democratização da 
educação brasileira e os saberes necessários à 
prática docente dos professores da educação pro-
fissional e tecnológica.

O texto se trata de uma revisão bibliográfi-
ca, na qual trazemos autores renomados na área 
da educação. Longe de representar uma visão de-
finitiva sobre a temática proposta, a intenção é 
contribuir com os debates que visam fortalecer as 
bases da educação profissional e tecnológica.

Para melhor situar o leitor, o texto foi orga-
nizado em quatro seções. Na primeira, apresenta-
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mos algumas considerações sobre a democratiza-
ção da educação brasileira; em seguida, tratamos 
dos saberes necessários à prática do professor no 
contexto da educação profissional e tecnológica; 
na terceira seção, abordamos a atuação e o perfil 
do docente da Educação Profissional e Tecnológi-
ca; por fim, apresentamos algumas considerações 
a respeito da temática.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E 
A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES

Para Piletti (2004), antes de iniciar a prática 
educativa, que fundamenta o trabalho docente, o 
professor deve refletir e se perguntar: para que 
ensino? Para que serve o que estou fazendo? Isso 
porque, segundo o autor, para que a prática do-
cente seja significativa, precisa subordinar-se a um 
propósito educativo que oriente o trabalho. A par-
tir dessa reflexão, Freire (1996) acrescenta que o 
professor precisa fazer uma autoavaliação de sua 
prática, por meio de um processo dialético, de for-
ma que reflita e conclua que aquilo que se produ-
ziu hoje, pode ser transformado em algo melhor 
para o amanhã.

Ao abordar a temática educação profissio-
nal e tecnológica, Machado (2008) considera ser 
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pressuposto básico um docente comprometido 
que, além de dominar a sua área de atuação es-
pecífica, domine também a pedagógica e possua 
plena compreensão do mundo do trabalho.

Nessa perspectiva, por meio do trabalho de-
senvolvido pelos docentes, espera-se que o aluno 
da educação profissional e tecnológica seja prepa-
rado para a participação na vida social, agindo de 
forma crítica e promovendo as transformações so-
ciais necessárias.

Para Libâneo (2006), por meio da prática 
educativa, o professor proverá o indivíduo com 
conhecimentos e experiências culturais, de for-
ma a torná-lo capaz de atuar no meio social em 
função das necessidades econômicas, sociais e 
políticas.

Essa prática educativa não pode ser consi-
derada simplesmente uma transmissão de conte-
údo, pois segundo Freire (1996), também é preciso 
considerar que professor e aluno são sujeitos ati-
vos no processo de ensino-aprendizagem, de for-
ma que ambos aprendem juntos. Verdum (2013) 
e Frigotto (2007) destacam que não se pode falar 
em prática educativa na educação profissional e 
na atuação do professor sem antes tratar, ainda 
que de forma breve, da questão da democratiza-
ção do ensino e dos saberes necessários à prática 
pedagógica e à formação docente.
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Os autores ainda consideram que uma re-
flexão sobre a formação docente e os saberes ne-
cessários à prática docente a partir da perspectiva 
do processo de democratização do ensino implica 
em pensar a respeito da sociedade que temos e a 
sociedade que queremos.

Desta forma, antes de adentrarmos na dis-
cussão a respeito da atuação do docente para 
a educação profissional e tecnológica, tanto do 
ensino básico quanto do ensino superior, e os 
saberes que fundamentam esse trabalho, é ne-
cessário pontuar algumas considerações a res-
peito da educação brasileira e o processo de de-
mocratização do ensino pelo qual o país vem 
passando, a partir do contexto da educação pro-
fissional e tecnológica.

Ramos (2005) destaca que as instituições de 
ensino, independentemente do nível ou modalida-
de, devem ser vistas como instituições sociais que 
acompanham as transformações políticas, econô-
micas e sociais de uma sociedade ao longo dos 
tempos. Nesse mesmo sentido, Frigotto (2007) en-
fatiza que a educação brasileira não pode ser to-
mada como um fator isolado, mas, em vez disso, 
precisa ser considerada como parte de uma tota-
lidade que se inicia no período colonial e vem se 
desenhando ao longo de séculos.

Ainda no Brasil colonial, surgem dois tipos 



405

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

de ensino: um destinado a preparar a mão de 
obra necessária para suprir as necessidades que 
iam surgindo, (geralmente, esse ensino era trans-
mitido de forma precária e destinado a atender 
aos desfavorecidos socialmente, como índios e 
escravos), enquanto o outro ensino era formal e 
destinado às famílias elitizadas da colônia. A esse 
respeito, Frigotto (2007) destaca que a educação 
profissional e tecnológica precisa ser analisada à 
luz de uma sociedade capitalista, cindida em clas-
ses e com acentuada desigualdade social.

Ao encontro do autor supracitado, Moura 
(2008) considera que essa educação destinada a 
preparar a mão de obra se materializou na edu-
cação profissional, rotulada a princípio como uma 
forma de ensino destinado aos desprovidos eco-
nomicamente, uma vez que as primeiras entida-
des criadas ainda no século XVII eram destinadas 
aos desvalidos da sorte. Para Frigotto (2007), essa 
educação assistencialista se transformou num en-
sino restrito à formação do “cidadão produtivo”, 
submisso e adaptado às necessidades do capital 
e do mercado.

Ramos (2005) acrescenta que com o desen-
volvimento do país, a educação profissional, nas-
cida baseada numa concepção assistencialista, 
voltou-se também para a necessidade do forne-
cimento de trabalhadores qualificados. Todavia, 
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Manfio et al., (2018) advertem que inicialmente 
esse caráter assistencialista buscava minimizar o 
problema da marginalidade e da criminalidade, os 
quais poderiam colocar em risco a ordem social.

Santos e Cerqueira (2009) enfatizam que, tra-
dicionalmente, o sistema educacional brasileiro e os 
seus diversos níveis de ensino foram considerados 
excludentes, dualistas, seletivos e voltados a atender 
aos interesses educacionais das classes favorecidas 
economicamente. De acordo com Reynado (2019), 
resgatar a história da educação profissional não é ta-
refa tão simples, uma vez que ela sempre ocupou lu-
gar secundário ao longo da construção histórica, em 
detrimento de uma educação propedêutica.

Magalhães et al. (2016) consideram que, 
nas últimas décadas, temos vivenciado um pro-
cesso de democratização do ensino, que passou a 
priorizar direitos sociais garantidos pela Constitui-
ção Federal. Por meio desse processo, grupos os 
quais historicamente foram excluídos passaram a 
ter acesso a um ensino que prioriza a formação 
de profissionais polivalentes e capazes de estabe-
lecer vínculos fortes entre o universo da pesquisa 
acadêmica e o mundo do trabalho.

Segundo Dubet (2015), a democratização do 
ensino representou e representa mais acesso das 
classes modestas a cursos e a estabelecimentos 
de ensino público e privados, cujas vagas até en-
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tão eram reservadas a uma pequena elite social e 
escolar. O autor destaca ainda que essa democra-
tização, além de beneficiar grupos sem perspecti-
vas de frequentarem o ensino superior, ainda foi 
positiva para a sociedade por aumentar o capital 
social da população.

Para Libâneo (2006), a democratização do en-
sino deve ser entendida como ampliação das opor-
tunidades educacionais, difusão do conhecimento 
e sua reelaboração crítica visando ao crescimento 
cultural e científico das camadas populares. O autor 
acrescenta ainda que quando a escola socializa o sa-
ber sistematizado e desenvolve capacidades cogniti-
vas e operativas para atuação no trabalho e nas lu-
tas sociais pela cidadania, efetiva-se sua contribuição 
para o processo de democratização.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
que garante acesso ao ensino superior em institui-
ções públicas e privadas do país, juntamente com as 
políticas de cotas raciais, de gênero sexual e socio-
econômica, adotadas tanto para acesso ao ensino 
básico, quanto ao ensino superior e a criação dos 
Institutos Federais de Educação Profissional e Tecno-
lógica, que de acordo com a Lei nº 11.892/2008, deve 
garantir 50% das suas vagas para ministrar educação 
profissional técnica de nível médio, oferecendo cur-
sos em diversas áreas e modalidades, representam 
a materialização desse processo de democratização 
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do ensino (BRASIL, 2008).
A expansão da Rede Federal foi resultado 

conjunto de políticas públicas iniciadas em 2003 e se 
consolidou em 2008, com a promulgação da Lei nº 
11.892/2008, que criou os Institutos Federais. Moura 
(2008) destaca que, por meio dos Institutos Federais, 
efetivaram-se os princípios de democratização do 
acesso, da gestão da educação e do conhecimento, 
propostos pelas políticas de expansão da Rede Fede-
ral de Educação Profissional e Tecnológica.

Os Institutos Federais de Educação surgi-
ram com a reestruturação dos Centros Federais 
de Educação Tecnológica, das escolas Técnicas e 
Agrotécnicas e das escolas vinculadas às Universi-
dades Federais. Seu marco legal, conforme afirma-
mos, data da promulgação da Lei nº 11.982/2008 
(BRASIL, 2008). A referida lei se consubstanciou em 
38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tec-
nologia, presentes em todo o território nacional, 
que juntamente com a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR, o Centro Educacional 
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
– CEFET-RJ, as Escolas Técnicas Vinculadas às Uni-
versidades Federais e o Colégio Pedro II compõem 
a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Dentre suas peculiaridades, encontra-se a 
oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades 
de ensino, de forma que a educação profissional e 
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tecnológica se faz presente desde a educação bási-
ca até a educação superior e a pós-graduação, com 
mestrado e doutorado. Por meio da lei, a verticaliza-
ção do ensino adotada pelo Institutos Federais surge 
como um princípio que, além de favorecer o proces-
so de democratização e organização curricular, pode 
proporcionar aos educadores uma transição em di-
ferentes níveis e modalidades de ensino, integrando 
ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2008).

Frigotto (2007) enfatiza que, na busca pela 
transformação social, os Institutos Federais têm 
como objetivo colaborar para os respectivos de-
senvolvimentos locais e regionais. Desta forma, a 
Rede busca meios para combater a exclusão social 
e estabelecer mudanças na qualidade de vida dos 
cidadãos.

Moura (2008) destaca que, nas últimas déca-
das, o desenvolvimento econômico e tecnológico 
fez crescer a procura por profissionais qualificados 
que pudessem atender às necessidades do mer-
cado de trabalho. Com isso, a procura por cursos 
em instituições privadas cresceu, tendo em vista 
a baixa quantidades de vagas que eram ofertadas 
pelas instituições públicas.

Diante de tamanha necessidade, de acordo 
com Magalhães et al. (2016), o governo federal, em 
parceria com os gestores estaduais e alguns muni-
cipais, passou a implementar e a ampliar progra-
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mas de democratização de acesso ao ensino.
Ao abordar a temática do processo de demo-

cratização do ensino no Brasil, Santos e Cerqueira 
(2009) enfatizam que a democratização escolar no 
país se iniciou pela ampliação da oferta de vagas, 
no entanto, sem garantir as condições de perma-
nência a seguimentos historicamente excluídos.

A democratização do ensino superior, de 
acordo com Magalhães et al., (2016), começou a 
ser desenhada com a implementação de bolsas de 
estudos e empréstimos estudantis pelo governo 
federal, tais como o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES), o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), o Sistema de 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa 
de Apoio a Planos de Estruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI).

Nessa perspectiva, a partir de 2011, o país 
passou a contar com o Pronatec, que elevou a 
oferta de matrículas através de parcerias públicas 
e privadas, com ofertas abundantes de cursos de 
curta duração e de baixa complexidade, que si-
nalizam para a dinamização de um mercado do 
campo da educação profissional para a população 
pouco escolarizada (MELO e MOURA 2016). Final-
mente, a Lei nº 11.892/2008 garante a reserva de 
pelo menos 20% das vagas dos Institutos Federais 
para atender à licenciatura (BRASIL, 2008).
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Apesar dos avanços ocorridos, no sentido de 
democratizar o acesso ao ensino, Frigotto (2007) 
considera que a herança histórica do Brasil, mar-
cada pela pouca escolarização da população, aca-
ba por evidenciar o fato de que, historicamente, 
o poder público não considerou a educação como 
fator primordial ao desenvolvimento do país.

Ao tratar sobre o ensino brasileiro, Moura 
(2008) destaca que ao longo dos anos, essa educa-
ção teve um caráter dual: acadêmica, centrada nas 
ciências, nas letras e nas artes e voltada à elite; e 
outra destinada aos filhos das classes trabalhado-
ras. Segundo o autor supracitado, essa última vai 
se desenhar na Educação Profissional e Tecnoló-
gica, que é ofertada, em sua maioria, na rede pri-
vada, no entanto, tem nos Institutos Federais de 
Educação um importante potencial de oferta.

Para Machado (2011), ao atuar na educação 
profissional, o professor deve saber integrar os conhe-
cimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanís-
ticos. Pires (2019) destaca que um traço marcante do 
professor nos Institutos Federais é a polivalência em 
executar ensino, pesquisa e extensão, articulados ao 
mundo do trabalho. A autora ainda acrescenta que 
parte considerável desses docentes também atua na 
gestão administrativa da instituição.

Segundo Ramos (2005), docência é sempre 
uma ação humana. Libâneo (2006) concorda com 
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a autora e considera que reconhecer a dimensão 
humana da docência é admitir que ela se consti-
tui histórica e socialmente e, por conseguinte, essa 
formação humana é parte integrante da identida-
de profissional do professor.

Embora a formação docente na Educação 
Profissional e Tecnológica esteja em foco e presen-
te nas discussões há alguns anos, ainda continua 
como um desafio a ser enfrentado. De acordo com 
Pires (2019), o quadro da educação profissional e 
tecnológica é formado por docentes com pouco 
ou nenhum conhecimento a respeito da educação 
profissional e do mundo do trabalho, exigindo uma 
proposta de formação diferenciada e continuada.

Nesse sentido, Machado (2011) destaca que o 
perfil do docente da educação profissional e tecnoló-
gica precisa estar alicerçado em bases científicas, nos 
conceitos e princípios da natureza, da matemática e 
das ciências humanas, presentes nas tecnologias.

1. SABERES NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO DOCENTE 
NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

Ao abordar a temática prática docente, Ver-
dum (2013) faz referência à memória educativa 
como sendo os recortes que os sujeitos trazem 
dos fatos, que são representações da realidade a 



413

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

partir dos elementos escola, conhecimento e vida.
A autora acrescenta ainda que a ação do 

professor pode ter por base na sua trajetória pes-
soal, que envolve aspectos subjetivos nos quais 
marcas da vida e da profissão se entrelaçam, mas 
mantendo suas especificidades, ou uma trajetória 
profissional, que se baseia no percurso pelo qual o 
professor passou e ainda passa, desde o início de 
sua vida profissional, seu processo de construção, 
a aquisição de novos conhecimentos, que servi-
ram de base ao amadurecimento do profissional 
que ele é hoje. Tanto na primeira situação quanto 
na segunda, acionam-se saberes específicos.

De acordo com Quadros e Mortimer (2015), 
o bom professor é aquele que melhor responde 
às necessidades dos estudantes e da instituição 
e sabe organizar sua prática com base no ensino, 
pesquisa e extensão. Ao professor da educação 
profissional e tecnológica, é atribuída a responsa-
bilidade de formar indivíduos críticos, competen-
tes e capazes de suprir as necessidades do mundo 
do trabalho. Para isso, ele precisa entender o ver-
dadeiro sentido do ensinar.

A partir das considerações das autoras su-
pracitadas, fica evidenciado que o ato de ensinar 
não se refere apenas ao domínio dos conhecimen-
tos específicos das disciplinas, mas também ao do-
mínio das novas tecnologias e de práticas pedagó-
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gicas inovadoras, de forma que consigam, além de 
promover o desenvolvimento cognitivo do aluno, 
desenvolver os aspectos inter e intrapessoais.

Entre as barreiras encontradas por profes-
sores que exercem suas atividades na Educação 
Profissional e Tecnológica, pode-se citar a falta 
de uma formação pedagógica e didática prévia 
e específica para poderem atuar como docente. 
Moura (2008) destaca que tanto a educação pro-
fissional técnica de nível médio quanto os cursos 
superiores formam profissionais que são forma-
dos por profissionais sem formação específica 
para esse fim.

Nessa perspectiva, Moura (2008) acrescen-
ta que se trata de um problema de desvalorização 
profissional, pois enquanto para exercer uma pro-
fissão liberal é necessária a correspondente for-
mação profissional, para exercer o magistério não 
há muito rigor na exigência de formação.

A partir da afirmação do autor, fica eviden-
ciado que, apesar de existir um conjunto de sabe-
res próprios da profissão docente, eles acabam 
sendo ignorados, levando muitas vezes à precari-
zação do ensino. Para Fernandes e Souza (2016), 
embora exista uma tendência para a realização de 
uma formação pedagógica, as fontes provenientes 
da experiência ainda são utilizadas como principal 
recurso do saber docente .
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Freire (1996) defende que ao ensinar, o pro-
fessor precisa fazer uso das experiências adquiri-
das ao longo da profissão, em favor da aprendi-
zagem do aluno. Nesse momento, ele recorre ao 
seu conjunto de saberes adquiridos ao longo da 
vida profissional. Segundo Pimenta (1996), essas 
experiências são os saberes profissionais que os 
professores produzem no seu cotidiano docente, 
por meio de um processo permanente de reflexão 
sobre a própria prática.

Para Zibetti e Souza (2007), pode-se chamar 
de saberes da experiência ou profissionais, o con-
junto de conhecimentos adquiridos no âmbito da 
prática da profissão docente. As autoras, assim 
como Freire (1996), consideram que esses saberes 
brotam da experiência e são por ela validados e 
incorporados à vivencia individual ou coletiva sob 
a forma de habilidades.

Saviani (1996) e Freire (1996) concordam 
que o professor precisa ter uma visão de mundo, 
uma concepção de educação, de ensino, e que 
essa concepção determine os tipos de saberes que 
deverão ser mobilizados em situações de sala de 
aula. Ao encontro das falas dos autores supracita-
do, Pimenta (1996) acrescenta que os saberes do 
professor adquiridos durante a formação inicial e 
na formação profissional vão se reformulando e se 
reconstruindo no dia a dia da sala de aula, a partir 
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de outros conhecimentos.
Ao tratar da temática saberes da prática do-

cente, Saviani (1996) delimitou os saberes que são 
necessários a tal prática em cinco categorias:

a. Saber atitudinal - refere-se ao domínio dos com-
portamentos e vivências relativas ao trabalho edu-
cativo: disciplina, pontualidade, coerência, equida-
de, respeito aos educandos, entre outros.

b. Saber crítico-contextual - envolve a compreen-
são do contexto histórico e social dos espa-
ços formadores e seus contornos. O professor 
precisa fazer a interpretação dos movimentos 
da sociedade, de suas características básicas, 
identificando as tendências e transformações 
para a partir disto, alinhar as necessidades a 
serem atendidas pelos processos formativos.

c. Saberes específicos - referem-se aos recortes 
disciplinares e sua integração aos currículos, 
a maneira como tais recortes são assimilados 
pelos estudantes em situação específica de en-
sino-aprendizagem.

d. Saber pedagógico - trata-se dos conhecimentos 
produzidos pela ciência da educação e sistema-
tizados nas teorias educacionais, com vistas a 
articular a fundamentação pedagógica com o 
trabalho educativo em si. Tal saber distingue o 
professor dos demais profissionais, definindo a 
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sua identidade criadora.
e. Saber didático-curricular – refere-se às formas 

de organização do trabalho educativo, nas 
ações iniciadas pelos professores na relação 
com os estudantes, implica o saber fazer para 
atingir os objetivos propostos.

Conforme Zibetti e Souza (2007), para o do-
mínio do “saber ensinar”, não são suficientes os 
saberes da experiência e os conhecimentos espe-
cíficos, mas são necessários principalmente os sa-
beres pedagógicos e didáticos. Acrescentam ainda 
que eles devem ser construídos a partir das ne-
cessidades postas pelo real, superando esquemas 
concebidos pelas ciências da Educação.

2. A ATUAÇÃO E O PERFIL DO DOCENTE NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

Ramos (2005) destaca que a formação de 
professores para atuar na educação profissional e 
tecnológica, tanto no ensino básico quanto no ní-
vel superior e pós-graduação, é decisiva para que 
a atual política de democratização se efetive. Atu-
almente, com a necessidade imposta pela dinâmi-
ca capitalista, passou-se a valorizar o trabalho qua-
lificado, fazendo com que crescesse a relevância 
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da Educação Profissional e Tecnológica.
De acordo com Pimenta (1996), é comum, 

no início da docência, que novos professores re-
pitam práticas pedagógicas já usadas por outros 
professores, apossando-se da referência de do-
cência que se teve enquanto aluno. A ausência de 
referências práticas de caráter inovador durante 
a formação inicial do docente faz com que os fu-
turos professores acabem ensinando como foram 
ensinados.

Nessa perspectiva, Libâneo (2006) considera 
que dominar as bases teórico-científicas e técnicas 
e sua articulação com as exigências concretas do 
ensino, permitem maior segurança profissional, 
de modo que o docente crie sua identidade.

Machado (2011), enfatiza que a formação 
profissional demanda atenção cuidadosa aos con-
teúdos pedagógicos e na construção da identida-
de do professor.

Para Fernandes e Souza (2017), o desenvol-
vimento dessa identidade acompanha o processo 
de maturidade do professor: quanto maior a sua 
experiência, maior a segurança em identificar-se 
como docente. Correia e Lourenço (2016) enfati-
zam que a construção dessa identidade se baseia 
na multiplicidade de referências pelas quais pas-
sam os sujeitos ao longo da vida, desdobrando-se 
em relações de pertencimento e de identificação 



419

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

de vínculo com a instituição.
Fernandes e Souza (2017) apontam que pes-

quisas no campo de formação de professores só 
ganham relevância a partir da década de 1970 e, 
no que diz respeito à questão da identidade do 
professor da educação profissional e tecnológica, 
trata-se de um processo ainda em construção. To-
davia, já existe uma tendência por parte dos pro-
fessores na busca de mudanças relacionadas ao 
processo de construção dessa identidade.

Nessa perspectiva, para Correia e Lourenço 
(2016), o cenário no qual se desenvolvem a traje-
tória e a constituição da identidade do professor 
da educação profissional e tecnológica, incluindo 
o da pós-graduação stricto sensu, é marcado por 
um conjunto de atividades, levando-o a assumir 
diferentes funções. Desta forma, o trabalho do do-
cente não se limita ao ensino, pesquisa e extensão, 
mas também, publicações, eventos, avaliações, 
cargos administrativos, levando muitos à exaus-
tão.

Jardilini et al. (2010) observam que, além 
dessas demandas, ainda cabe ao professor esti-
mular o interesse dos alunos pela disciplina, criar 
sistemas de avaliação que atendam as peculiarida-
des da turma e promover a interação discente.

Somam-se a esses desafios, conforme Frei-
re (1996), a necessidade de o professor conhecer 
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a realidade sociocultural dos alunos, de forma a 
compreender como eles se veem e quais valores 
trazem consigo.

Em se tratando da educação profissional e 
tecnológica, é indispensável, de acordo com Ma-
chado (2011), saber trabalhar com as diversidades 
regionais, políticas e culturais, contextualizando o 
conhecimento tecnológico e dialogando com dife-
rentes campos de conhecimento, de forma a inse-
rir sua prática educativa ao contexto local.

Correia e Lourenço (2016) destacam que é 
necessário um conjunto de competências especí-
ficas para assumir tais papéis, de modo que nem 
todos os docentes atendem a essa pluralidade a 
qual, muitas das vezes, pode tornar-se fonte de es-
tresse e angústia.

Machado (2011) enfatiza que o professor da 
educação profissional e tecnológica precisa ser com-
promissado como educador independente das ou-
tras atividades que venha a desenvolver, contribuin-
do ativamente, desta forma, com o desenvolvimento 
da educação profissional e para a fundamentação 
da própria identidade profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto centrou em abordar a temática 
“consolidação e perspectiva da atuação docente 
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na educação profissional”. Para tal empreitada, 
recorremos a artigos e obras disponíveis em sites 
específicos. Ao final, consideramos que trabalhar 
a temática proposta no contexto da educação pro-
fissional e tecnológica perpassa por outros pontos 
cruciais, como a democratização do ensino, os sa-
beres necessários à prática docente e a consolida-
ção do trabalho docente no contexto da educação 
profissional e tecnológica.

Entendemos que a consolidação da prática 
docente na educação profissional e tecnológica 
exige a aquisição de inúmeros saberes, além de 
uma constante reflexão e autoavaliação pelo pro-
fessor em relação a própria prática didática. Por 
meio desse olhar crítico, espera-se que a cada dia 
ele promova as mudanças necessárias em sua prá-
tica. Assim, contribui-se para a formação de indi-
víduos críticos e comprometidos com as transfor-
mações sociais.
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INTRODUÇÃO

Assinalamos que o interesse desta pesquisa 
é a formação docente a partir de uma reflexão crí-
tica sobre a formação continuada de professores. 

CAPÍTULO 3.2
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Mais especificamente, analisa as contribuições do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profis-
sional –PPGEP – oferecido pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – IFRN, na vida acadêmica e profissional 
do egresso, compreendendo as relações mantidas 
com seus egressos na continuidade da produção 
de conhecimento científico e no diálogo sobre o 
impacto de suas práticas desenvolvidas na escola.

O PPGEP - IFRN, com oferta de mestrado 
desde 2013 e de doutorado a partir de 2019, de 
natureza acadêmica em educação profissional, é 
um programa que atende, principalmente, a uma 
política pública de educação para professores e 
profissionais de diferentes áreas do conhecimen-
to, oportunizando a construção dos saberes do-
centes para a prática profissional, no campo de 
conhecimento da Educação Profissional - EP. Em 
sua estrutura, abrange três linhas de pesquisas, 
a saber: Linha 1 - Políticas e Práxis em Educação 
Profissional, Linha 2 - Formação Docente e Práti-
cas Pedagógicas na Educação Profissional, e Linha 
3 - História, Historiografia e Memória da Educação 
Profissional.

A relevância desta pesquisa dá-se por ter 
sido concebida como atividade científica do PP-
GEP - IFRN, que analisa o perfil do egresso e evi-
dencia o efetivo sentido da formação continuada 
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como política pública de educação e como indi-
cador para a melhoria das práticas pedagógicas 
dos professores. Assim, pressupõe-se pensar 
que a formação docente está atrelada à impor-
tância da formação continuada e a atuação do-
cente, com perspectiva de desenvolvimento de 
uma educação de qualidade.

A elaboração desta pesquisa tem como 
objetivo analisar as contribuições do PPGEP na 
vida acadêmica e profissional do egresso do 
programa, compreendendo a manutenção de 
suas relações com o programa. Assim, tornou-se 
pertinente estudar especificamente a formação 
inicial e continuada dos egressos entrevistados, 
verificar as contribuições do PPGEP - IFRN para a 
sua atuação docente e visualizar as condições de 
trabalho para a materialização das práticas pe-
dagógicas dos que concluíram o programa entre 
os anos de 2013 e 2018. 

A metodologia adotada foi a pesquisa ex-
ploratória e explicativa de caráter qualitativo, 
com levantamento bibliográfico para aprofun-
dar as questões e explicitar aspectos essenciais 
referentes ao olhar lançado aos egressos do 
PPGEP. Cumpre acrescentar que, na pesquisa, 
foi  realizada uma entrevista com egressos do 
mestrado do PPGEP - IFRN do período de 2013 
a 2018. Desses, contamos com uma amostra de 
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13 participantes do universo de 65 concluintes 
do mestrado.

O capítulo está organizado em cinco partes: 
a  introdução, que apresenta toda a proposta dessa 
pesquisa intitulada “A identidade profissional legi-
timada da formação continuada em educação pro-
fissional – egressos – PPGEP - IFRN”. Em seguida, te-
mos a organização dos pressupostos teóricos sobre 
a “Formação continuada docente: que significados 
são incorporados aos professores de educação pro-
fissional?” Na abordagem da formação docente na 
relação com a formação continuada e a atuação na 
Educação Profissional - EP, que potencializa o diálogo 
científico com a temática pesquisada. A terceira parte 
compõe a apresentação da pesquisa, ou seja, explica 
todo processo investigativo para o atendimento dos 
objetivos da pesquisa quanto aos diálogos com os 
egressos PPGEP - IFRN. Posteriormente, apresenta-se 
a análise dos dados, intitulada “Diálogos com egres-
sos do PPGEP - IFRN: sentidos e significados da for-
mação continuada”, trazendo a mediação do discurso 
dos egressos que revelam as contribuições do PPGEP 
- IFRN para a sua formação docente. Na última par-
te, as considerações finais, revela-se explicitamente a 
interpretação dos dados apresentados e a relevância 
dos resultados para a compreensão das contribui-
ções do percurso da formação no PPGEP - IFRN, para 
os egressos do mestrado entre 2013 a 2018.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: QUE 
SIGNIFICADOS SÃO INCORPORADOS AOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL?

Neste texto, tentaremos aprofundar os sig-
nificados de formação profissional incorporados 
aos professores de Educação Profissional (EP), que 
configura a docência, a partir de políticas públicas 
de formação inicial e continuada, e os saberes ne-
cessários à sua prática pedagógica, numa perspec-
tiva sociocrítica para o desenvolvimento de uma 
práxis transformadora.

O movimento de formação continuada é 
parte da construção social da identidade docente. 
Arroyo (2000), ao conversar sobre o ofício de mes-
tre, afirma que esse ofício é carregado de historici-
dade e que o professor se redescobre na memória 
de sua atuação profissional. É nessa memória que 
o professor se abre à constante busca de sua iden-
tidade de mestre. 

A identidade docente se constrói numa com-
plexidade que envolve uma diversidade de ima-
gens sociais reconhecidas na sua formação e atua-
ção profissional: professores da educação infantil, 
da educação fundamental (anos iniciais e anos fi-
nais) e do ensino médio. Assim, as diferentes for-
mas de ser professor se configuram por imagens 
sociais diversas do magistério, isto é, formação em 



431

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

licenciatura de diferentes áreas do conhecimento 
adquiridas no ensino superior (ARROYO, 2000).

Nesta seção, indagamos sobre a identidade 
profissional docente no campo epistemológico da 
EP, a qual engloba licenciados e bacharéis de for-
mação para a atuação em diversos cursos técnicos 
e em diferentes níveis de ensino, como ensino mé-
dio, superior, especialização, mestrado e doutora-
do. Assim, a profissionalidade com diferentes es-
pecificidades é realidade na EP, e tal complexidade 
nos faz entender que a identidade de trabalhado-
res e profissionais mantém esses traços de uma 
imagem social, construída historicamente, onde 
todos esses fios se entrelaçam, resultando na for-
ma de ser professor(a) (ARROYO, 2000).

Na relevância da identidade docente, nos-
so diálogo sobre a formação inicial e continuada 
do docente para EP e o Ensino Médio Integrado 
(EMI) não pode se isentar de considerar o cená-
rio de contradições dos dispositivos legais que a 
norteiam. Neste sentido, para pensar sobre o per-
fil profissional que precisa ser formado, nos res-
paldamos nos estudos desenvolvidos por Moura 
(2014), Gatti (2003), Machado (2008), Silva (2012), 
Araújo, Frigotto (2015), Oliveira e Oliveira (2015), 
Arroyo (2000) dentre outros.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
apresentam uma discussão sobre formação conti-
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nuada, que de acordo com a definição de Dourado 
(2015), compreende dimensões coletivas, organi-
zacionais e profissionais, bem como o repensar do 
processo pedagógico, dos saberes e valores, e en-
volve atividades de extensão, grupos de estudos, 
reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações 
para além da formação mínima exigida para o 
exercício do magistério na EB, tendo como princi-
pal finalidade a reflexão sobre a prática educacio-
nal e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagó-
gico, ético e político do profissional docente.

Assim, podemos compreender que a forma-
ção continuada deve ser pensada considerando 
os aspectos da materialidade em que os sujeitos 
professores estão envolvidos, os desafios do tra-
balho docente e a inovação científica e tecnológi-
ca a partir de uma visão crítica, transformadora e 
emancipatória.

Para Dourado (2015), a formação continuada 
deve se dar pela oferta de atividades formativas di-
versas, incluindo atividades e cursos de atualização 
e extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de 
especialização e cursos de mestrado e doutorado, os 
quais devem agregar novos saberes e práticas, arti-
culados às políticas e gestão da educação, à área de 
atuação do profissional e às instituições de educação 
básica, em suas diferentes etapas e modalidades.

Gatti (2003) diz que a necessidade de se 
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pensar a formação continuada de professores se 
constitui a partir de sua função da multiplicidade 
de dimensões que envolve: a) especialidade, que 
está relacionada à atualização do universo de co-
nhecimento dos professores, dimensão que mais 
busca por projetos de formação continuada, b) di-
dática e pedagógica, que envolve o desempenho 
das funções docentes e a prática social, c) pessoal 
e social, que consiste em autoformação e descre-
ve a criatividade e expressividade do professor no 
processo de ensinar e aprender, e d) histórico-cul-
tural, dimensão que se relaciona ao conhecimento 
dos aspectos históricos, econômicos, políticos, so-
ciais e, incluindo a história da educação, da Peda-
gogia e sua relação com as necessidades educati-
vas postas no contexto.

 Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DC-
NEPTNM), no parecer CNE/CEB Nº 11/12, percebe-
-se uma discussão específica sobre a formação ini-
cial e continuada de professores para atuar no EM.

 No Art. 40, a resolução evidencia que a forma-
ção inicial para a docência na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio deve ser realizada em cursos 
de graduação e programas de licenciatura ou outras 
formas. Além disso, esclarece o dever de os sistemas 
de ensino viabilizarem a formação – sobretudo a 
continuada – desses docentes, podendo ser organi-
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zada em cooperação entre o MEC e IES.
Silva (2012) analisa, especificamente, as polí-

ticas públicas voltadas para a formação de profes-
sores e avalia uma fragilidade muito grande. prin-
cipalmente no que concerne a políticas públicas de 
formação docente para o EMI, porque a sua pro-
posta encontra muitas resistências e dificuldades 
de materialização, uma vez que os pressupostos 
básicos como a formação humana integral, o tra-
balho e a pesquisa como princípios educativos e o 
currículo integrado são elementos de difícil mate-
rialização nas escolas. 

Sendo assim, compreendemos que uma 
política que supere as distorções persistentes, as 
muitas improvisações e, sobretudo, as carências 
tanto nas condições de trabalho quanto na forma-
ção de docentes, devem ter como base, em seu 
processo formativo, a EP e o EMI com centralida-
de na formação humana integral, no trabalho e na 
pesquisa como princípios educativos e o currículo 
integrado, uma vez que se constituem como ele-
mentos pedagógicos e políticos da EP e do EMI na 
perspectiva da formação humana integral.

Para tanto, a formação do professor para 
trabalhar no EMI deve estar centrada nas dimen-
sões teóricas que norteiam o currículo integrado, 
na formação humana integral, no trabalho e na 
pesquisa como princípio educativo. Princípios es-
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ses que possibilitam o professor articular melhor 
os saberes específicos e os saberes pedagógicos 
com os saberes inerentes a sua área de atuação.

De acordo com Oliveira e Oliveira (2015), não 
basta os professores dominarem os conhecimentos 
relativos as suas áreas de conhecimento. É preciso 
também conhecer sobre as áreas dos cursos técni-
cos em que atuam, a fim de superar a fragmentação 
do currículo e promover a integração.

Araújo e Frigotto (2015) corroboram com a 
discussão e acrescentam que, para o desenvolvi-
mento de práticas pedagógicas integradoras, será 
necessário considerar três dimensões: a contex-
tualização, a interdisciplinaridade e o compro-
metimento ético-político. A contextualização se 
caracteriza a partir da articulação dos conteúdos 
formativos com a realidade social e com os proje-
tos políticos dos trabalhadores e de suas organiza-
ções sociais. A interdisciplinaridade é compreendi-
da como o princípio que potencializa cada ciência, 
dando compreensão dos seus limites e ressaltan-
do os princípios da diversidade e da criatividade. 
No comprometimento ético-político, a ação pe-
dagógica se materializa, a partir dos conteúdos 
formativos, mas dá ênfase aos objetivos de trans-
formação social, na perspectiva da emancipação. 
(ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015).

Concordamos com a afirmação dos auto-
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res acima citados, principalmente, no tocante ao 
compromisso com a transformação social e com-
preendemos a interdisciplinaridade como um dos 
elementos basilares do currículo integrado. Acres-
centamos que a formação continuada se apresen-
ta como um caminho que vai além de cursos, pois 
é um momento de tomada de decisões e ressig-
nificação do fazer docente. Porém, não podemos 
deixar de reconhecer que os processos formativos 
precisam de políticas públicas asseguradas por 
dispositivos legais.

A partir desse momento, faremos uma re-
flexão acerca dos saberes necessários ao trabalho 
do professor que atua na EP e EMI, constituindo-os 
como pesquisadores de sua própria prática, de acor-
do com os estudos de Araújo (2008) e Moura (2014).

Araújo (2008) defende uma pedagogia pró-
pria para EP. Como resultados de suas pesquisas e 
estudos, propõe que o professor dessa modalidade 
de ensino precisa construir e mobilizar os seguin-
tes saberes: técnico, pedagógico e de pesquisador. 
O autor define os saberes técnicos, na perspectiva 
da práxis, como propõe Vásquez (1968). Em rela-
ção aos saberes didáticos, o autor considera que 
devem ir além da aquisição de técnicas didáticas 
de transmissão de conteúdos para os professores 
e de técnicas de gestão para os dirigentes, visan-
do que as práticas profissionais ultrapassem os 
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limites da educação bancária e assumam um cará-
ter científico-reflexivo. Essa definição dos saberes 
didáticos requer, segundo o autor, a condição de 
escolher um projeto que melhor atenda às neces-
sidades da realidade, dentre outros projetos políti-
cos existentes na sociedade.

Com relação aos saberes do pesquisador, o 
autor entende que deve ter uma função a qual fo-
mente no docente o desejo de dedicar a maior par-
te de seu tempo de trabalho ao desenvolvimento 
de projetos de pesquisa, para promover uma ati-
tude de autonomia intelectual diante dos desafios 
da sua prática educativa (ARAÚJO, 2008). 

Além desses três saberes essenciais, Araú-
jo (2008) confirma que os saberes relacionados: a) 
ao funcionamento da sociedade e das relações en-
tre trabalho, cultura, ciência e Estado; b) às políticas 
públicas, sobretudo as educacionais e de educação 
profissional; e c) o desenvolvimento local e às inova-
ções precisam estar incorporados no fazer cotidiano 
do professor que trabalha na EP e no EMI.

Moura (2014) aponta os conhecimentos ne-
cessários ao trabalho do professor na EP, no EMI 
e no PROEJA. O autor evidencia, em sua produção, 
que esses conhecimentos deveriam ser construí-
dos no decorrer da formação inicial e continuada 
do docente. De acordo com o autor, o professor 
precisa ter o domínio da sua área técnica, o saber 
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ensinar no seu campo específico do conhecimento 
o saber pedagógico. (MOURA, 2014).

Compreendemos, a partir dos autores, que 
a autonomia docente se constrói com a formação 
inicial e continuada dos professores, direcionada 
especificamente para a área e modalidade de en-
sino em que venham a atuar. Compreendemos 
também que as políticas públicas de formação, 
principalmente as de educação profissional, são 
indispensáveis para assegurar a qualidade que se 
espera da educação.

Vale salientar que a noção de professor pes-
quisador aqui apresentada por nós diz respeito a 
diferenciar o conhecimento construído por meio 
da pesquisa do conhecimento por percepção do 
senso comum, ou por aqueles que desconhecem 
o sentido da pesquisa enquanto princípio educati-
vo, mas que deveriam buscar, também, promover 
uma atitude de autonomia intelectual diante dos 
desafios, ressignificando sua prática pedagógica.

A APRESENTAÇÃO DOS DIÁLOGOS  
COM OS EGRESSOS PPGEP – IFRN

A pesquisa “Um olhar sobre os egressos do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profis-
sional” tem como objetivo analisar a contribuição 
do PPGEP - IFRN na vida acadêmica e profissional 
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do aluno egresso, compreendendo a manutenção 
das relações com ele. A pesquisa está organizada 
em 3 eixos: formação inicial, atuação profissional e 
formação continuada.

A metodologia empreendida para a realiza-
ção da pesquisa é exploratória e explicativa de ca-
ráter qualitativo, com levantamento bibliográfico 
e realização de entrevistas com alunos egressos 
do curso de mestrado do PPGEP - IFRN do período 
de 2013 a 2018. A opção pela pesquisa explorató-
ria se deu por possibilitar o levantamento de “[...] 
informações sobre um determinado objeto, deli-
mitando assim um campo de trabalho, mapeando 
as condições de manifestação desse objeto. [...]” 
(SEVERINO, 2007, p. 123). Esse tipo de pesquisa é 
base para a pesquisa explicativa, a qual “registra e 
analisa os fenômenos estudados, busca identificar 
suas causas, [...]” (Ibid., p. 123).

A pesquisa foi realizada por grupos de dis-
centes do PPGEP - IFRN, dos cursos de mestrado e 
doutorado na disciplina “Formação Docente para 
Educação Profissional”, no segundo semestre de 
2019, e contou com uma amostra de 15 partici-
pantes do universo de 65 egressos do mestrado 
do período de 2013 a 2018. Do total de entrevistas, 
2 (duas) não foram entregues dentro da agenda da 
pesquisa, permanecendo, neste estudo, um total 
de 13 participantes. 
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Após a realização e transcrição das entre-
vistas de cada grupo, foram atribuídos códigos de 
identificação para cada participante, como forma 
de resguardar a identidade dos colaboradores, 
e os dados disponibilizados na plataforma Goo-
gle Sala de Aula, para que cada o grupo fizesse a 
análise e a produção do artigo de acordo com os 
encaminhamentos pré-estabelecidos, com base 
nos eixos e temas de interesse dos grupos.

O nosso grupo optou em trabalhar com o 
eixo formação docente, delimitado em torno do 
tema “Formação Docente: contribuições do PPGEP 
- IFRN para a formação continuada e atuação na 
educação profissional”, elegendo três categorias 
que estabelecemos a priori: a) concepção de for-
mação continuada; b) processos de formação con-
tinuada na carreira docente; e c) contribuição do 
PPGEP - IFRN para a formação docente.

Essas categorias foram definidas por traduzi-
rem o percurso investigativo para alcançar o objetivo 
de analisar a contribuição do PPGEP - IFRN na vida 
acadêmica e profissional do egresso, compreenden-
do a manutenção das relações da mesma forma. O 
instrumento da pesquisa foi a entrevista semiestru-
turada (gravação de áudio das entrevistas).

Participaram da pesquisa 13 egressos do PP-
GEP - IFRN. O perfil profissional é plural, pois com-
preende licenciados e bacharéis. Para seleção dos 
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participantes, priorizamos o critério de atuação 
docente na Educação Profissional - EP, conside-
rando a definição de categorias com abrangência 
da atuação docente e dos processos de formação 
continuada na carreira. Com este entendimento, 
nos certificamos dos egressos que atuavam e ou 
atuaram como professor na EP (rede pública esta-
dual e federal), revelando que dos 13 entrevista-
dos, apenas 7 atenderam aos critérios de análise, 
sobre os quais nos debruçamos para a análise.

De posse das transcrições das 13 entrevistas, 
iniciamos o processo de leitura e análise dos dados, 
com base na delimitação do tema e categorias es-
tabelecidas pelo eixo formação continuada, visando 
o exercício da busca investigativa de identificar sen-
tidos e significados que os participantes atribuem a 
sua formação continuada no PPGEP - IFRN.

FORMAÇÃO CONTINUADA: SENTIDOS E 
SIGNIFICADOS NAS VOZES DOS EGRESSOS DO 
PPGEP – IFRN

Em consonância com o objetivo desta pes-
quisa, que é analisar a contribuição do PPGEP - 
IFRN na vida acadêmica e profissional do egresso, 
compreendendo a manutenção das relações com 
os mesmos, a análise dos dados está organizada 
em dois quadros de acordo com as categorias já 
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apresentadas anteriormente, que são: a) concep-
ção de formação continuada, processos da forma-
ção continuada; e b) processos de formação conti-
nuada na carreira docente. Em relação á categoria 
c) contribuições do PPGEP para a formação docen-
te na educação profissional,  decidimos analisá-la 
de forma direta na fala de cada participante, visto 
que é uma questão que justifica a pesquisa.

As respostas nos quadros 1 e 2, são propos-
tas em forma de síntese, sem alteração da ideia e 
com recortes mantendo-se a fala direta na trans-
crição. Iniciaremos a análise do quadro 1, o qual 
apresenta a concepção de formação continuada, 
isto é, o egresso participante esclarece como com-
preende o seu percurso formativo no PPGEP - IFRN.

Quadro 1 – Quadro a concepção dos professores 
sobre formação continuada

PARTICIPANTES CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

1
DL20172F

São todos os processos formativos pelos quais 
o professor passa.

2

DL20172F

Aprofundamento de determinados conhecimen-
tos de modo a complementar a formação inicial; 
expandir os conhecimentos.

3 DL20152E Tudo que vai além da graduação.

4
DL20162F

É ressignificar suas práticas através de um movi-
mento reflexivo.
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5
DL20131F

A formação não é só em espaços formais. Te-
nho mais afinidades com academia.

6

DL20151F

Uma forma de atualizar a sua humanidade, 
reproduzir a atualidade global, atualizá-la com 
questionamentos éticos e de maneira individual, 
em si próprio.

7

DL20162P

É pensar a sua ação docente, a profissionaliza-
ção de maneira constante, maneira intensa, é 
atualizar, reciclar.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).

A formação docente na concepção de Araú-
jo (2008) se apresenta como um desafio que não 
consiste apenas em capacitar, “como insistem al-
gumas políticas e/ou seus executores, mas promo-
ver uma cultura de valorização do professor que 
se traduza no reconhecimento efetivo da qualifica-
ção profissional docente como processo sem fim” 
(ARAÚJO, 2008, p. 54).

Partindo do princípio de que a formação 
continuada deve ser um processo contínuo e ne-
cessário à carreira docente,  passamos a analisar 
o quadro 1, que versa sobre a concepção dos pro-
fessores egressos do PPGEP que atuam em EP so-
bre formação continuada.

O professor  DL20172F diz que a formação 
continuada é o “aprofundamento de determina-
dos conhecimentos de modo a complementar a 
formação inicial; expandir os conhecimentos”. Ele 
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expressa a concepção de que reconhece a forma-
ção continuada como necessária para a aquisição 
dos saberes que possibilitem o exercício da docên-
cia com autonomia.

Nas palavras do professor DL20162F, a for-
mação docente “é ressignificar suas práticas atra-
vés de um movimento reflexivo”. Segundo Farias 
(2006), a necessidade de inovação que incide so-
bre o ensino e a ressignificação da prática peda-
gógica é de natureza pedagógico-curricular, sendo 
possível distinguir dois tipos: as que incidem sobre 
a escola como um sistema e as que incidem sobre 
o ensino, sendo que ambas devem ser legitimadas 
pelas políticas de formação continuada e reconhe-
cimento dos professores de que precisam ressig-
nificar suas práticas.

Pimenta (2012) estabelece uma relação en-
tre teoria e prática na construção dos saberes, dei-
xando claro que há uma indissociabilidade entre 
teoria e prática na constituição e ressignificação 
dos saberes na formação docente.

Concordamos com essas duas autoras, pois 
compreendemos que o processo de reflexão-ação-
-reflexão como estratégia metodológica é de funda-
mental importância na construção da autonomia do 
professor para os encaminhamentos de atividades e 
resolução de problemas em sala de aula.

Nessa perspectiva, observa-se que as res-



445

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

postas dos professores DL20162P e DL20172F 
convergem para o pensamento do professor 
DL20162F, no sentido de reconhecerem que a 
formação continuada possibilita aos professores 
tanto a aquisição de novos conhecimentos como 
embasamento teórico, o que contribui para a res-
significação de suas práticas e consequentemente 
à sua postura política frente às ações pedagógica 
na atuação docente.

Em relação à resposta do professor 
DL20151F, quando ele diz que é “uma forma de 
atualizar a sua humanidade, reproduzir a atualida-
de global, atualizá-la com questionamentos éticos 
e de maneira individual, em si próprio”, percebe-
mos que houve um equívoco na organização das 
ideias quanto a definição para formação continu-
ada, que nos remete a uma reflexão similar a de 
Araújo (2008), quando diz que o perfil do docen-
te de educação profissional não pode moldar-se 
à feição de transmissor de conteúdo definidos 
por especialistas externos, mas compor-se por 
características em que seu papel seja de: Intelec-
tual; problematizador; mediador do processo en-
sino-aprendizagem; promotor do exercício da lide-
rança intelectual; orientador sobre o compromisso 
social que a ideia de cidadania plena contém; e 
orientador sobre o compromisso técnico dentro 
de sua área de conhecimento.
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Concordamos com as ideias do autor e 
compreendemos que a formação continuada se 
caracteriza como um espaço que possibilita ao 
professor oportunidades de estudos no campo 
da educação, buscando atender às necessidades 
específicas de acordo com suas respectivas áre-
as de atuação.

No  quadro 2, apresentamos uma síntese 
das respostas dos professores sobre os processos 
de formação continuada durante seus percursos 
da carreira profissional.

QUADRO 2 – Processos de formação continuada 
na carreira docente

PARTICIPANTES PROCESSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA 
CARREIRA DOCENTE

1 DL20142F
As reuniões, os colegiados, os cursos, as 
pós-graduações, são essenciais para o ser 
professor de forma global integral

2 DL20172F
Curso de especialização, cursos em educa-
ção nas próprias instituições, programas e 
projetos.

3 DL20152E
No espaço da escola como: reuniões, pla-
nejamentos, semana pedagógica.

4 DL20162F
Especializações, mestrado e atuação na 
prática – sala de aula e gestão.

5 DL20131F
Espaços formais, participação coletiva, ou 
determinados grupos, para o fortalecimen-
to da luta.
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6 DL20151F
Especialização, mestrado, curso de exten-
são.

7 DL20162P Especialização, mestrado e doutorado.

Fonte: Elaborado pelas próprias autoras, 2020.

Reconhecemos que a formação continuada, 
é um processo de formação profissional que pode 
permitir ao docente despertar a consciência na di-
reção do trabalho pedagógico, com perspectiva de 
transformar as condições materiais que lhe são da-
das na instituição escolar, a partir de sua ação do-
cente. Isso exige entender que a especificidade do 
campo da educação e o trato profissional requerem 
maior segurança docente, que é favorecida com 
múltiplas formações, graduação, pós-graduação, 
participações em eventos científicos, dentre outros 
processos formativos. (ARROYO, 2000)

O quadro 2 nos traz os diferentes entendi-
mentos sobre processos de formação continuada 
dos participantes, inclusive, as questões apresen-
tadas revelam significados tanto do conhecimen-
to científico como de suas experiências docentes 
cotidianas. Este entendimento se aproxima da 
concepção do professor DL20142F, quando diz 
que “as reuniões, os colegiados, os cursos, as pós-
-graduações são essenciais para o ser professor de 
forma global integral”, o que nos faz considerar a 
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contribuição formativa de experiências acumula-
das em diferentes ações e processos de formação 
de professores para atuar em educação profissio-
nal (ARAÚJO, 2008).

No intuito de dialogarmos sobre os percur-
sos de formação continuada na EPT, no entendi-
mento dos egressos do PPGEP - IFRN, pudemos 
identificar que esses percursos estão relaciona-
dos aos espaços acadêmicos (as formações lato e 
stricto sensu) como também os espaços de atuação 
profissional onde acontece a profissionalidade, 
que é a formação em serviço, em que os profissio-
nais buscam realizar estudos e pesquisas a partir 
da realidade, para implementar as mudanças que 
atendam às suas necessidades e discutir a especi-
ficidade do campo de conhecimento da EPT e da 
formação docente para atuação quanto

à dinâmica tecnológica e de pro-
dução de conhecimentos, à diver-
sidade cultural, à sustentabilidade 
ambiental, à vida em sociedade, o 
exercício dessa docência se tornou 
mais complexo, exigindo-se das 
práticas pedagógicas maior coerên-
cia, consistência, diálogo, participa-
ção. (MACHADO, 2011, p. 693).

Assim, ressaltamos que o desafio do exercício 
da docência torna-se cada vez mais complexo, isto é, 
engloba uma pluralidade de experiências docentes 
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que contribuem para expansão e aprofundamento 
do conhecimento, reconhecendo os múltiplos signi-
ficados de sua participação com autonomia intelec-
tual e posicionamento político nesses processos de 
formação continuada mencionados. 

Na continuidade da análise, seis participan-
tes destacaram com predominância a compreen-
são de formação continuada que engloba cursos 
de especialização, mestrado e doutorado, como, 
por exemplo, afirmou o participante DL20131F, 
“Espaços formais, participação coletiva, ou deter-
minados grupos, para o fortalecimento da luta.” 
Este egresso compreende os espaços formais (uni-
versidade e institutos de educação) e a participa-
ção coletiva (determinados grupos) como momen-
tos formativos importantes para sua qualificação 
profissional, mencionando a dimensão política 
dessa formação, ao considerar o fortalecimento 
da luta do professor. Para nós, essa fala revela 
que a formação continuada oferecida pelo PPGEP 
- IFRN opta por “[...] priorizar o empenho de forma-
ção permanente dos quadros do magistério como 
tarefa altamente política [...]. (FREIRE, 2011, p. 66).

Não temos dúvidas de que a garantia de 
uma sólida formação continuada para os docentes 
somente acontecerá na afirmação de uma políti-
ca pública centrada na ressignificação da educa-
ção nacional. No entanto, não podemos ignorar a 
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formação continuada dos professores em serviço, 
visto que a dimensão do conhecimento científico e 
da experiência são importantes para reflexões so-
bre a prática pedagógica.

Abordaremos agora a questão da contri-
buição do PPGEP - IFRN para a formação do-
cente dos egressos. O PPGEP - IFRN atende a 
uma política de formação continuada docente 
para os professores que garantir o direito, pre-
visto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, Lei nº 9.394 atualizada até julho 
de 2018, no título VI – Dos Profissionais da Edu-
cação, Art. 63 – que discorre sobre as ofertadas 
de educação nos institutos superiores, aqui des-
taque para o inciso III – que versa sobre man-
ter “programas de educação continuada para os 
profissionais de educação dos diversos níveis” 
(BRASIL, 2018, p. 43).

As falas dos pesquisadores revelam concor-
dância no reconhecimento da formação no PPGEP 
- IFRN no que concerne à aquisição de conheci-
mento do campo epistemológico da EP e à atribui-
ção de significado diferente à sua prática docente. 
A satisfação da formação continuada atrelada à 
aquisição de conhecimento científico e as neces-
sidades de aperfeiçoamentos profissionais dos 
egressos, é coroada nas falas dos sujeitos. Aqui 
destacamos duas:
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[...], mudaram muito minha prática 
no sentido de olhar as coisas e com-
preender criticamente os proces-
sos, de discutir mais, a minha con-
cepção de ensino, principalmente 
a educação profissional ficou mais 
consolidada, a minha concepção 
de educação, de sociedade, daquilo 
que eu penso enquanto pessoa, en-
quanto profissional hoje, está mais 
claro, do que antes. (PARTICIPANTE 
DL20152E, 2020).

Primeiro mudou minha percepção 
do que é educação, minhas refle-
xões acerca do que é educação 
profissional, possibilitou enxergar 
melhor o tipo de servidor que preci-
samos ser. Reconhecer a importân-
cia da pesquisa, como a disciplina 
Ciência e Produção do Conhecimen-
to para minha formação. (PARTICI-
PANTE DL20162F, 2020).

Nesses depoimentos, os participantes des-
tacam a dimensão da identidade de pesquisador 
e a especificidade do campo epistemológico da EP, 
como referencial significativo de formação profis-
sional para a atuação docente. Ao atribuírem signi-
ficado a essa formação no PPGEP - IFRN, situam-se 
em consonância com o fundamento de formação 
docente na EP, na ideia de que “Nesse processo 
educativo de caráter crítico-reflexivo, o professor 
deve assumir outra atitude, forjada a partir de ou-
tro tipo de formação, que deve ser crítica, reflexiva 
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e orientada pela e para a responsabilidade social” 
(MOURA, 2006, p. 84).

Nessa linha de raciocínio, com relação à for-
mação do professor com perspectiva de pesqui-
sador no PPGEP - IFRN, entendemos que os sabe-
res de base científica devem ter uma função não 
necessariamente para formar um(a) docente que 
dedique a maior parte de seu tempo de trabalho 
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, mas, 
também para promover uma atitude de autono-
mia intelectual diante dos desafios da sua prática 
educativa. (ARAÚJO, 2008, p. 59).

Essa experiência formativa colocada pelos 
participantes é apresentada também quanto ao 
aspecto de mudança que a formação continuada 
trouxe para a sua prática pedagógica pela forma-
ção crítica e reflexiva, orientada para a responsa-
bilidade social, a qual pode alavancar as mudanças 
necessárias para a transformação desejada na es-
cola. Vejamos os depoimentos:

Forma realmente para sermos pes-
quisadores na educação profissio-
nal, primeiro entendendo-a como 
um campo, um campo de fazer ci-
ência, então ... primeiro consegui 
entender o que era fazer ciência. O 
programa ele sistematizou o meu 
fazer enquanto professor da educa-
ção profissional, mas principalmen-
te enquanto pesquisador que se 
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volta pra (sic) essa dimensão e pra 
(sic) essa modalidade (PARTICIPAN-
TE DL20142F, 2020).

[..], acho que é um dos poucos pro-
gramas que tem no Brasil que é ... 
que solidifica que tenta consolidar 
o campo da educação profissional 
que é... que é... (sic) uma reticência 
na Lei de Diretrizes e Bases, que é 
uma reticência no curso de forma-
ção e em muitos cursos de forma-
ção continuada. Agora, que o PP-
GEP consegue respostas pra (sic) 
que essas discussões, trabalho, 
educação e mundo do trabalho 
possam estar dentro do ambien-
te escolar. Tanto para a formação 
do aluno quanto para a forma-
ção do professor (PARTICIPANTE 
DL20172F, 2020).

Isso, na verdade, revela-se como o assi-
milado no curso de mestrado do PPGEP - IFRN 
na opinião dos participantes. Percebe-se que o 
ensinado e aprendido como fundamento episte-
mológico da EP foi oportunizado numa necessá-
ria relação do fazer docente no ambiente esco-
lar. Isso significa, ao nosso ver, a ampliação da 
formação docente como ser-professor intelec-
tual que pode continuar aprendendo na própria 
pedagogia, bem como resultar em ressignificar o 
lugar da EPT como crítica feita à formação profis-
sionalizante imposta pelo capital.
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Há mais um aspecto ligado à essa formação, 
que gostaríamos de salientar na fala de três parti-
cipantes, que diz respeito à compreensão de prá-
xis e da importante relação teoria e prática:

O PPGEP foi um divisor de águas 
mesmo pra minha práxis. A gente 
não pode dissociar teoria e prática. 
Fomentou essas possibilidades de 
compreender e refletir que... uma 
prática -/ profissional, né? Minha 
práxis mais democrática. Que tipo 
de currículo que a gente vai defen-
der, que tipo de formação. Essa pre-
ocupação da integração das áreas, 
desse conhecimento não isolado, 
de compreender essa realidade. 
Compreensão da educação e tra-
balho, de compreender as políticas 
educacionais. Esse tipo de formação 
que a gente defende enquanto cole-
tivo, também foi essencial (PARTICI-
PANTE DL20131F, 2020).

Contribuiu muito na articulação 
dos saberes, em proporcionar uma 
articulação dos saberes, principal-
mente para o ensino médio inte-
grado. Passei também a pensar a 
educação básica de maneira geral, a 
formação humana integral. A articu-
lação e compreensão da formação 
unilateral. [...]. Na prática, passei a 
compreender mais sobre a relação 
trabalho e educação (PARTICIPANTE 
DL20151F, 2020).

O PPGEP tem um papel muito im-
portante na minha formação, na 
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profissional que me transformei, 
com uma nova forma de pensar a 
integralidade da educação pensada 
além da caixa, fora da hegemonia. 
Para a prática docente - Eu sempre 
pensei muito socialmente e o PPGEP 
ampliou esse meu pensamento, a 
forma de pensar e ver o mundo de 
outra forma. A formação do PPGEP 
em educação me permitiu me cons-
truir um ser docente (PARTICIPANTE 
DL20162P, 2020)

É oportuno considerar que a formação do-
cente é historicamente marcada por uma relação 
fragmentada do conhecimento por disciplinas e 
especificidades práticas durante a formação ini-
cial e continuada, o que repercute na sua prática 
pedagógica. No entanto, na fala da participante 
DL20162P, ela afirma ter aprendido a pensar a in-
tegralidade da educação na formação de mestra-
do. 

Neste sentido, a formação continuada tem 
sua primazia com relação à construção da identi-
dade docente e à concepção de totalidade do pro-
cesso educacional relativos ao efetivo alcance da 
unidade teoria e prática, que implica em plasmar 
a práxis (VÁZQUÉZ, 1968). Acreditamos tornar evi-
dente as especificidades de ser professor na EPT, 
que extrapola o gostar de ser, e incute uma ima-
gem docente intelectual que, fundamentada his-
tórica e cientificamente, tende a contribuir para a 
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expressão de uma efetiva práxis educativa.
Por sua vez, isso tudo se faz importante por 

se verificar que “[...] o fato de que os professores, 
querendo ou não, assumem um papel decisivo na 
consolidação de projetos de sociedade” (FORNARI, 
2018, p. 86).

Nesse sentido, essa constatação nos remete 
à questão da consciência da formação humana e 
o despertar crítico do seu “ser docente” como ân-
cora para colocar sua concepção de educação em 
prática. Essa afinidade complexa entre formação 
intelectual e transformação da consciência confe-
re o sentido de que

A formação continuada dos profes-
sores é de suma importância para a 
sociedade. Ela possibilita um ensino 
de qualidade para os alunos, gera 
no docente um espírito de humilda-
de intelectual, já que este compre-
ende que o processo de ensino e 
aprendizagem se faz por toda a vida 
e que a posse de um diploma não 
torna um indivíduo conhecedor de 
tudo dentro de sua área (HASHIZU-
ME, 2015, p. 54).

Essa consciência docente quanto ao conhe-
cimento científico significativo para sentir os ga-
nhos do processo de formação continuada stricto 
sensu no campo do conhecimento da EP e, em par-
ticular, no PPGEP - IFRN, mostra que é possível su-
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perar a dicotomia presente nos cursos de forma-
ção docente, oportunizando uma educação crítica 
e reflexiva que engloba a totalidade do processo 
educacional na relação com o projeto de socieda-
de democrática e solidária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das entrevistas dos egressos do 
PPGEP mostrou que a base epistemológica do mo-
delo pedagógico do programa é comprometida 
com a proposta de formação humana integral, ten-
do o trabalho e a pesquisa como princípios peda-
gógicos. Dessa forma, os professores reconhecem 
a importância do programa para formação conti-
nuada, uma vez que atende às especificidades da 
EPT e defende que seja ancorada em políticas de 
formação permanente. 

O PPGEP - IFRN, de acordo com vozes dos 
participantes, tem um papel relevante na carreira 
docente de cada professor. Eles expressaram que 
o aprendido nessa formação de mestrado favo-
receu um pensar crítico sobre a integralidade da 
educação. Esse fato assegura que os egressos re-
conhecem que sua formação foi complementada 
com esse processo formativo, oportunizado com o 
diálogo do conhecimento científico entre a prática 
pedagógica e suas nuances frente aos desafios en-
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frentados pelos professores na construção de sua 
carreira docente.

Vale ressaltar que a proposta de formação 
continuada oferecida pelo PPGEP - IFRN atende 
às necessidades específicas da EP. Por esta razão, 
cria-se possibilidades para a pesquisa e extensão 
como, por exemplo, a construção desse texto, 
enfatizando importantes processos formativos, 
sobre os quais se constrói o perfil profissional e 
resulta na apreensão de uma diferença na concep-
ção de EP, que modifica a prática pedagógica de 
seus egressos. 

Assim sendo, o PPGEP - IFRN possibilita aos 
seus egressos oportunidades de formação conti-
nuada que atenda às necessidades do campo epis-
temológico da EP e promova o fazer docente, por 
meio do engajamento em projetos desenvolvidos 
em sala de aula, a integralidade do pensar e do 
fazer fundamentados em projetos de pesquisa e 
extensão ancorados em princípios da formação 
humana integral.
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INTRODUÇÃO

No presente capítulo, buscaremos compre-
ender como a formação continuada no Mestrado 
em Educação Profissional, do PPGEP (Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional) con-
tribuiu na construção e reconstrução de saberes 
específicos para a docência e para a pesquisa, na 
perspectiva dos egressos.

Em nossa compreensão, os professores são 
trabalhadores, inseridos no contexto do modo 
de produção capitalista (MOURA, 2014). Esses 
profissionais desempenham suas atividades com 
outros sujeitos reais, ou seja, estudantes das re-
des públicas e privadas de ensino do país (ORSO, 
2011). Nesse contexto, os docentes deveriam 
receber formação para efetivar os processos de 
ensino e aprendizagem em diferentes níveis, eta-
pas e/ou modalidades de ensino (PIMENTA, 1999; 
TARDIF, 2014), o que engloba a Educação Profis-
sional (EP).

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9.394/1996 (LDBEN) estipula, em seu 
Art. 62, que a União, o Distrito Federal, os esta-
dos e os munícipios, em regime de colaboração, 
deverão promover a formação inicial, a formação 
continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério (BRASIL, 1996).
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No Brasil, a formação continuada de profes-
sores pode acontecer em nível superior, no âmbi-
to dos cursos de capacitação, aperfeiçoamento, 
extensão, especialização, mestrado, doutorado 
e pós-doutorado. Estes três últimos ocorrem em 
programas de pós-graduação (PPG) de universi-
dades públicas, privadas e/ou institutos de edu-
cação. No contexto específico do IFRN, dentre 
os PPGs, destacamos o PPGEP, tendo em vista 
que ele contribui para a formação continuada de 
profissionais de diversas áreas do conhecimento 
e que atuam nas diferentes redes de ensino do 
Rio Grande do Norte e demais unidades da Fe-
deração.

O PPGEP foi formado, em 2013, por decor-
rência das ações de um grupo de professores vin-
culados ao NUPED/IFRN (Núcleo de Pesquisa em 
Educação). Esses pesquisadores ressaltavam as 
dificuldades do trabalho docente na EP e a neces-
sidade de mais pesquisas na área. O entendimen-
to da época era que um PPG se constituiria como 
espaço possível para tais reivindicações, tendo 
em vista que se poderia formar professores para 
atuar no contexto da EP, além de produzir conhe-
cimento para a área.

De acordo com o projeto de criação do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Profis-
sional,
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[...] este curso de Mestrado em 
Educação visa dar continuidade à 
formação científica de profissionais 
em nível superior provenientes de 
diversas áreas do conhecimento, 
capacitando-os para a docência e 
para a pesquisa na área da Educa-
ção Profissional, considerando suas 
interfaces com a Educação Básica 
(IFRN, 2012, p. 56, grifo nosso).

Logo, um dos objetivos do PPGEP era (e segue 
sendo) formar para a docência, numa perspec-
tiva de continuidade dos estudos em nível supe-
rior. Nesse processo formativo, é esperado que o 
profissional (de qualquer área do conhecimento) 
construa saberes específicos para assegurar os 
processos de ensino e de aprendizagem na EB, de 
forma geral, e na EP, de forma específica. 

É nesse contexto que emerge o nosso traba-
lho, tendo em vista que buscamos compreender 
como os estudantes egressos do PPGEP constru-
íram e reconstruíram saberes específicos para a 
docência no contexto da formação continuada.

Para além dessa questão, outras são suscita-
das e emergem por decorrência, dentre elas: os 
estudantes do PPGEP mobilizam saberes para a 
docência em seu contexto de trabalho? Que sabe-
res balizam o fazer cotidiano desses profissionais 
professores? Qual o papel do PPGEP na reconstru-
ção dos saberes específicos para a docência? Sa-
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bemos que essas e outras questões dificilmente 
serão esgotadas apenas em um capítulo de livro, 
entretanto, o nosso esforço caminha no sentido 
de levantar essas problematizações a respeito do 
fazer e dos saberes docentes.

Além desta introdução, o capítulo está orga-
nizado em algumas partes. No próximo tópico, 
apontamos algumas das nossas escolhas metodo-
lógicas. Em seguida, localizamos a formação conti-
nuada como espaço de construção e reconstrução 
de saberes. Posteriormente, analisamos as falas 
dos egressos na tentativa de localizar os saberes 
específicos da docência construídos no PPGEP. 
Nas considerações finais, realizamos algumas re-
flexões em torno do objetivo proposto e das ques-
tões levantadas na introdução.

PONTUANDO ALGUMAS QUESTÕES 
METODOLÓGICAS 

O presente capítulo emergiu no contexto de uma 
pesquisa maior, desenvolvida na disciplina “Forma-
ção Docente para a Educação Profissional” (PPGEP/
IFRN). Essa disciplina é obrigatória para os mestran-
dos e doutorandos da linha de “Formação Docente e 
Práticas Pedagógicas em Educação Profissional”. En-
quanto estudantes, os autores do trabalho produzi-
ram um texto como atividade avaliativa da disciplina.
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Em cada oferta da matéria, as professoras res-
ponsáveis organizam pesquisas científicas com 
objetos de estudo envolvendo os processos de 
formação de professores no contexto da EP. No 
ano de 2019, a pesquisa coletiva teve como título 
“Um olhar sobre os egressos do PPGEP”, tendo por 
objetivo analisar a contribuição do programa para 
a vida acadêmica e profissional dos egressos, com-
preendendo a manutenção das relações do pro-
grama com os mestres formados por ele.

A pesquisa foi construída coletivamente, em 
sala de aula, a partir das orientações das profes-
soras responsáveis pela disciplina, com a partici-
pação efetiva dos mestrandos e doutorandos. Os 
estudantes contribuíram para a definição dos en-
trevistados, bem como nos instrumentos para le-
vantamento e análise dos dados. 

Na delimitação dos entrevistados, sabíamos 
que os participantes seriam os mestres egressos 
do programa em educação (ou seja, formados), 
oriundos das matrículas das turmas de 2013 a 
2017, totalizando 5 turmas. Não foram inseridos 
como prováveis entrevistados os estudantes das 
turmas de 2018 e 2019, uma vez que ainda não 
haviam concluído o curso.

A escolha dos egressos ocorreu pela necessi-
dade de analisar o impacto do programa em suas 
vidas, algo que pareceu fundamental, tendo em 
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vista que, em 2019, o PPGEP teve a autorização 
para ofertar o curso de doutorado acadêmico em 
Educação Profissional pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Após a escolha das 5 turmas, localizamos 68 
possíveis participantes, incluindo aqueles que esta-
vam cursando a disciplina em questão. Por ques-
tões éticas, esses doutorandos, ou seja, os que es-
tavam cursando especificamente a disciplina em 
questão, foram excluídos desse quantitativo. Com 
isso, o número de possíveis participantes diminuiu 
para 65. Assim, buscamos delimitar ainda mais o 
número de participantes, em razão do curto perío-
do para desenvolver as entrevistas, transcrevê-las, 
lê-las, analisar os dados, consultar a legislação, revi-
sar a literatura específica, consultar os documentos 
orientadores do PPGEP e, por fim, escrever o texto.

No processo de escolha dos entrevistados, o 
que nos chamou a atenção foi a diversidade relati-
va à formação inicial, por se tratar de um grupo no 
qual nem todos eram professores. O programa re-
cebe técnicos-administrativos, bacharéis, tecnólo-
gos e licenciados, em atuação profissional (ou não) 
como técnicos, professores e gestores, resultando, 
portanto, num grupo de participantes bastante he-
terogêneo quanto à formação inicial, algo que está 
em consonância com os objetivos do projeto de 
criação do Programa de Pós-Graduação em Edu-
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cação Profissional (IFRN, 2012).
Levando em consideração esse cenário, opta-

mos por escolher, como participantes da pesqui-
sa, 1 técnico administrativo, 1 professor e 1 gestor 
para cada uma das 5 turmas. Logo, o quantitati-
vo de entrevistados foi reduzido, passando de 65 
para 15, ou seja, aproximadamente 23% do univer-
so de 65 dos possíveis participantes. A partir disso, 
as professoras responsáveis dividiram os alunos 
da disciplina em 5 grupos de trabalho. Cada grupo 
ficou responsável por desenvolver a entrevista se-
miestruturada com 3 participantes.

As entrevistas foram elaboradas, realizadas e 
transcritas coletivamente, levando em considera-
ção as 5 temáticas, a saber: o perfil do egresso do 
PPGEP; pesquisas realizadas; a construção dos sa-
beres da docência a partir da formação no PPGEP; 
atuação na docência; relações de colaboração. Es-
sas temáticas de pesquisa foram agrupadas em 3 
eixos: formação inicial; atuação profissional; e for-
mação continuada no PPGEP (e a partir dele).

Os eixos serviram como instrumento nortea-
dor das entrevistas, compostas por 20 questões. 
Decidimos pela entrevista semiestruturada pelo 
fato de se ter um roteiro preestabelecido, poden-
do, caso fosse necessário, realizar outras pergun-
tas, com o intuito de aprofundar determinada ar-
guição do entrevistado.



471

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

As entrevistas foram realizadas entre os dias 31 
de outubro a 13 de novembro de 2019. Para a co-
modidade dos(as) entrevistados(as), agendamos o 
encontro em um local definido por eles(as), de forma 
presencial. Antes de realizar a entrevista, o entrevista-
do(a) fazia uma leitura e assinatura do Termo de Con-
sentimento e Livre Esclarecimento (TCLE).

Na figura 1, é possível identificar o detalha-
mento da codificação utilizada na pesquisa. Esse 
processo é importante para preservar a identida-
de dos seus participantes.

Figura 1 - Quadro com o detalhamento para a 
codificação dos participantes da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2019)
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A título de exemplo, o código DL20162F signifi-
ca que o entrevistado é docente (D), licenciado (L), 
ingressou no PPGEP em 2016, na linha de forma-
ção de professores para educação profissional (2) 
e trabalha na Rede Federal (F).

Ressaltamos que o PPGEP apresentava, até o 
ano de 2018, duas linhas de pesquisa: 1) Políticas 
e Práxis em Educação Profissional e 2) Formação 
Docente e Práticas Pedagógicas na Educação Pro-
fissional. Por essa razão, no decorrer do texto, os 
participantes foram codificados, obedecendo a 
essas diretrizes técnicas que foram estabelecidas 
previamente, tendo em vista a necessidade do si-
gilo e a preservação de suas identidades e a padro-
nização da referência aos participantes por todos 
os estudantes envolvidos na pesquisa.

Após a realização das entrevistas, o grupo de 
pesquisa realizou as transcrições das entrevistas 
gravadas nos smartphones. Em seguida, ocorreu a 
socialização das transcrições. Entretanto, 2 entre-
vistas não foram transcritas no prazo estabelecido 
pelas professoras responsáveis pela disciplina, o 
que diminuiu o nosso quantitativo final de entre-
vistas para 13.

Após esse movimento metodológico, realiza-
mos 4 leituras nas entrevistas entre novembro e 
dezembro de 2019. A partir das transcrições, fo-
mos localizando as falas dos participantes no que 
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se refere aos conhecimentos/saberes construídos 
e reconstruídos no processo de formação continu-
ada no PPGEP.

A nossa aproximação com a temática dos sa-
beres docentes está relacionada com o desenvol-
vimento de pesquisas anteriores realizadas com 
professores e professoras que atuam na EB, de 
forma geral, e na EP, de forma específica.

Além das entrevistas e do projeto de criação 
do PPGEP (IFRN, 2012), consultamos autores da 
área da formação docente e saberes docentes, 
dentre eles destacamos: Saviani (1997), Pimenta 
(1999), Araujo (2008), Moura (2014) e Tardif (2014), 
o que caracteriza essa pesquisa como empírica, 
bibliográfica e documental, do tipo exploratória, a 
partir de uma abordagem qualitativa. 

O método de pesquisa norteador das nossas 
análises foi o histórico-dialético, proposto inicial-
mente por Marx e Engels (1998). De acordo com 
Tonet (2013), o método ontológico (como o autor 
chama) de Marx busca compreender o objeto de 
estudo em sua totalidade, ou seja, a partir da ver-
dade. Para Marx, a verdade é o conhecimento da 
realidade objetiva. Por essa razão, o objeto de es-
tudo precisa ser inserido no contexto real da so-
ciedade cindida em classes sociais antagônicas. A 
produção do conhecimento e, consequentemente, 
o desenvolvimento científico estão condicionados 
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à realidade objetiva, logo, não podem ficar distan-
tes dela.

Compreendemos, a partir dessa perspectiva, 
que os participantes da presente pesquisa são su-
jeitos reais, inseridos em um contexto dialético, de-
corrente de um processo histórico. Com isso, suas 
falas precisam ser inseridas no interior das disputas 
dialéticas dose projetos de sociedade e, consequen-
temente, da educação de educação escolar.

A realidade objetiva de hoje é decorrente de 
um contexto histórico que sempre esteve em coa-
lizão (TONET, 2013). A materialidade da formação 
e dos saberes docentes atualmente é resultado de 
um processo de coalizão entre projetos societá-
rios divergentes entre as duas classes que estão 
em constante conflito na sociedade capitalista. No 
decorrer de todo o texto, buscamos não perder de 
vista essa questão.

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: ALGUNS 
APONTAMENTOS

Na introdução do presente capítulo, sinaliza-
mos que a formação continuada deveria se cons-
tituir como espaço diverso de aquisição, mobili-
zação, reconstrução e consolidação de saberes 
específicos para a docência. Apesar disso, não ob-
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servamos, na realidade objetiva, essa perspectiva 
formativa.

Em estudo anterior, destacamos que a forma-
ção continuada de professores estabelece rela-
ções simbióticas com a formação inicial, seja ela 
ocorrendo numa perspectiva de licenciatura ple-
na ou não. (MORAIS, 2017). Nesse contexto, Gatti 
(2010, p. 200) alerta que

Com problemas crescentes nos cur-
sos de formação inicial de professo-
res, a ideia de formação continuada 
como aprimoramento profissional 
foi se deslocando também para 
uma concepção de formação com-
pensatória destinada a preencher 
lacunas da formação inicial.

Os autores Alvarado-Prada, Freitas e Freitas 
(2010) afirmam que a formação continuada sem-
pre foi - e ainda é - entendida como uma maneira 
de suprir as lacunas existentes na formação inicial 
docente; de sanar dificuldades escolares que acon-
tecem no cotidiano escolar; de implantar políticas, 
programas, projetos, campanhas, principalmente 
governamentais; de adquirir certificados (créditos) 
para ascender na carreira e/ou obter benefícios sa-
lariais; de satisfazer interesses ou necessidades de 
conhecimentos específicos, ou seja, essa formação 
continuada se materializa por meio de cursos de 
curta duração que contribuem apenas para cumprir 
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uma exigência social e econômica (MORAIS, 2017).
Se contrapondo-se a essa perspectiva reducio-

nista, Silva e Bastos (2012) defendem que a forma-
ção continuada de professores precisa perseguir 
os objetivos de ampliar a autonomia docente, fo-
mentar o trabalho em equipe e integrar teoria e 
prática, bem como considerar a escola como espa-
ço privilegiado para a formação docente, por meio 
através de sua parceria educativa com a universi-
dades e/ou institutos de educação.

Para Santos, Tavares e Melo (2019), a forma-
ção continuada se materializa numa imersão em 
contextos escolares, se configurando num exercí-
cio contínuo na busca pela melhoria do profissio-
nal, do saber docente e do fazer docente, na pers-
pectiva de ressignificação profissional. 

Para Nóvoa (1997), a formação de professores 
trata do desenvolvimento pessoal, compreendido 
enquanto a produção da vida do professor, e do 
enquanto desenvolvimento profissional, relativo à 
produção da profissão docente.

Em se tratando da formação continuada, é 
preciso levar em consideração também que ela 
deve estar a serviço da pesquisa e da reflexão, 
bem como de um conhecimento sistematizado, 
que possa oferecer a fundamentação teórica ne-
cessária para a articulação com a prática criativa 
do professor (LIMA, 2001).
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Nesse contexto,

compreendemos que a forma-
ção continuada deve ser pensada 
levando em consideração os as-
pectos da materialidade em que 
os sujeitos professores estão en-
volvidos, bem como os desafios 
do trabalho docente e a inovação 
científica e tecnológica. Tudo isso 
a partir de uma visão crítica, trans-
formadora e emancipatória (MO-
RAIS, 2017, p. 78).

De acordo com Dourado (2015), a formação 
continuada deve se dar pela oferta de atividades 
formativas diversas, incluindo atividades e cursos 
de atualização e extensão, cursos de aperfeiçoa-
mento, cursos de especialização, cursos de mes-
trado e doutorado, que agreguem novos saberes 
e práticas, articulados às políticas e gestão da edu-
cação, à área de atuação do profissional e às ins-
tituições de educação básica, em suas diferentes 
etapas e modalidades.

A formação continuada pode acontecer em 
diferentes espaços formativos, conforme alerta 
Dourado (2015). Em nosso texto, destacamos o 
processo de formação continuada em um PPG. 
Nos cursos de mestrado e doutorado, espera-se 
que os professores adquiram uma formação vol-
tada para a pesquisa, bem como para a docência.

De acordo com Pachane (2005), os PPGs, de 
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maneira geral, tendem a priorizar em suas ativi-
dades a condução de pesquisas, tornando-se res-
ponsáveis, mesmo que sem intencionalidade, por 
reproduzir e perpetuar a ideia de que, para ser 
professor, basta conhecer a fundo determinado 
conteúdo ou, no caso específico do ensino supe-
rior, ser um bom pesquisador.

Nos cursos de mestrado e doutorado, confor-
me Pachane (2005) argumenta em seu estudo, há 
uma prioridade na condução de pesquisas e ela-
boração de projetos individuais (dissertações ou 
teses), algo que pode distanciar o pós-graduando 
da formação específica para a docência.

Compreendemos que é de suma importância 
que os PPGs propiciem a formação de pesquisa-
dores, numa perspectiva de desenvolvimento 
científico. Apesar disso, destacamos que o caráter 
de formação pedagógica também deveria se fazer 
presente nos cursos de mestrado e doutorado do 
país, sejam eles de educação ou não, tendo em vis-
ta que esse ainda é o espaço de formação de pro-
fessores para o nível superior.

No caso específico do PPGEP, percebemos 
que esses profissionais podem atuar diretamente 
em uma modalidade de ensino que está articula-
da/integrada aos diferentes níveis, etapas e outras 
modalidades educacionais. Dessa forma, o mes-
trando e/ou doutorando que recebe formação no 
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PPGEP pode desenvolver seu fazer articulado tan-
to na EB como no ensino superior.

DA FORMAÇÃO AOS SABERES:  
OS ACHADOS DA PESQUISA

No tópico anterior, discutimos sobre alguns 
elementos da realidade objetiva da formação con-
tinuada de professores no Brasil. Conforme desta-
cou Gatti (2010), essa formação emerge e se con-
solida como alternativa para preencher lacunas da 
formação inicial. Se contrapondo a essa ideia, de-
fendemos uma formação continuada numa pers-
pectiva de ressignificação do fazer pedagógico do 
professor, a partir da unidade teoria e prática, com 
vistas à transformação da realidade.

Nos próximos itens, apresentaremos e ana-
lisaremos algumas falas dos participantes acerca 
da formação oferecida no PPGEP. Por fim, centra-
remos o olhar especificamente nos saberes para a 
docência.

COMPREENSÃO DOS PARTICIPANTES ACERCA 
DA FORMAÇÃO CONTINUADA

Nas falas dos participantes, eles evidenciam 
alguns entendimentos acerca da formação conti-
nuada. Para o participante DL20162F, o professor 
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“tem que estar sempre se ressignificando. Ressig-
nificando suas aulas, suas práticas através de um 
movimento reflexivo” (DL20162F, 2019).

Nessa linha, os egressos DL20152E, e 
TL20132F e TB20132F nos dizem:

Eu compreendo a formação con-
tinuada como sendo um processo 
que você não para de estudar, por-
que você a cada dia que passa, mes-
mo estando na prática profissional, 
você vai ressignificando todos os 
seus saberes que você já aprendeu, 
incluindo novos saberes que estão 
sendo produzidos (DL20152E, 2019, 
grifo nosso).

[...], eu entendo a formação conti-
nuada como algo que transcende, 
que vai além, [...] de treinamento, 
[...], é um movimento que vai além, 
que se desenvolve, que acontece 
nos espaços acadêmicos, obviamen-
te, mas principalmente, acredito no 
nosso contexto de atuação profis-
sional, [...] caráter de movimento, 
de processo, de aprendizagem, de 
construção e de reflexão de saberes 
e práticas, [...] (TL20132F, 2019, grifo 
nosso).

Eu compreendo como formação 
continuada todos os processos 
formativos [...] que nós desenvol-
vemos ou que participamos ao 
longo da nossa carreira profissio-
nal. [...] na medida em que ele re-
flete, [...] ele tenta modificar a prá-
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tica profissional e modificar-se [...] 
(TB20132F, 2019, grifo nosso).

Logo, compreendemos que os egressos per-
cebem a formação continuada como instrumento 
importante para o desenvolvimento profissional. 
Para além disso, esses participantes conseguem 
situar a formação continuada em diversos espaços 
formativos, conforme algo destacado também por 
Dourado (2015), anteriormente.

Essa perspectiva fica evidenciada nas falas dos 
egressos DL20131F e GL20152E: 

Minha compreensão de formação 
não é só espaços formais, [...]. Não 
compreendo que formação continu-
ada seja apenas nesses espaços for-
mais, [...]. Se você está participan-
do de coletivos ou determinados 
grupos, acho que é formação, ela 
se dá nesse processo (DL20131F, 
2019, grifo nosso).

[...], a formação continuada ela é 
dada tanto dentro da nossa experi-
ência, enquanto profissional, nosso 
dia-a-dia, as reuniões, as reuniões 
necessárias dentro da escola, as reu-
niões da DIRED, falo DIRED pois somos 
do estado. Além das reuniões, os nos-
sos estudos, a nossa busca de co-
nhecimento em outros cursos, né? 
É, de pós-graduação, ou em cursos 
de aperfeiçoamento, nas nossas jor-
nadas pedagógicas, refletindo sobre o 
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que deu certo, o que não deu naquele 
ano. Então as nossas jornadas bimes-
trais também são importantes. A nos-
sa própria organização diária, de, de 
rotinas diárias também, faz com que 
cause essas mudanças na nossa práti-
ca, tudo que a gente busca, em termos 
de conhecimento, mudança, reflexão, 
para a melhoria da nossa prática, eu 
considero enquanto formação continu-
ada. Então tudo que, que, que vai para 
além da graduação. (GL20152E, 2019, 
grifo nosso).

Conforme evidenciamos nos trechos em des-
taques, os participantes compreendem que a 
formação continuada está além da formação do 
preparo técnico e instrumental, já que ela deve 
ser caracterizada como um processo de reflexão 
sobre a prática. É preciso destacar que, apesar de 
negligenciada nos discursos, a teoria está imbrica-
da, numa relação dialética, com a prática, sendo a 
reflexão um movimento a se alcançar e ressignifi-
car, a partir da prática, na teoria.

Além disso, os próprios participantes localizam 
a formação continuada como espaço de aquisição, 
mobilização e reconstrução de saberes, apesar de 
não afirmarem de forma explicita. 

2 SABERES CONSTRUÍDOS NO PPGEP

Inicialmente, esclarecemos que os saberes do-
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centes se caracterizam por um conjunto de conhe-
cimentos construídos ao longo da formação inicial 
e continuada, bem como do fazer docente. Esses 
saberes são responsáveis pela mediação entre o 
conhecimento historicamente construído e os es-
tudantes em um contexto de ensino e aprendiza-
gem delimitado e único (MORAIS, 2017).

Por essa razão, no presente tópico, discutire-
mos os saberes docentes construídos e recons-
truídos pelos egressos do PPGEP, sempre estabe-
lecendo relações com os processos de ensino e 
aprendizagem em ambiente escolar.

Nesse contexto de construção e reconstrução 
de saberes, o participante DL20142F esclarece que

O PPGEP foi um divisor de águas 
na minha visão como professor da 
Educação Profissional, até porque 
quando a gente entra no Instituto 
Federal a gente não tem uma for-
mação mais específica para traba-
lhar com Educação Profissional. 
(DL20142F, 2019).

Segundo o egresso DL20151F, o conhecimento 
adquirido durante sua passagem pelo PPGEP foi 
fundamental para a construção da sua atuação 
profissional, pois, segundo ele, o PPGEP

Contribuiu muito na articulação dos 
saberes, em proporcionar uma arti-
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culação dos saberes, principalmen-
te para o ensino médio integrado. 
Mas também pensar a educação bá-
sica de maneira geral, essa questão 
de você articular e compreender o 
indivíduo como um ser omnilateral 
e com essa formação omnilateral. 
Então, assim, contribuiu para eu dar 
contribuições também para o co-
letivo lá do campus. Então, através 
de reuniões também eu me vi mais 
seguro para intervir nas reuniões de 
grupo, em colegiados, e contribuiu 
também para eu me inserir na rea-
lidade da integração entre ensino, 
pesquisa e extensão, e me envolver 
mais na possibilidade dessa integra-
ção (DL20151F, 2019).

Os estudos de Moura (2008) e Machado (2008) 
sinalizam para as fragilidades formativas dos pro-
fessores que ingressam na EP para trabalharem 
em consonância com os pressupostos da forma-
ção humana integral, o trabalho como princípio 
educativo e o currículo integrado, o que também 
foi algo evidenciado na fala do participante. Assim, 
é possível perceber que a compreensão destes 
princípios fundamentais da EP, e que são discuti-
dos no PPGEP, proporcionaram aos docentes que 
atuam na EP a possibilidade de ter uma participa-
ção com mais propriedade nas atividades desen-
volvidas em ambiente escolar.

É válido destacar que existem dois projetos dis-
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tintos de EP em questão. Um deles está atrelado aos 
interesses mercadológicos do modo de produção 
capitalista e o outro está ancorado numa perspectiva 
crítica, emancipatória e transformadora. A partir do 
momento em que um estudante de pós-graduação 
consegue compreender esses movimentos, ele se 
reconhece enquanto pertencente a uma classe, ou 
seja, à classe trabalhadora. Com isso, pode atuar em 
consonância com a um projeto de sociedade e de 
educação diferente daquele preconizado pelo modo 
de produção capitalista, como pode ser algo eviden-
ciado no trecho a seguir.,

O PPGEP muda o profissional que 
você é em qualquer ambiente, prin-
cipalmente, no ambiente que tra-
balha com Educação Profissional. 
Mudou minha percepção do que é 
educação, mudou minha percep-
ção, minhas reflexões acerca do que 
é EP, me fez enxergar, ou possibili-
tou enxergar melhor o tipo de servi-
dor, o tipo de docente que temos, as 
falhas que temos e o que podemos 
melhorar (DL20162F, ENTREVISTA, 
2019).

Nesse contexto, a egressa DL20152E relata 
que muitas visões do seu ambiente de trabalho 
passaram a ser ressignificadas após sua formação 
no PPGEP.
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Essa visão também do ensino pú-
blico, dessa valorização maior, 
eu consegui enxergar de fato, de 
forma mais clara, alguns profes-
sores, que antes eu não enxer-
gava as condições nas quais ele 
tem para levar esse processo de 
ensino e aprendizagem de forma 
mais consolidada, antes era, é que 
o professor é doutor, então ele 
tem o aporte maior. Hoje não, eu 
percebo que o graduado pode ter 
também, tudo vai depender da vi-
são dele enquanto profissional e a 
concepção que ele tem de ensino, 
do compromisso dele enquanto 
profissional. (DL20152E, ENTRE-
VISTA, 2019).

No entendimento dos participantes da pes-
quisa, o PPGEP possibilitou uma visão mais críti-
ca e transformadora acerca da educação escolar 
e dos processos de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto, o egresso DL20131F afir-
ma que a formação humana integral, enquanto 
princípio do Ensino Médio Integrado, deve ser 
defendida. Segundo a egressa, o PPGEP “possi-
bilita isso, ter consciência, no meu trabalho hoje, 
ter consciência também daquilo que eu defen-
do enquanto educação” (DL20131F, ENTREVISTA, 
2019) e, a partir disso, ter a possibilidade de con-
tribuir com mudanças da/na sociedade.

O egresso DL20152E, destaca que 
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As contribuições do PPGEP foram 
inúmeras, desde eu compreender 
e ressignificar todo o meu dia a dia 
na escola, até pensar, por exemplo, 
o que é currículo integrado, pensar 
o ser humano a partir de uma pers-
pectiva que envolve ciência, tecno-
logia e humanismo, foi algo prepon-
derante (DL20152E, ENTREVISTA, 
2019).

Com isso, percebemos que os egressos pon-
tuam aspectos relevantes decorrentes da forma-
ção continuada no PPGEP. Destacamos que alguns 
pressupostos norteadores da formação humana 
integral, a exemplo de trabalho como princípio 
educativo e currículo integrado, aparecem com 
bastante ênfase nos discursos. Esses elementos 
estão associados a uma visão de EP crítica, revolu-
cionária e transformadora.

Em estudo anterior (MORAIS, 2017), a partir dos 
estudos de Saviani (1997), classificamos esses sabe-
res como crítico-contextuais e atitudinais. Eles estão 
relacionados com a capacidade de o professor com-
preender o movimento da sociedade identificando 
suas características básicas e as tendências de sua 
transformação. Com isso, o docente abrange atitu-
des e posturas inerentes ao papel atribuído ao pro-
fessor, tais como disciplina, pontualidade, coerência, 
clareza, justiça e equidade, diálogo, respeito às pes-
soas dos educandos e atenção às suas dificuldades.
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Os saberes crítico-contextual e atitudinal são 
fundamentais, tendo em vista que buscam proble-
matizar os condicionantes do trabalho didático e 
ético- político do professor levando em considera-
ção aspectos materiais desse trabalho inserido no 
contexto da sociedade como um todo.

Esses saberes estão acompanhados de outros, 
como, por exemplo, os saberes pedagógicos e os 
curriculares. Ao compreender os pressupostos da 
formação humana integral, do trabalho como prin-
cípio educativo, bem como do currículo integrado, 
o professor pode desenvolver um fazer pedagógi-
co mais consciente e alinhado a uma perspectiva 
de educação omnilateral.

Outra dimensão importante dos achados está 
relacionada à falta de contato com a pesquisa, evi-
denciada pelos entrevistados.

Na minha formação inicial eu não 
tive oportunidade de trabalhar, de 
desenvolver o eixo da pesquisa. 
Então, eu consegui entrar no uni-
verso da pesquisa apenas quando 
entrei no PPGEP. Em nenhum ou-
tro momento eu tinha entrado em 
contato com esse eixo de trabalho 
(DL20172F, ENTREVISTA, 2019).

Forma de pesquisar, os instrumentos 
de pesquisa, as ferramentas e obten-
ção de dados. [...] A ideia de que a 
pesquisa não é uma coisa, [...] Se eu 
refizer a pesquisa que eu fiz um ano 
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atrás o resultado vai ser diferente 
(DL20162F, ENTREVISTA, 2019).

Como discutimos no decorrer do trabalho, um 
dos objetivos do PPGEP é a formação do pesqui-
sador. Além disso, conforme destacou Pachane 
(2005), os cursos de pós-graduação no Brasil prio-
rizam essa dimensão formativa.

As falas dos participantes evidenciam a aqui-
sição de conhecimentos e saberes específicos da 
pesquisa. Apesar disso, não conseguimos identifi-
car pelos dados disponíveis se esses saberes estão 
relacionados com os processos de ensino e apren-
dizagem ou se estão centrados no desenvolvimen-
to individual, enquanto pesquisador, como desta-
cou Pachane (2005) em seu estudo.

No que tange aos saberes do professor da EP, 
Araujo (2008) afirma ser necessário que as práti-
cas profissionais possam ultrapassar os limites de 
uma educação tida como bancária e consigam as-
sumir um caráter científico e reflexivo. Segundo a 
egressa DL20131F (2019), para que isso se torne 
possível ao docente da EP, é preciso uma “compre-
ensão da educação e trabalho, e das políticas edu-
cacionais”, e, para ela, sua formação no PPGEP foi 
essencial para essa compreensão.

Assim, é possível perceber que os docentes 
de maneira geral, e mais especificamente os que 
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atuam na EP, compreenderam mudanças significa-
tivas em suas práticas profissionais, sejam nos co-
nhecimentos construídos ou naqueles que foram 
ressignificados a partir dos saberes adquiridos no 
PPGEP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, buscamos compreender como 
a formação continuada no PPGEP corroborou para 
a construção de saberes específicos para a docên-
cia. Os resultados sinalizaram que os participantes 
construíram saberes docentes, tendo em vista que 
descreveram elementos norteadores da prática 
pedagógica em contexto de EP.

Os participantes pontuaram que o PPGEP cor-
roborou para uma mudança na sua visão de edu-
cação escolar, uma vez que compreenderam a im-
portância da formação humana integral, trabalho 
como princípio educativo e currículo integrado, 
para o desenvolvimento do seu fazer. Comumen-
te, essa visão de educação escolar e de EP esta-
va relacionada com o Ensino Médio Integrado, ou 
seja, numa perspectiva de educação básica.

Ao pontuar essa mudança de postura decor-
rente do entendimento acerca da formação hu-
mana integral, numa perspectiva próxima da visão 
marxiana de educação e de formação humana, os 
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participantes também estabeleciam relações com 
outros saberes, como os saberes pedagógicos e 
curriculares, por exemplo.

Para além das questões da educação escolar, 
os egressos sinalizaram contribuições no que diz 
respeito ao desenvolvimento de pesquisas, algo 
objetivo evidenciado no próprio Projeto de Criação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação Pro-
fissional (IFRN, 2012).

O PPGEP, portanto, desenvolve uma forma-
ção que contribui para a corrobora na construção 
do sujeito pesquisador, bem como para a numa 
perspectiva de docência. Nos discursos dos parti-
cipantes, a docência está fortemente atrelada à EP 
articulada/integrada à educação básica.

A formação para atuação em nível superior, 
um dos objetivos da formação em cursos de mes-
trado e doutorado (PACHANE, 2005), não aparece 
nos discursos, pois, como dissemos, a preocupa-
ção dos egressos está centrada na EB e na EP.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Educação 
Profissional (PPGEP) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
foi o primeiro programa de mestrado acadêmico em 
Educação Profissional do Brasil, criado pela Resolução 
n° 54/2012-CONSUP, de 15 de junho de 2012, iniciado 
em 2013, com a sua primeira turma, e posteriormen-
te alterado pela Resolução n° 48/2018-CONSUP/IFRN, 
com o acréscimo do curso de doutorado acadêmico 
em Educação Profissional, iniciado em 2019.

Com o objetivo de contribuir para a elevação 
da qualidade social da educação, enfatizando a EP, 
considerando as suas relações com a Educação Bási-
ca e Superior, em espaços escolares e não escolares, 
o PPGEP/IFRN é norteado pelos princípios formativos 
do trabalho, ciência, tecnologia e cultura como dimen-
sões indissociáveis da formação humana; trabalho 
como princípio educativo; realidade como uma totali-
dade, síntese de múltiplas relações; homens e mulhe-
res como seres histórico-sociais capazes de se trans-
formar e de transformar a realidade; e da relação 
teoria e prática na perspectiva da práxis. Atualmente, 
o Programa se encontra estruturado em três linhas de 
pesquisa: Políticas e Práxis em Educação Profissional; 
Formação Docente e Práticas Pedagógicas na Educa-
ção Profissional; e História, Historiografia e Memórias 
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da Educação Profissional (IFRN, 2018b).
O presente texto é resultado de uma pesquisa 

desenvolvida no interior de um estudo maior intitu-
lado “Um olhar sobre os egressos do PPGEP/IFRN”, 
como fruto da disciplina Formação Docente para a 
Educação Profissional, que possibilita a discussão da 
formação de professores para a EP, numa perspecti-
va histórico-social, destacando a pesquisa como prá-
xis formativa e as especificidades e contradições da 
profissão docente, e pertence à matriz curricular dos 
cursos de mestrado e doutorado em Educação Profis-
sional do Programa, encontrando-se vinculada à linha 
de pesquisa Formação Docente e Práticas Pedagógi-
cas na Educação Profissional (IFRN, 2018b).

A história da educação brasileira expressa a 
dualidade entre formação propedêutica e prepara-
ção para o trabalho, tendo como foco o mercado, im-
pactado pelo abismo social existente entre as classes 
no país (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005; MOU-
RA, FILHO e SILVA, 2012). Ou seja, a educação no 
Brasil se estruturou ancorada no dualismo, ofertan-
do educação intelectual às elites e educação manual 
(técnica) à classe trabalhadora, visando à manuten-
ção do status quo.

No que diz respeito à EP, ela consolida-se a 
partir da Revolução Industrial, uma vez que a ne-
cessidade de produção crescente exigia mão de 
obra especializada (MANFREDI, 2002), configuran-
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do-se como um campo associado à formação para 
o trabalho, tendo como prioridade o trabalho ma-
nual (técnico), em detrimento do intelectual.

Como modalidade de ensino, demarcada 
pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 
EP no Brasil se integra aos diferentes níveis da 
educação nacional e se estrutura com base nas di-
mensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, 
remetendo à relação histórica da educação com o 
trabalho (MEDEIROS NETA, 2016). Portanto, a EP no 
Brasil reitera os moldes dicotômicos historicamen-
te determinados pela classe dominante. Todavia, 
torna-se importante libertar-se dos grilhões dessa 
perspectiva dualista, objetivando adotar uma con-
cepção de educação pautada na formação huma-
na de modo integral, omnilateral.

Segundo Moura, Filho e Silva (2012), a forma-
ção humana integral, proposta por Marx e Engels 
como politecnia e por Gramsci como escola unitá-
ria, engloba educação intelectual, física e tecnoló-
gica, abrangendo todas as dimensões de vida do 
ser humano. A educação, então, deve considerar 
o sujeito na sua totalidade. Portanto, como suge-
re Ciavatta (2005), objetiva-se superar a formação 
segmentada do indivíduo, preparando-o para o 
domínio de conhecimentos em sua gênese cientí-
fico-tecnológica e histórico-social. Ou seja, garantir 
o direito a uma formação mais ampla, possibilitan-
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do ao educando a leitura crítica do mundo, atua-
ção como cidadão e emancipação humana.

Tendo como perspectiva contemplar tais 
exigências de formação, percebe-se ser importan-
te considerar a implementação de um currículo in-
tegrado, fundamentado na interdisciplinaridade e 
concebido a partir da visão crítica do ser humano, 
do mundo, da sociedade, do trabalho, da cultura e 
da educação (IFRN, 2012b).

Importa, sob tais ponderações, engendrar re-
flexão crítica quanto ao trabalho, à ciência e à cultu-
ra, relacionados ao currículo, pois, além do compro-
misso com a formação humana, deve-se considerar 
também as demandas do mundo do trabalho, fun-
damentado pela globalização das aprendizagens 
(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).

A profissão docente, hoje, é complexa e di-
versificada, não se limitando apenas à transmissão 
de conhecimentos acadêmicos (IMBERNÓN, 2011). 
Em relação à EP, percebe-se um cenário mais espe-
cífico, tendo em vista as particularidades do cam-
po e as constantes configurações histórico-sociais.

Dessa forma, colocar “em prática currículos 
integrados demanda formação docente continua-
da [...]” (MACHADO, 2011, p. 694). Na construção 
do perfil profissional docente, podem-se elencar 
vários elementos, influenciados pela trajetória aca-
dêmico-profissional, entre outros aspectos. Como 
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sugere Machado (2011), a trajetória acadêmica, as 
condições e situações de trabalho, e os novos ide-
ários pedagógicos são componentes verificáveis 
no processo de formação do professor. Portanto, 
o docente precisa ter formação inicial e continua-
da, transcendendo o aprendizado focado somente 
no ofício e preparando-o para os desafios concer-
nentes ao mundo contemporâneo, com base nos 
elementos destacados anteriormente e, caso da 
EP, nas particularidades de cada área.

Para Gramsci, “a educação possui papel central 
e se faz em todos os espaços entremeados pelas re-
lações humanas” (MOURA, LIMA FILHO e SILVA, 2012, 
p. 9). Sob tal prisma, pode-se inferir que há aprendi-
zado em espaços formais ou informais (em situações, 
como as reuniões pedagógicas, por exemplo). Ou 
seja, torna-se importante aos docentes compreender 
tal concepção e perceber as possibilidades de qualifi-
cação para além das vias formais, institucionais.

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 
traçar o perfil do egresso do PPGEP/IFRN à luz da 
sua formação inicial e continuada, das temáticas 
pesquisadas, dos locais de trabalho e da atuação 
profissional. Para tanto, partimos do seguinte 
questionamento: qual o perfil acadêmico e profis-
sional do egresso do PPGEP/IFRN, levando em con-
sideração sua formação, temáticas pesquisadas, 
locais de trabalho e atuação profissional? 
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Ainda justificamos essa investigação por pro-
vocar problematizações relativamente à contribui-
ção do PPGEP/IFRN na vida acadêmica e profissional 
dos egressos. Dessa forma, esse estudo torna-se re-
levante para todos os que buscam pesquisas acerca 
da temática, bem como para tornar visíveis as inter-
faces entre trabalho e EP dentro do Programa. Para 
melhor compreensão, estruturou-se esse capítulo 
em quatro seções: considerações iniciais, caminho 
metodológico, perfil acadêmico-profissional dos 
egressos do PPGEP/IFRN e considerações finais.

CAMINHO METODOLÓGICO

Este texto é baseado em uma pesquisa de enfo-
que quali-quantitativo a qual, segundo Prodanov e Frei-
tas (2013), tem o objetivo de quantificar dados, através 
de porcentagem, média, entre outros princípios estatís-
ticos e, além disso, leva em consideração a análise dos 
dados de forma indutiva, sem fazer julgamentos, nem 
se fundamentar em preconceitos e crenças. Além dis-
so, empregaremos aqui uma abordagem bibliográfica, 
que utiliza dados ou categorias teóricas já trabalhados 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica é aquela que 
se realiza a partir do registro disponível, decorrente 
de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc (SEVERINO, 2016).
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Nesse caminho, a pesquisa foi fragmentada 
em seis etapas para sua construção. Na primei-
ra, consideramos a escolha da fonte. O lócus se-
lecionado foi o campus Natal-Central do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (CNAT/IFRN), fazendo um recorte 
temporal de 2013 a 2017. Essa periodização cor-
responde à criação do programa de pós-gradua-
ção que ofertou inicialmente apenas o curso de 
mestrado acadêmico em EP (IFRN, 2012b).

A segunda etapa foi a escolha dos egres-
sos. A seleção realizou-se via Sistema Unificado de 
Administração Pública (SUAP), em 09 de outubro 
de 2019. O SUAP tem a função de gerir processos 
administrativos do IFRN e nele pudemos obter in-
formações a respeito dos egressos do PPGEP/IFRN. 
Para tanto, dentro do sistema, utilizaram-se os fil-
tros: campus, curso e situação, inserindo como ter-
mos de busca, respectivamente: CNAT, mestrado 
e concluído. Para estreitar a procura, ainda, inse-
rimos o código “99621” identificando o mestrado 
em EP (2012) como curso pesquisado.

A busca utilizando os filtros e termos ci-
tados apresentaram um total de sessenta e oito 
egressos. Como o objetivo do estudo visa analisar 
o egresso, todos os alunos que estavam cursando 
a disciplina “Formação Docente para a Educação 
Profissional” como doutorandos foram excluídos. 
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Com relação aos critérios de inclusão, definiu-se 
que houvesse três representantes de cada turma 
(2013 a 2017), entre os quais, pelo menos, um ser-
vidor do IFRN e um externo ao quadro da Institui-
ção, um representante docente tecnólogo ou ba-
charel, um docente de área propedêutica e pelo 
menos um técnico-administrativo. Chegou-se, des-
sa forma, a uma seleção composta por 15 egres-
sos a serem entrevistados.

Para identificar os participantes nas discus-
sões preservando sua identidade, utilizamos uma 
nomenclatura que os relaciona com o cargo atual, 
formação inicial, ano de ingresso no PPGEP, linha 
de pesquisa e esfera de atuação. Essa codificação 
foi detalhada no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Codificação dos sujeitos entrevistados

CARGO 
ATUAL

FORMAÇÃO 
INICIAL

ANO DE 
INGRESSO

LINHA DE 
PESQUISA

ESFERA DE 
ATUAÇÃO

D = do-
cente

B = bacharel 2013 1 P = privada

T = técnico T = tecnólogo 2014 2 F = federal

G = gestor L = licenciado 2015
M = muni-
cipal

2016 E = estadual

2017

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.
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O quarto passo referiu-se à recuperação dos 
dados dos egressos. A partir dos dados obtidos, res-
gatamos, no próprio SUAP, o telefone e o endereço 
do currículo lattes dos egressos que estavam no pa-
drão de interesse. Em seguida, realizamos a coleta 
de dados e, nesse momento, entramos em contato 
para agendar entrevistas individuais. Os egressos fo-
ram convidados a participar do estudo assinando o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
e após os aclaramentos prévios, treze dos selecio-
nados responderam à entrevista semiestruturada, 
como ilustrado na Figura 1 a seguir.

FIGURA 1 - Número de egressos selecionados

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Por fim, realizamos a análise dos dados, que 
consiste em observar os relatos e revelar os fenô-
menos para que possamos responder ao questio-
namento de pesquisa. Para um melhor processo de 
mapeamento do perfil dos egressos, as respostas 
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foram catalogadas em uma tabela e serão apresen-
tadas na forma de gráficos, na próxima seção, junta-
mente com o discurso dos sujeitos participantes.

PERFIL ACADÊMICO-PROFISSIONAL DOS 
EGRESSOS DO PPGEP/IFRN

A presente seção objetiva elucidar o perfil 
acadêmico-profissional dos participantes do estudo, 
apresentando os resultados em forma de gráficos, 
além de evidenciar os discursos e respectivas discus-
sões. O texto está dividido da seguinte forma: (1) For-
mação Inicial e Continuada; (2) Temáticas pesquisa-
das; (3) Local de trabalho; e (4) Atuação profissional.

1. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Partindo dos dados coletados nas entre-
vistas, no sentido de identificar as características 
acerca da formação inicial e continuada dos egres-
sos do PPGEP/IFRN, verificamos inicialmente que 
10 dos entrevistados possuem formação inicial em 
licenciatura, representando a maioria de um total 
de 13 sujeitos, enquanto apenas 3 apontaram sua 
formação inicial no bacharelado, conforme resul-
tados apresentados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Formação Inicial dos participantes da 
pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

No que se refere à formação inicial de pro-
fessores no contexto da EP, percebem-se limita-
ções no Brasil, especialmente nos cursos de licen-
ciatura. O relato de DL20131F acerca da formação 
inicial indica ênfase às ciências específicas do cur-
so, pouco evidenciando aspectos teóricos, proces-
sos históricos vinculados à educação, de forma 
geral, e da EP em específico. No relato, ainda rei-
tera que não houve aproximação pedagógica ao 
campo da EP, aprendendo as particularidades da 
modalidade de ensino apenas no mestrado.

Considera-se relevante destacar que 
DL20131F cursou licenciatura no IFRN. Ou seja, se 
não há formação pedagógica específica para a EP 
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em curso ofertado pelo próprio Instituto Federal, 
pautado no trabalho como princípio educativo, 
como estão configuradas as demais licenciaturas 
nas diversas instituições ao longo do país?

Fazendo uma análise mais profunda, relativa 
às áreas específicas de formação inicial dos licen-
ciados, pudemos identificar os cursos de Ciências 
da Religião, Educação Física, Filosofia, Geografia, 
História, Letras — Língua Portuguesa, Literatura 
e Língua Inglesa —, Matemática e Pedagogia. No 
mesmo sentido, quanto às áreas de graduação 
dos 3 bacharéis investigados, identificamos Ciên-
cias da Computação, Direito e Pedagogia. Esses 
resultados sinalizam para a ampla e diversificada 
abrangência do PPGEP/IFRN, apontando que a 
Proposta Pedagógica do Programa desperta inte-
resse em docentes e bacharéis das mais diversas 
áreas de formação.

Quando questionados sobre sua formação 
inicial para a pesquisa, 6 dos entrevistados afirma-
ram ter vivenciado o primeiro contato com esse 
tipo de atividade ainda na graduação, enquanto 5 
declararam ter vivenciado a experiência na espe-
cialização e 2 informaram que só tiveram contato 
com pesquisa no mestrado, ou seja, já dentro do 
PPGEP/IFRN, conforme representado no gráfico 2, 
o que aponta que a maioria dos egressos entram 
no programa com o mínimo de conhecimento so-
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bre investigação científica, apesar de existirem, 
ainda, alguns que entraram no mestrado sem 
qualquer experiência com esse tipo de atividade.

Gráfico 2 - Espaço acadêmico de contato inicial 
com a pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

Ao serem questionados a respeito do concei-
to de formação continuada, de modo geral, os su-
jeitos a reconheceram como um meio de adquirir 
e compartilhar conhecimentos, podendo acontecer 
tanto nos processos de pós-graduação, como tam-
bém por meio de capacitações isoladas ou continu-
adas, ou seja, todo conhecimento que se adquira no 
sentido de evoluir, de mudar, refletir para a melho-
ria da prática profissional. Essa compreensão corro-
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bora com as concepções de Gramsci apud Moura, 
Lima Filho e Silva (2012) sobre a temática. O gráfico 
3 apresenta os resultados apontados pelos entre-
vistados quando questionados acerca dos tipos e 
dos processos de formação continuada vivenciados 
por eles. Com base no que apresenta esse gráfico, 
podemos observar a indicação de processos aca-
dêmicos formais, como as pós-graduações citadas 
— Especialização, Mestrado e Doutorado —, mas 
também outros tipos de formação, como cursos de 
capacitação, eventos acadêmico-científicos e, inclu-
sive, as reuniões pedagógicas.

Gráfico 3 — Tipos e processos de  
formação continuada vivenciados pelos 
participantes da pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.
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Vale destacar que, apesar de terem sido re-
conhecidas como um espaço formativo, as reuniões 
pedagógicas foram também alvo de críticas sobre 
sua função de formação em determinados espaços. 
Essa concepção se faz evidente na fala do sujeito 
DL20142F, ao fazer uma análise comparativa entre 
as reuniões pedagógicas vivenciadas anteriormente 
nas instituições privadas onde trabalhou e as de que 
participa atualmente na rede federal:

[...] acreditava que as reuniões pe-
dagógicas eram espaços muito mais 
doutrinadores do que formadores 
porque a gente estava ali pra obede-
cer, escutar ordens, escutar orienta-
ções, e apenas executá-las. Mas hoje, 
na educação profissional, eu percebo 
a importância dessa formação con-
tinuada e desses processos que eu 
participo, dos eventos, dos congres-
sos, das reuniões pedagógicas muito 
mais democráticas (DL20142F, 2019).

Entre esses resultados, identificamos também 
um dado curioso, a citação por parte de um dos sujei-
tos de um grupo de dança — representado no gráfico 
3 como “outros” — como espaço formativo, fato justi-
ficado pela caracterização do grupo como “um espaço 
de discussões que eram muito pertinentes [...] A gente 
discutia, por exemplo, as tecnologias da educação, re-
percussões para o trabalho, né?” (DL20131F, 2019).

Além disso, uma observação intrigante é o 
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fato de que, apesar de todos os entrevistados se-
rem egressos do mestrado, apenas 8 deles o citaram 
como processo de formação continuada vivenciado, 
o que sinaliza para a não percepção dessa etapa da 
pós-graduação como meio de formação continuada, 
o que vai de encontro às concepções de formação 
continuada apresentadas quando os mesmos sujei-
tos foram questionados a respeito.

Fazendo uma investigação mais detalha-
da sobre as aspirações de formação continuada, 
o gráfico 4 aponta que 5 dos 13 entrevistados já 
estão cursando doutorado, enquanto os demais 8 
sinalizam para a pretensão de realizar esse curso. 
Com esse resultado, podemos inferir que os sujei-
tos reconhecem a importância de dar continuida-
de a seu processo de formação.

Gráfico 4 - Pretensão em cursar doutorado

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.
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Outro dado importantes é o fato de que, entre 
esse 5 sujeitos que já ingressaram no doutorado, 2 
estão o estão fazendo no próprio PPGEP/IFRN e, dos 
8 que ainda não ingressaram, 7 afirmaram ter inte-
resse em dar continuidade em sua formação dentro 
do mesmo programa, o que indica o seu bom reco-
nhecimento por parte dos egressos. Podemos su-
por, inclusive, que os 3 sujeitos que estão cursando 
doutorado fora do PPGEP/IFRN o estão fazendo por-
que não tiveram a oportunidade de reingressar nele, 
considerando que o curso de doutorado foi iniciado 
apenas em 2019 e muitos dos entrevistados egressa-
ram do programa anteriormente.

Ao serem questionados sobre o interesse em 
realizar um pós-doutorado, 5 dos entrevistados não 
demonstraram interesse, enquanto 4 afirmaram que 
sim, e 1 ainda não tem opinião formada a respeito.

2. TEMÁTICAS PESQUISADAS

Ainda seguindo nossos objetivos iniciais de 
estudo, visando identificar as temáticas de pesquisa 
priorizadas pelos egressos do PPGEP/IFRN na sua 
formação inicial, o gráfico 5 apresenta a variedade 
de conteúdos de interesse investigados pelos su-
jeitos desta pesquisa, em que se é possível visuali-
zar 13 diferentes áreas citadas pelos entrevistados. 
Contudo, apesar dessa diversidade, é possível notar 
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uma maior incidência da temática “Formação Docen-
te” — 6 citações — entre as demais relatadas. Cabe 
aqui ressaltar que alguns dos investigados aponta-
ram mais de uma temática em seus relatos, o que faz 
com que o total de respostas do gráfico seja superior 
ao total de sujeitos da pesquisa.

Gráfico 5 — Temáticas de pesquisa priorizadas

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

Ao serem indagados a respeito das temáti-
cas de pesquisa atuais, observamos que a maioria 
dos entrevistados relatou estar dando continuida-
de aos estudos iniciados durante o mestrado, o 
que aponta uma forte relação dos egressos com os 
vínculos formados dentro do PPGEP/IFRN. Contu-
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do, 5 dos 13 investigados afirmaram não estar en-
volvidos com projetos de pesquisa no momento, 
e a justificativa para isso tem relação com a pouca 
disponibilidade em consequência da alta jornada 
laboral e da dificuldade para conseguir adequar os 
horários livres com os horários de trabalho.

3. LOCAL DE TRABALHO

Em relação às condições físicas e materiais 
do ambiente de trabalho, de acordo com os discur-
sos, podemos perceber, também, que as políticas 
atuais e o cerceamento da educação já implicam 
em condições adversas na rede federal, mais es-
pecificamente no IFRN. Os relatos apontam que 
a estrutura física e o apoio institucional na esfera 
federal são bons, porém já é notória a falta de ma-
teriais para o desenvolvimento de atividades.

Já a respeito da rede municipal, o sujeito 
TL20132F relata as dificuldades que sofre e denun-
cia, além da escassez de materiais, a precarieda-
de física da instituição e das condições de traba-
lho ofertadas aos professores. Isso não prejudica 
somente o desenvolvimento de atividades, mas a 
qualidade de vida do alunado e professores, que 
não possuem condições para utilizar o espaço 
escolar, sendo privados, inclusive, de ventilador, 
aparelho minimamente necessário ao seu confor-
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to diante das altas temperaturas locais. O relato a 
seguir exemplifica diretamente a situação:

Na rede pública municipal, como 
professora, [...] eu diria que as condi-
ções lá de trabalho são as mais pre-
cárias que você possa pensar. Então, 
eu trabalho com crianças em proces-
so de alfabetização, por exemplo, e a 
gente não tem lá o mínimo papel pra 
você pensar algum tipo de atividade 
que não seja aquela proposta no li-
vro didático, você tem que prover os 
materiais necessários, começando 
do papel. As instalações físicas tam-
bém de extrema precariedade, de 
extrema mesmo, são salas com uma 
grande quantidade de alunos, sem 
ventilador. Na minha, por exemplo, 
deste ano, não tem ventilador, nem 
ar condicionado, então não tem os 
materiais também, então são mui-
to precárias as condições lá, muito 
mesmo (TL20132F, 2019).

Além disso, também é interessante desta-
car a dificuldade relatada pelos sujeitos em rela-
ção à formação continuada, principalmente se ele 
estiver lotado no município ou estado. O sujeito 
TL20132F ilustra bem as adversidades enfrentadas 
tanto para sua qualificação quanto para o retorno 
financeiro após o processo de formação:

O incentivo para qualificação é muito 
pouco, na época que eu fiz o mestra-
do eu lutei muito, foi um período de 
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extremo estresse pra mim, pra eu 
conseguir um afastamento de um 
ano. Consegui já no segundo ano do 
mestrado, um afastamento de um 
ano. Mas assim, com extremo des-
gaste porque como eu estava em sala 
de aula, eles diziam que isso impli-
cava em substituição e como a rede 
não tem, demoraram muito para me 
liberarem, então o incentivo pra qual-
quer tipo de qualificação é muito pre-
cário, praticamente inexistente. Fora 
que você faz qualquer curso, qual-
quer curso que você venha fazer, pra 
ser incorporado na sua progressão 
leva muitos anos, então de verdade 
não existe um incentivo mesmo para 
o profissional que trabalha na rede 
municipal (TL20132F, 2019).

Ainda nesse caminho, algumas narrativas 
descrevem os empecilhos sofridos pelos técnicos 
administrativos em atividades formativas. Segun-
do TB20172F, o fato de a carga horária ser rígida e 
os superiores não compreenderem a importância 
da formação continuada são obstáculos ao servi-
dor que queira debruçar-se sobre a pesquisa:

Bom, hoje a nossa carga horária aca-
ba sendo muito extensa, o que nos 
impossibilita de participar de outras 
atividades, porque enquanto técnico-
-administrativo existe uma diferença 
em relação ao docente, então a nossa 
carga horária tem que ser estritamen-
te dentro da instituição. Então a gente 
não tem tanta facilidade para a ques-
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tão da formação continuada, para 
participar de eventos tem sempre 
uma dificuldade que a gente precisa 
ser liberada pelo chefe imediato, en-
tão isso acaba sendo um pouquinho 
mais difícil. Nos projetos de pesquisa 
também há um pouco de dificuldade 
de se inserir. A gente enquanto téc-
nico-administrativo consegue mais 
para a linha da extensão e então eu 
sinto que a pesquisa ela acaba fican-
do um pouco de lado. Acho que pela 
minha profissão, pela minha atuação 
dentro do instituto, acaba que não é 
prioridade, a gestão também não vê 
como prioridade [...] enfim, a gente 
não tem essa facilidade de ter uma 
formação continuada como os do-
centes, acaba sendo um pouquinho 
mais difícil (TB20172F, 2019).

Paralelamente a isso, enquanto docentes, 
observa-se o contraponto dessa situação no en-
sino federal. Além dos entrevistados discorrerem 
sobre as melhores condições de trabalho, com-
parando-as com as redes municipal e estadual, a 
rede federal promove maior incentivo a respeito 
da formação continuada, o que é observado nos 
discursos dos docentes e dos técnicos-administra-
tivos lotados nos Institutos Federais:

A estrutura física e de material não tem 
nem comparação. E de própria forma-
ção também, você tem oportunidade, 
se organizando, se programando há 
condições, hoje em dia menos por 
conta do contexto político que a gente 
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está vivendo, mas ainda assim, ainda 
hoje, a gente pode dizer que há condi-
ções de você participar de eventos, de 
você pode requerer afastamento pra 
capacitação, então tem uns mecanis-
mos que ajudam a gente nisso, então 
nessa parte da formação também, isso 
a gente consegue fazer com mais tran-
quilidade. Existe um incentivo, existe 
uma cultura disso, de você estar sem-
pre buscando, se formar. Na verdade, 
existe essa cultura aqui, então por isso 
as condições também são mais favorá-
veis, todas (TL20132F, 2019).

No que concerne à percepção dos entrevis-
tados a respeito da formação humana integral no 
seu ambiente de trabalho, as respostas foram po-
sitivas quando o profissional trabalha no IFRN. Em 
sua maioria, enfatizaram a preocupação da insti-
tuição com esse conceito nas práticas educativas 
com os alunos, como podemos observar a seguir:

[...] eu diria que existe um interesse, 
acho que institucional e digo assim, 
em relação aos docentes e tudo mais 
de caminhar nessa direção e digo que 
há um esforço nessa direção, dessa 
formação humana integral, inclusive 
isso é um discurso até dos nossos pró-
prios alunos [...] (TL20132F, 2019).

Sim, sim... necessariamente por a 
gente estar ligada à assistência es-
tudantil, então a gente trabalha com 
a formação do aluno também, prin-
cipalmente com os alunos que são 
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nossos bolsistas, que é o núcleo de 
alunos que a gente tem uma proxi-
midade maior, então a gente conse-
gue trazer essas questões ligadas à 
formação humana nos espaços de 
capacitação que a gente promove 
com esses alunos. [...] Tenta trazer 
essa perspectiva da formação huma-
na, mostrar para eles o que é e como 
que a gente pretende trabalhar isso 
junto com eles, então acredito sim, 
que a gente tem essa articulação e na 
minha dinâmica de trabalho a gente 
tenta trazer isso até para a própria 
condição de ser assistente social, de 
estar na assistência estudantil, um 
dos objetivos da assistência estu-
dantil é justamente promover isso, 
então a gente tenta trabalhar nesse 
sentido (TB20172F, 2019).

Nesse sentido, é importante destacar que a 
formação humana integral é um dos princípios em 
que se ancora o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
do IFRN (IFRN, 2012a), sendo notório, a partir desses 
depoimentos, que a instituição cumpre seu papel, 
considerando que a formação humana integral se 
concretiza na prática diária dos servidores no IFRN, 
inclusive ultrapassando as salas de aula e as discipli-
nas ministradas e atravessando setores administra-
tivos, pedagógicos e de assistência estudantil.

Em contrapartida, analisando os discursos 
dos sujeitos vinculados às esferas municipais e 
estaduais, observamos que, de modo geral, eles 
apontam que não conseguem vislumbrar ques-
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tões ligadas à formação humana integral nos seus 
locais de trabalho, apesar de reconhecerem que 
há um esforço para que isso se concretize.

Ao serem questionados sobre a implantação 
do currículo integrado, apesar de também fazer par-
te dos preceitos do IFRN, a temática sofreu algumas 
ressalvas durante as entrevistas. Os sujeitos citaram 
que ainda existe dificuldade de implantá-lo de ma-
neira efetiva, como resumido na fala a seguir:

Em relação ao currículo integrado eu 
acho mais difícil. Por exemplo, do lu-
gar de onde eu falo, existe toda uma 
dificuldade de fazer, por todos nós, de 
vivenciar na prática o currículo integra-
do. É algo que não é fácil, esbarra nes-
sa concepção mais disciplinar mesmo. 
E na minha disciplina eu tenho dificul-
dade de enxergar a conexão dessa 
disciplina com as outras, com o cur-
so. Dependendo do curso, então não 
é algo muito simples. A gente discute 
isso, a gente sabe que a nossa propos-
ta formativa é essa, de um currículo in-
tegrado que alie formação técnica pro-
fissional e formação humana, porém, 
na prática, isso eu acho que ainda não 
tá no nosso horizonte. Isso não é uma 
coisa simples de se fazer na prática 
(TL20132F, 2019).

Quando questionados a respeito da relação 
entre ensino, pesquisa e extensão, esse ponto apa-
rece ainda como um desafio a ser enfrentado no 
IFRN, pois existe certa dificuldade em realizar os três 
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ao mesmo tempo. Muitos professores, devido à sua 
alta carga de trabalho, acabam priorizando apenas 
o ensino em detrimento da pesquisa e da extensão. 
Os relatos a seguir ilustram bem essa situação:

Em relação à articulação entre en-
sino, pesquisa e extensão eu acho 
que a gente também ainda enga-
tinha, nessa articulação. Horas ou 
lugares, ou dependendo, enfim, 
você consegue articular, mas, na 
maioria dos casos ou se prioriza 
ensino, ou se prioriza extensão [...] 
quem faz ensino, não faz pesquisa 
e extensão, tem aqueles que só fa-
zem ensinar, tem aqueles que são 
mais pra pesquisa, enfim, a gente 
de uma maneira geral, assim olhan-
do o todo, é muito difícil a gente 
trabalhar em cima desse tripé (ensi-
no, pesquisa extensão) a instituição 
como um todo, acho que a gente tá 
engatinhando nesse processo. Eu 
penso que a gente já evoluiu muito, 
porém, eu acho que a gente ainda 
não chegou num patamar ideal não 
(TL20132F, 2019).

Sim... Até porque é uma das diretri-
zes priorizadas pelo IFRN, pelos ins-
titutos federais, que é os três eixos: 
Ensino, pesquisa e extensão. Então, 
lá a gente tem disponibilidade de 
tempo e de pessoal, pra conseguir 
desenvolver esses tipos de projeto. 
Agora eu estou desenvolvendo um 
trabalho de pesquisa com uma tur-
ma de alunos lá. A gente está cons-
truindo um trabalho historiográfi-
co do campus que tá completando 
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10 anos. E a gente está montando 
umas páginas de memórias que vão 
servir pra consultas tanto de pes-
quisa acadêmica como consultas 
da população de um modo geral 
(DL20172F, 2019).

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL

No sentido de traçar o perfil de atuação 
profissional dos sujeitos desta pesquisa, o gráfico 
6 apresenta que a maioria dos entrevistados atua 
profissionalmente entre 11 a 15 anos. Além disso, 
dentre os 13 investigados, apenas 1 afirmou nunca 
ter atuado como docente. Podemos observar, en-
tão, que, apesar de termos 3 sujeitos com formação 
de bacharel, a maioria deles tem experiência profis-
sional como docente.

Gráfico 6 - Tempo de atuação profissional

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.
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Analisando o regime de trabalho dos entrevis-
tados, conforme apresenta o gráfico 7, percebemos 
que a maioria deles atua em regime de 40 horas se-
manais, com dedicação exclusiva, condições que favo-
recem a qualidade da atuação profissional, visto que 
permite ao sujeito uma melhor dedicação de tempo 
para planejamento e execução de suas atividades.

Gráfico 7 - Regime de trabalho

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

O gráfico 8 sinaliza para uma maior preva-
lência de atuação na rede federal em detrimento 
das redes municipal e estadual. Uma observação 
interessante ao analisarmos as respostas sobre a 
rede de atuação dos egressos investigados é a au-
sência de citação da rede privada. Com essa infor-
mação, podemos inferir que há um restrito acesso 
de profissionais dessa rede, talvez pela pouca dis-
ponibilidade de tempo de que eles possuem.
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Gráfico 8 - Rede de atuação

Fonte: elaborado pelos autores, 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados neste estudo 
apontam para as limitações a respeito da formação 
inicial de professores para a EP no Brasil, mesmo 
quando essa formação acontece dentro de uma ins-
tituição de EP. Além disso, os achados nos eviden-
ciam que os egressos do PPGEP/IFRN reconhecem 
a importância da formação continuada, compreen-
dendo seu significado e a adotando em sua trajetó-
ria acadêmico-profissional como um meio de adqui-
rir e compartilhar conhecimentos desenvolvidos em 
processos tanto formais como informais.

No que diz respeito à continuidade em pesqui-
sa após o egresso do mestrado, apesar de a maior 
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parte dos sujeitos terem afirmado estar dando conti-
nuidade, aqueles que não o fazem sinalizam para as 
dificuldades relacionadas às condições de trabalho, 
em especial nas redes municipais e estaduais de ensi-
no, onde há precariedade nas condições gerais — jor-
nada de trabalho, carga horária, estrutura física, con-
dições de materiais, disponibilidade para formação 
continuada e pesquisa etc. —, é evidenciada nos dis-
cursos, mas também no próprio IFRN, onde, apesar 
de essas variáveis se apresentarem mais favoráveis 
do que nas demais esferas, mediante as políticas atu-
ais e o cerceamento da educação, já é possível visuali-
zar o início de um sucateamento das condições gerais 
de trabalho. Esse tipo de perspectiva é preocupante 
quando consideramos que a precariedade nas condi-
ções laborais desses profissionais implica também na 
qualidade do desenvolvimento de suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e, consequentemente, 
na qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Por fim, este estudo nos mostra que a forma-
ção humana integral, um dos princípios em que se 
ancora o PPP do IFRN, realmente está consolidada 
na instituição, o que ressalta a sua excelência como 
local de trabalho de qualidade, com infraestrutura 
adequada e atendimento aos seus princípios nor-
teadores. Infelizmente, não constatamos o mesmo 
quando se trata de instituições de ensino municipais 
e estaduais.
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INTRODUÇÃO

A formação de um número expressivo de do-
centes dos cursos técnicos de segurança no traba-
lho, ainda forjados nos moldes do bacharelado, im-
plica em importantes desafios a serem enfrentados 
especialmente no que se refere à formação pedagó-
gica, a qual, para muitos docentes, não foi ofertada 
na formação inicial, uma vez que, em muitos casos, 
essa formação não é voltada para a docência, e sim 
para uma base teórica e prática para a atuação pro-
fissional específica. Esses aspectos sinalizam para a 
importância de se compartilhar situações pedagógi-
cas que, em certa medida, assinalam para avanços 

CAPÍTULO 3.5
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na forma de trabalhar uma disciplina.
Visando contribuir com práticas pedagógi-

cas para o ensino profissionalizante, o presente 
capítulo apresenta uma metodologia de ensino 
adotada na disciplina de Ergonomia do curso téc-
nico em Segurança no Trabalho, na qual se realiza 
um diagnóstico de indicadores críticos presentes 
no campus investigado, cujo foco buscou articular 
conceitos e legislações sobre a acessibilidade de 
pessoas com deficiência com pressupostos da Er-
gonomia.

A unidade curricular de Ergonomia compõe 
a matriz de muitos cursos técnicos de diferentes 
áreas tecnológicas. Todavia, conforme Polletto, Vi-
dal e Gonçalves (2016), os estudos e publicações 
em Ergonomia têm priorizado o foco no ensino da 
graduação e pós-graduação, sem abordar a for-
mação técnica de nível médio; escassez que se ob-
serva especialmente no que se refere ao processo 
pedagógico e metodológico. Em muitas situações, 
trabalhar teoricamente os conceitos da Ergonomia 
não abrange a contento a complexidade e rique-
za de uma análise do trabalho. Por outro lado, a 
formação dos estudantes dos cursos técnicos para 
uma atuação em Ergonomia perpassaria pela Aná-
lise Ergonômica do Trabalho (AET) por parte dos 
alunos, conduzida em situação real de trabalho 
(LIMA, 2001; JACKSON FILHO; FISCHER, 2016). 
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Todavia, formar alunos conforme essa pers-
pectiva em cursos de curta duração, tais como os 
cursos técnicos em Segurança no Trabalho, seria 
algo desejável, porém pouco viável. Embora não se 
tenha a pretensão de formar ergonomistas nesses 
cursos, o aprendizado dessa disciplina se estrutu-
ra na compreensão da ergonomia e do método da 
AET, visando despertar nos alunos o interesse e 
o olhar pela metodologia de intervenção ergonô-
mica (JACKSON FILHO; FISCHER, 2016), bem como 
a apropriação dos conhecimentos da Ergonomia 
(POLETTO; VIDAL; GONÇALVES, 2016).

Além desse aspecto, a ergonomia é uma dis-
ciplina que congrega críticas importantes em rela-
ção ao mundo do trabalho, possibilitando debates 
críticos sobre o mundo do trabalho, as relações 
hierárquicas, as disputas de poder e os interesses 
do capital. Esses aspectos ilustram o desafio de se 
ofertar uma disciplina que permita resultados sa-
tisfatórios no aprendizado do aluno. A partir des-
sa compreensão, elaborou-se uma proposta de 
atividade com potência de contribuir tanto para o 
aprimoramento das relações de ensino e aprendi-
zagem dessa disciplina quanto com aspectos ine-
rentes à formação pedagógica do docente.

Para tanto, apresentam-se a seguir as linhas 
gerais dessa proposta metodológica de atividade, 
assinalando os resultados de um estudo realizado 



536

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

por um grupo de alunos da disciplina de ergono-
mia, escolhida entre outras por revelar de maneira 
privilegiada o direcionamento do olhar para a di-
nâmica da análise do contexto analisado em situ-
ação real.

Tendo em vista que a realização de uma 
AET impõe certas condições que não poderiam 
ser atendidas, haja vista as dificuldades impostas 
aos nossos alunos, entre as quais destacam-se o 
fato de a maior parte deles residirem em outras 
cidades o que dificultava o encontro de grupos e o 
trabalho diurno e ou no terceiro turno, isto é, após 
as aulas. Essas dificuldades iluminaram outras 
perspectivas para se realizar um diagnóstico que 
se relacionasse com problemas ergonômicos. Foi 
proposto pelos próprios alunos um diagnóstico a 
partir de suas vivências na situação de embarque 
e desembarque do transporte público.

Assim, adaptamos as ferramentas metodo-
lógicas clássicas que são utilizadas em uma AET 
para uma situação escolhida pelos alunos, que é 
o momento de embarque e desembarque deles 
no campus. Levando em consideração que o am-
biente de trabalho selecionado foi o de embarque 
e desembarque dos alunos que utilizam transpor-
te coletivo, optou-se por não inserir nas análises 
aspectos relacionados às condições físicas-estru-
turais dos ônibus e as condições de trabalho dos 
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motoristas, uma vez que essa ampliação, além de 
envolver um aspecto político de gestão municipal, 
implicaria no risco de perder a especificidade e o 
poder de análise do fenômeno do embarque e de-
sembarque e a acessibilidade 

A TRAJETÓRIA DA ERGONOMIA

A ergonomia é uma disciplina que integra 
um arcabouço conceitual bastante amplo, em 
função da sua diversidade temática e aplicabilida-
de. Quando se pergunta o que é ergonomia, uma 
resposta muito frequente refere-se a posturas e à 
relação com cadeiras. Essa resposta, que gira em 
torno da postura correta e da cadeirologia, além 
de reducionista, é imprecisa, equivocada e tem las-
tros históricos, uma vez que emerge no bojo do 
seu surgimento oficial.

O nascimento formal da ergonomia se dá 
em um contexto de guerra e historicamente re-
cente, isto é, na Segunda Guerra Mundial, quando 
especialistas de diferentes áreas (psicologia, medi-
cina e engenharia) foram chamados para adaptar 
instrumentos bélicos às características dos opera-
dores e às exigências da tarefa, posto que estes 
deviam atuar em condições desfavoráveis. Neste 
cenário, foram realizadas adaptações nos cockpits 
dos aviões de caça às medidas corporais dos pilo-
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tos visando maior conforto, segurança e eficácia. 
Nessa ação, modificações importantes foram rea-
lizadas nas cadeiras dos pilotos, aspecto que mar-
cará fortemente o imaginário sobre o que venha a 
ser a ergonomia nas décadas que se seguem. 

Esta intervenção interdisciplinar foi um re-
lativo sucesso e deu origem à primeira associação 
de ergonomia: a Ergonomics Research Society, na 
Inglaterra, em 1949, que inaugura, segundo Fer-
reira (2013), uma perspectiva mais anglo-saxônica 
da ergonomia, com foco na análise dos fatores hu-
manos em projetos industriais. Por sua vez, numa 
perspectiva franco-belga, cuja obra fundadora in-
titula-se L’analyse du travail, publicada por André 
Ombredane e Jean Marie Faverge (1955), os auto-
res demonstram e argumentam sobre a relevân-
cia do contato com os trabalhadores em situações 
reais de trabalho como requisito essencial para a 
ergonomia. Dessa concepção tem-se a criação, em 
1963, da Societé d’Érgonomie de Langue Française.

Assim, duas correntes acabaram se desen-
volvendo dentro da ergonomia. A anglo-saxônica, 
dos países de língua inglesa, e a ergonomia franco-
fônica, de países de língua francesa. Essas verten-
tes não são contraditórias, mas complementares, 
como afirma Montmollin (1990), no sentido de que 
a ergonomia anglo-saxônica tem seus estudos re-
alizados, muitas vezes, em laboratório, e a franco-
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fônica tem a situação real como pressuposto-base 
para verificar os aspectos do trabalho que consti-
tuem fatores de desgaste para o trabalhador.

Para a escola francofônica, ou escola fran-
cesa, a atividade de trabalho designa a maneira de 
o ser humano mobilizar as suas capacidades para 
atingir os objetivos da produção. Tem-se como 
pressuposto que o trabalho convoca o corpo in-
teiro e a inteligência para enfrentar o que não é 
dado pela estrutura técnica-organizacional, confi-
gurando-se como um dos espaços de vida deter-
minantes na construção e na desconstrução da 
saúde (ASSUNÇÃO, 2003). Daí o nome “Ergonomia 
da Atividade”, que inaugura uma corrente teórica 
metodológica, a qual tem no Brasil significativa pe-
netração acadêmica e científica.

A definição adotada no presente capítulo é 
a formulada por Ferreira e Mendes (2003), para 
quem ergonomia da atividade corresponde a uma 
abordagem científica que investiga a relação entre 
os indivíduos e o contexto de produção de bens e 
serviços. A área analisa as contradições presentes 
nesta inter-relação e, em consequência, as estraté-
gias operatórias individuais e coletivas de media-
ção são forjadas para responder à diversidade de 
exigências existentes nas situações de trabalho e 
reduzir a dimensão negativa do custo humano vi-
venciado pelos trabalhadores.
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A ergonomia da atividade foi se construin-
do com base na constatação dos efeitos deletérios 
produzidos pela administração científica do traba-
lho e seus modelos de produção clássicos estru-
turados em princípios taylor-fordistas. Esses mo-
delos orientam-se por um paradigma, vigente no 
início do século XX de adaptar o homem ao traba-
lho concebendo-o como uma variável de ajuste e 
cuja máxima reside na concepção de um “operário 
médio”, bem treinado e que trabalha em um posto 
estável (WISNER, 1987).

A ergonomia da atividade provoca a inver-
são desse paradigma, ou seja, a necessidade de 
adaptar o trabalho a quem trabalha (FERREIRA; 
MENDES 2003), integrando em suas análises a 
variabilidade intra e interindividual dos trabalha-
dores, noção desconsiderada nos pressupostos 
taylor-fordistas. Para a ergonomia, o operário mé-
dio, bem treinado que trabalha em um posto está-
vel, conforme preconizam as gestões baseadas em 
princípios taylor-fordistas, é um “mito” muito bem 
construído e sustentado por um forte discurso or-
ganizacional que, entretanto, não corresponde à 
realidade da variabilidade humana, uma vez que 
pressupõe a padronização de performances sem 
considerar adequadamente as capacidades (fisio-
lógicas e psicológicas) e limites de funcionamento 
do ser humano (FERREIRA; MENDES, 2003).
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Nesse sentido, a ergonomia da atividade 
busca compreender os indicadores críticos presen-
tes no contexto de trabalho para transformá-los 
com base em uma solução de compromisso que 
atenda às necessidades e aos objetivos de traba-
lhadores, gestores e usuários (FERREIRA; MENDES, 
2003). Para tanto, a produção teórica em ergono-
mia da atividade opera uma distinção importante 
entre os conceitos de atividade e tarefa.

A atividade assume uma função funda-
mental na situação de trabalho pois, a partir do 
desempenho das tarefas, integra as prescrições 
e imposições da empresa às características e aos 
conhecimentos dos trabalhadores. Dessa forma, a 
atividade reúne em si a capacidade de integrar a 
empresa, o trabalhador, as tarefas e a carga de tra-
balho resultante do somatório dos componentes 
do processo e das interações desses elementos 
(GUÉRIN et al., 2001).

Por sua vez, o conceito de tarefa expressa 
o trabalho prescrito que estabelece, principalmen-
te, “o que” e “como” o trabalho a ser executado, 
dando visibilidade aos “braços invisíveis” da orga-
nização do trabalho, cuja pretensão é, em certa 
medida, fixar os “trilhos da atividade” (FERREIRA; 
MENDES, 2003).

Assim, a tarefa, que representa um quadro 
formalizado pela organização, não corresponde 
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necessariamente à atividade, ou seja, o trabalho 
efetivo dos trabalhadores, trata-se, portanto, de 
uma imposição ao trabalhador e constitui-se num 
referencial indispensável para que ele possa agir 
(GUÉRIN et al., 2001). A atividade consiste na uti-
lização do corpo e da inteligência para realizar as 
tarefas, e comporta diferentes aspectos, como a 
busca de informações, os processos decisórios, a 
ação sobre comandos, a adoção de posturas diver-
sas, a execução de esforços, os deslocamentos e 
as comunicações com outras pessoas.

Ferreira e Mendes (2003) salientam que, em 
ergonomia, a atividade constitui uma categoria te-
órica central e não tem vocação para a abstração. 
Pelo contrário, ela aparece inseparável, lato sensu, 
de um corpo, de uma temporalidade e de um con-
texto sociotécnico.

Para trabalhar bem, os trabalhadores ela-
boram estratégias operatórias para responder às 
exigências físicas, cognitivas e afetivas inerentes 
às tarefas e às condições de trabalho disponibili-
zadas pela organização. Um ponto fundamental 
a ser salientado refere-se à descontinuidade exis-
tente entre a tarefa prescrita (trabalho prescrito) e 
a atividade (trabalho real) dos trabalhadores, que 
constitui uma dimensão crucial a ser explorada, 
buscando-se identificar e analisar, principalmente, 
o custo humano do trabalho
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É importante salientar que no Brasil, a ex-
pressão legal da ergonomia insere-se em uma nor-
ma regulamentadora específica, a NR17. Segundo 
essa norma, a análise ergonômica do trabalho é 
um processo construtivo e participativo para a re-
solução de um problema complexo que exige o 
conhecimento das tarefas e da atividade desenvol-
vida para realizá-las e, além disso, das dificuldades 
enfrentadas para se atingir o desempenho e a pro-
dutividade exigidos.

ENSINO DE ERGONOMIA A PARTIR DO TEMA 
ACESSIBILIDADE

No contexto da disciplina de ergonomia, um 
dos tópicos fundamentais que deve integrar o con-
teúdo a ser ministrado refere-se à Análise Ergonô-
mica do Trabalho (AET). Usualmente, a discussão 
teórica do tema em sala de aula é realizada, forte-
mente pautada pelos aspectos teóricos de Guérin 
et al (2001). No entanto, percebeu-se que o traba-
lho prático poderia se constituir em um processo 
pedagógico muito mais interessante para o ensino 
da ergonomia e dos pressupostos metodológicos 
da AET; além de contribuir para a formação mais 
integral do aluno, o que abrangeria a autonomia, a 
crítica e o pensamento reflexivo.

Tendo em vista a inviabilidade de se condu-
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zir uma AET stricto sensu, ou seja, centrada no tra-
balho em situação real, foi proposta para os alunos 
uma prática utilizando os pressupostos teóricos 
da ergonomia e alguns aspectos metodológicos da 
AET, acrescidos de outras técnicas desenvolvidas 
nos estudos de acessibilidade.

A escolha para se trabalhar a temática da 
acessibilidade se deu tendo em vista as insuficien-
tes adaptações para pessoas com deficiência re-
alizadas no âmbito do campus, referindo-se tanto 
a aspectos físicos, culturais quanto simbólicos. Tal 
aspecto configuraria um exemplo de demanda 
provocada, elemento imprescindível para o início 
de uma análise ergonômica.

Embora a legislação de vários países, inclusi-
ve a brasileira, reconheça a necessidade de conduzir 
modificações e adaptações visando à acessibilida-
de, ainda são escassos os locais que aderem a essa 
perspectiva. Costa (2015) define acessibilidade como 
a capacidade do meio edificado de assegurar a todos 
igual oportunidade de uso, de forma direta, imediata, 
permanente e o mais autônoma possível. O objetivo 
de conduzir ações de acessibilidade é proporcionar 
um ganho de autonomia e mobilidade, atendendo 
à variedade de necessidades dos usuários para que 
possam usufruir dos espaços e das relações sociais 
com maior segurança, confiança e comodidade.

Em termos de legislação, o Brasil é signatá-
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rio, na Organização das Nações Unidas (ONU), do 
Programa de Ações Mundiais para Pessoas com 
Deficiência, e publicou inúmeras normas técnicas 
emitidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que referenciam aspectos a se-
rem implementados e observados a respeito da 
acessibilidade em diferentes espaços.

Somada a esses marcos regulatórios, a aces-
sibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, mediante a supres-
são de barreiras e de obstáculos nas vias e espa-
ços públicos, no mobiliário urbano, na construção 
e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 
de comunicação, é garantida por lei de acordo com 
o artigo primeiro da Lei Federal nº 10.098/2000, re-
gulamentada pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, 
referência para a acessibilidade no transporte.

O estudo a seguir foi conduzido pelos alunos 
do 4º período noturno do curso técnico em Seguran-
ça no Trabalho, na disciplina de ergonomia, de um 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
localizado na região sudoeste de Goiás. Em um pri-
meiro momento, são discutidos verbetes conceituais 
sobre Ergonomia e Análise Ergonômica do Trabalho. 
Esse momento é muito importante e oportuniza o 
esclarecimento aos alunos do escopo da ergonomia 
que enfoca os ambientes de trabalho. Acrescenta-
mos também a Norma Regulamentadora 17 e as 
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possibilidades de atuação do técnico em segurança 
no trabalho nas explicações teóricas.

Em seguida, é proposta uma experiência 
da “prática adaptada” ao aplicarem os princípios 
teóricos aprendidos em um diagnóstico de uma 
situação crítica por eles apontada, que, no caso 
aqui relatado, refere-se à análise do contexto de 
embarque e desembarque do transporte público 
realizado pelos estudantes.

As etapas que os alunos desenvolveram 
foram: a) observação do contexto de embarque 
e desembarque; b) confecção da planta baixa do 
local investigado; c) registros fotográficos dos in-
dicadores críticos observados; d) mensurações do 
ambiente analisado.

Todas essas atividades foram realizadas du-
rante as aulas, em um semestre e sob a supervisão 
da professora em todas as etapas. Os resultados 
aqui apresentados referem-se aos registros foto-
gráficos e às observações conduzidas pelos alu-
nos sobre o local analisado, e evidenciam vários 
indicadores críticos, dos quais destacam-se o mo-
mento de embarque e desembarque dos ônibus, a 
travessia da rodovia, a precariedade do ponto de 
ônibus e a ausência de sinalização e insuficiência 
de iluminação. 

Durante as observações, os alunos aponta-
ram que há três modalidades de ônibus envolvi-
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das no embarque-desembarque, isto é, aqueles 
que deixam os alunos e vão embora, os que esta-
cionam e ficam no local aguardando os alunos e 
os ônibus coletivos urbanos que deixam e buscam 
alunos. Além dos ônibus, no local analisado têm-se 
os carros a passeio e as motos que também bus-
cam e trazem alunos, além de outros veículos tais 
como carros, caminhões, motos e bicicletas que 
trafegam na rodovia. Também existem animais 
nas vias, o que contribui para elevar o risco de aci-
dentes, ataques e contágio de doenças.

Os ônibus não têm um local específico para 
estacionar e nem realizar suas manobras. A via é 
bastante estreita e não conta com acostamento 
para o devido estacionamento de veículos. O local 
para se realizar manobras de retorno é inadequa-
do para os ônibus, que ao procederem essa ação, 
congestionam a pista.

Um dos pontos destacados pelos alunos 
da disciplina ergonomia na condução da AET re-
fere-se ao embarque e desembarque dos ônibus, 
isto é, o momento em que ocorre a subida e a 
descida do ônibus. Segundo a figura 1, a existên-
cia de uma vala profunda configura um obstáculo 
de constrangimento para os estudantes, uma vez 
que é um obstáculo físico perigoso. Nota-se que os 
estudantes tem que buscar o equilíbrio para não 
cair, pois a vala dificulta o ônibus de estacionar e 
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ainda tem o barranco íngreme que tanto dificulta 
na hora de subir quanto na hora de descer, pois 
há risco de escorregar e cair na vala. Dependen-
do da situação, os estudantes solicitam ajuda aos 
colegas na hora do embarque e desembarque. O 
horário de término das aulas noturnas exige, em 
muitas situações, que os alunos utilizem de lanter-
nas do celular ou outro meio para iluminar, uma 
vez que a iluminação não é adequada. 

Figura 1 - Local de embarque-desembarque

Fonte: Acervo particular da autora, 2018 

Nos dias de chuva, o perigo aumenta, con-
tribuindo para situações de queda e, em alguns 
casos, um impedimento para os alunos compare-
cerem às aulas. Num cenário de forte chuva, o ter-
reno fica escorregadio, e dependendo do volume e 
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da intensidade da chuva, os estudantes ficam sem 
poder sair do ônibus, o que pode acarretar em au-
sências a sala de aulas e até perda de provas. Para 
embarcar nos ônibus os alunos fazem um esforço 
para alargar a perna por cerca de 90 cm para po-
der ingressar no ônibus. Esse esforço exige maior 
equilíbrio considerando que muitos alunos utili-
zam de mochilas nas costas ou carregam em seus 
braços cadernos, livros e utensílios escolares.

Nota-se na figura 1 que, diante de tais cir-
cunstâncias, pessoas com deficiência teriam suas 
dificuldades ampliadas em função da inexistência 
de acessibilidade.

Além da vala, dois elementos combinados 
também são impeditivos de um embarque/de-
sembarque seguro: a calçada e a falta de ilumina-
ção. A calçada é esburacada, desnivelada e, à noi-
te, muito escura; com a presença de buracos e de 
desníveis causados pelo desgaste e pela falta de 
manutenção. A iluminação não foi pensada nem 
para pedestres nem para veículos. A insuficiência 
de luminosidade no local de embarque/desembar-
que contribui para quedas e tropeços e um outro 
fator grave que é o risco de assalto e outros tipos 
de violências. Existem postos de iluminação em 
apenas um lado da rodovia, localizados no lado 
oposto de onde os ônibus ficam estacionados. 
Mesmo assim, a iluminação é fraca e muitas lâm-
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padas estão queimadas. Um dado importante é a 
existência dos prédios da biblioteca e do auditório 
do campus nas proximidades do embarque-de-
sembarque. Os estudantes têm que atravessar a 
rodovia na penumbra para frequentarem a biblio-
teca ou o auditório. Além disso, uma pessoa com 
deficiência física, visual e/ou auditiva dificilmente 
conseguiria chegar nesses locais com autonomia, 
especialmente no período noturno.

As figuras 2 e 3 ilustram as condições do 
único ponto de ônibus existente, as quais são bas-
tante precárias, inexistindo elementos que confi-
gurem alguma preocupação com a acessibilidade 
de pessoas com deficiência.

Figura 2 – Ponto de ônibus período noturno

Fonte: Acervo particular da autora, 2018 
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Figura 3 – Ponto de ônibus vista aproximada

Fonte: Acervo particular da autora, 2018

A luminosidade evidenciada nas figuras 2 e 3 
é insuficiente e realizada pelos vendedores de lan-
che, que também ocupam um dos bancos ao co-
locarem isopor com os produtos que vendem. Na 
figura 2 nota-se que o abrigo não comporta todos 
os estudantes e a cobertura encontra-se precária 
e danificada para os dias de chuva. Observa-se au-
sência de rampa para cadeirantes e inexistência 
de sinalizações de trânsito dentre elas destacam-
-se informações sobre linhas de ônibus, horários e 
itinerários do transporte coletivo. Dentre os aspec-
tos verbalizados pelos alunos-usuários que aguar-
dam os ônibus coletivos, estão aquelas situações 
já narradas no processo embarque-desembarque, 
isto é, a escuridão por falta de iluminação do pon-
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to, o medo de assalto ou outro tipo de violência e a 
ausência de uma estrutura que viabilize o embar-
que-desembarque de uma pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

A figura 4 ilustra os ônibus e os pedestres 
em um mesmo espaço sem qualquer sinalização 
orientativa para os alunos que estão chegando e 
os alunos que estão deixando a escola. A ausên-
cia de sinalização compromete a segurança físi-
ca dos pedestres e usuários desse local. Nessas 
condições, verifica-se que a variável de ajuste se 
centra no estudante, que tem que se adaptar às 
condições bastante adversas. A partir desse enten-
dimento, um dos pressupostos da ergonomia, de 
adaptar as condições do ambiente ao homem, não 
está sendo implementado, e o bem-estar do estu-
dante usuário do transporte não é uma prioridade.

Os estudantes arriscam a vida atravessando a 
via, uma vez que os resultados apontaram a existên-
cia insuficiente de sinalização para os pedestres, não 
sendo utilizadas marcas viárias, faixas de pedestres 
e placas de sinalização de trânsito. De acordo com 
DNIT (2010), a sinalização permanente, composta 
em especial por sinais em placas e painéis, marcas 
viárias e dispositivos auxiliares, constitui-se num 
sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego 
que, ao serem implantados nas rodovias, ordenam, 
advertem e orientam os seus usuários.
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Figura 4 – Tráfego de ônibus

Fonte: Acervo particular da autora, 2018

Como etapa final dessa prática, solicitou-se 
para que os alunos da disciplina de ergonomia 
construíssem recomendações sobre o contexto 
analisado, atendendo a um pressuposto da er-
gonomia que á a solução de compromisso com o 
campo investigado. Nesse documento, destacam-
-se os seguintes apontamentos: estender a ronda 
noturna para pontos de maior risco tais como o 
ponto de ônibus em frente à entrada do institu-
to e da biblioteca; colocar sinalização para porta-
dores de necessidades especiais (visual, auditiva, 
locomotora); ampliar o ponto de ônibus coberto 
e de forma a que tenha tamanho suficiente para 
atender ao fluxo de estudantes; colocar faixas de 
pedestres e placas de sinalização adequadas para 
a situação e em conformidade com a legislação; e 
construir estacionamento apropriado para ônibus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto, essa prática de ensino da disci-

plina de ergonomia produziu análises consistentes 
da situação investigada, mostrando uma fotografia 
nada animadora da situação de embarque e desem-
barque dos estudantes no campus investigado.

A proposta pedagógica adotada contribui 
com o crescimento dos alunos tanto no que se re-
fere aos aspectos teóricos quanto aos aspectos de 
formação cidadã, uma vez que se descortina uma 
série de indicadores críticos que precisam ser me-
lhorados e incorporados pela comunidade acadê-
mica no que se refere à acessibilidade. O trabalho 
dos alunos durante a disciplina de ergonomia evi-
dencia a necessidade urgente de se conduzir adap-
tações visando à acessibilidade no contexto de em-
barque e desembarque dos ônibus para promover 
ganho de autonomia e mobilidade, atendendo à 
variedade de necessidades dos usuários para que 
possam usufruir dos espaços e das relações sociais 
com maior segurança, confiança e comodidade.

Sob o ponto de vista da docência, a prática 
narrada constitui uma possibilidade de trabalho 
que foge do convencional, e, em certa medida, 
avança nas propostas de ensino da disciplina er-
gonomia, uma vez que são poucas as referências 
na literatura que compartilham experiências peda-
gógicas nessa temática.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende apresentar uma re-
flexão sobre as práxis pedagógicas realizadas jun-
to aos estudantes do Curso do Programa Nacional 
de Integração da Educação Básica com a Educação 
Profissional na Modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos – PROEJA – pelo setor de orientação es-

CAPÍTULO 3.6
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tudantil do IFRS - campus Restinga, do qual faço 
parte como membro da equipe pedagógica. Além 
disso, este texto pretende apresentar as narrativas 
sobre as minhas trajetórias pessoal e acadêmica. 
Santos e Arenhaldt (2010) defendem a proposta 
de escrita de um memorial como uma oportuni-
dade de refletir e registrar sobre os nossos dife-
rentes momentos, selecionando-os de acordo com 
sua relevância em nossa vida.

Desse modo, as concepções expostas sobre 
este setor pedagógico são oriundas dos documen-
tos norteadores do IFRS - campus Restinga. Bus-
quei analisar estas práticas e o quanto elas con-
tribuem no processo de ensino-aprendizagem dos 
educandos do PROEJA, visto que o setor de orien-
tação estudantil realiza um conjunto de ações que 
visam a integração do estudante ao contexto esco-
lar, explorando assim aspectos pedagógicos, aca-
dêmicos e psicossociais que visam contribuir para 
a permanência e o êxito do estudante ao longo do 
curso. Assim, o setor de orientação estudantil ca-
racteriza-se por realizar práxis educativas que pro-
movem a preparação dos estudantes para o mun-
do do trabalho, bem como das relações sociais e 
produtivas.

Neste sentido, por atuar na equipe pedagó-
gica do IFRS - campus Restinga como técnica em 
assuntos educacionais, busquei realizar formação 
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continuada na modalidade de Educação a Distân-
cia, de forma a contribuir com as minhas atividades 
laborais. A formação se deu através de cursos como 
a especialização em práticas assertivas em didática 
da Educação Profissional integrada à Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, pós-graduação Lato Sensu na 
modalidade a distância, ofertado pelo Campus Na-
tal-Zona Leste do IFRN, em parceria com a Secreta-
ria de Educação Profissional e Tecnológica do Minis-
tério da Educação (Setec/MEC).

A motivação pela escolha do itinerário de di-
dática deu-se porque o curso apresenta, em seu 
Projeto Político-Pedagógico (IFRN, 2018), o objeti-
vo de desenvolver a implementação de novas prá-
ticas curriculares e pedagógicas no que se refere 
à educação presencial e a distância na educação 
profissional, que está ligada à Educação de Jovens 
e Adultos nas redes federal, estadual e municipal 
por meio da formação continuada de gestores, 
professores, tutores da educação a distância e téc-
nicos educacionais como eu.

O curso me proporcionou um ótimo apren-
dizado, sendo que, em cada módulo, percebia que 
poderia aplicar os saberes apresentados nas ati-
vidades pedagógicas que executo diariamente na 
instituição na qual atuo. De acordo com o Projeto 
Político Pedagógico da especialização menciona-
da, o profissional egresso desta formação deverá 



561

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

ser capaz de elaborar, aplicar e avaliar projetos pe-
dagógicos para educação profissional de jovens e 
adultos, além de planejar, gerenciar e aplicar pro-
jetos pedagógicos, dentre outras atividades que 
são de suma importância na educação profissional 
de jovens e adultos integrada à educação básica.

Assim, o objetivo geral deste memorial de 
formação foi compreender a função do setor de 
orientação estudantil na modalidade educacional 
de jovens e adultos. Como objetivos específicos do 
referido estudo, buscou-se: identificar as funções 
do orientador estudantil; relatar o ofício do orien-
tador estudantil no cotidiano do PROEJA; e investi-
gar o trabalho de um orientador estudantil e seus 
impactos na caminhada do estudante. Este tema 
é relevante para a área da educação de jovens e 
adultos, porque nos ajuda a perceber a função do 
setor de orientação estudantil do IFRS - campus 
Restinga e a sua importância na vida dos alunos.

Para elucidar a temática abordada, primei-
ramente será apresentado um tópico sobre relato 
autobiográfico. Depois, um capítulo sobre refle-
xões, formação e relato de experiência. Por fim, 
considerações finais do que foi apresentado.

RELATO AUTOBIOGRÁFICO

Sou natural da capital do Rio Grande do 



562

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

Sul, nascida numa família de servidores públicos. 
“Como assim, uma família de servidores públicos?” 
Sim, minha família pode ser definida assim e se 
orgulha muito disso. Somos todos negros e cres-
ci ouvindo frases como: “Só o estudo liberta”, “Co-
nhecimento é a chave de tudo”, “Concurso público 
não vê cor”. Nesse sentido, a minha família até que 
não estava errada. O estudo me deu liberdade de 
ser quem eu sou, ter autonomia sobre a minha 
vida, eu defini o meu destino.

As mulheres da minha vida (mãe e tias) são 
professoras. Talvez a influência venha de casa pelo 
desejo de ensinar e aprender constantemente, 
contribuindo de alguma forma para as mudanças 
sociais através da educação. Sou sonhadora! Acre-
dito na promoção da igualdade social e racial por 
meio da educação? Sim. Minha primeira formação 
foi em Licenciatura em Filosofia, no Centro Univer-
sitário Metodista do Sul – Instituto Porto Alegren-
se. Logo, pode ser que o poder do pensamento fi-
losófico tenha me deixado um pouco sonhadora, 
mas nada cética. Atuo na área da educação desde 
os meus dezoito anos, primeiro como alfabetiza-
dora e, posteriormente, nas séries finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio lecionando filosofia. 
Confesso que trabalhar com os jovens é um pra-
zer. Há quem goste dos educandos miúdos, mas 
me encontro mesmo como professora é quando 
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estou trabalhando com os estudantes maiores. 
Adolescentes não têm freio na língua, perguntam, 
indagam, são ótimos debatedores quando bem 
estimulados por abordagens filosóficas. Minha ex-
periência na Rede Estadual de Educação do Estado 
do Rio Grande do Sul durou quase quinze anos, 
foi uma ótima fonte de aprendizado, não somente 
como docente, mas como cidadã. Nóvoa (1992, p. 
36) afirma que:

[...] a escola e os professores não 
se podem limitar a reproduzir um 
discurso tecnocrático, socialmente 
asséptico, culturalmente descom-
prometido. Todo silêncio é cúmpli-
ce, e não podemos calar a voz das 
injustiças que se reproduzem tam-
bém através da escola. Na verdade, 
o que distingue a profissão docente 
de muitas outras profissões é que 
ela não se pode definir apenas por 
critérios técnicos ou por competên-
cias científicas. Ser professor impli-
ca a adesão a princípio e a valores, 
e a crença na possibilidade de todos 
os sujeitos terem sucesso na escola.

Atualmente, trabalho na Rede Federal de 
Educação, mais precisamente, no IFRS - campus 
Restinga, como técnica em assuntos educacionais. 
Gosto das atividades que desenvolvo junto à equi-
pe pedagógica. No entanto, senti a necessidade de 
me apropriar de algumas práxis pedagógicas e, nes-
te momento, estou na minha segunda graduação, 
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no curso de licenciatura em Pedagogia, na Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul. Para Nóvoa 
(2007a, p. 8), ações que apontam para transforma-
ções da profissão docente são imprescindíveis e 
“as abordagens (auto)biográficas podem ajudar a 
compreender melhor as encruzilhadas em que se 
encontram atualmente os professores e a delinear 
uma profissionalidade baseada em novas práticas 
de investigação, de ação e de formação”.

Acredito que a busca por conhecimento faça 
parte da profissão docente. Por este motivo, pro-
curei a ‘‘Especialização em Práticas Assertivas em 
Didática da Educação Profissional Integrada à Edu-
cação de Jovens e Adultos – EJA’’ em 2018. A minha 
última especialização foi em ‘‘Mídias na Educação 
Ciclo Avançado’’, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no ano de 2017. Creio que a união 
destes dois cursos irá contribuir para as minhas 
atividades laborais no IFRS. Por esta razão, o meu 
memorial de formação tem como intuito refletir 
sobre a importância da minha atuação na orienta-
ção estudantil. Conforme Grinspun (2002):

A orientação, hoje, está mobilizada 
com outros fatores que não apenas 
e unicamente cuidar e ajudar os 
‘alunos com problemas’. Há, portan-
to, necessidade de nos inserirmos 
em uma nova abordagem de Orien-
tação, voltada para a ‘construção’ de 
um cidadão que esteja mais com-
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prometido com seu tempo e sua 
gente. Pretende-se trabalhar com 
o aluno no desenvolvimento do seu 
processo de cidadania, trabalhando 
a subjetividade e a intersubjetivida-
de, obtidas através do diálogo nas 
relações estabelecidas (GRINSPUN, 
2002, p. 13).

O espaço escolar é um local de formação, 
mas também deve ser visto como um local de tro-
cas de experiências e saberes pelos alunos. Nesse 
sentido, a orientação estudantil acaba por ser um 
setor que participa ativamente da caminhada dos 
estudantes durante o processo de ensino e apren-
dizagem. Por este motivo, apresento um pouco 
das demandas do setor perante os estudantes do 
PROEJA.

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO E RELATO DA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA EJA

Nesta escrita, apresento a minha experiên-
cia como orientadora estudantil do IFRS - campus 
Restinga e a relação com os alunos do curso técni-
co em agroecologia integrado ao Ensino Médio na 
modalidade EJA. O referido curso é ofertado pre-
sencialmente, no turno da noite, e tem duração de 
três anos, com carga horária total de 2.490h. Os 
alunos ingressantes devem ter dezoito anos com-
pletos e ter concluído o Ensino Fundamental. O 
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acesso ao curso ocorre de forma anual, sempre no 
segundo semestre.

A caracterização do IFRS e deu seus campi se 
apresenta da seguinte forma:

Criado pela Lei 11.892 de 29 de de-
zembro de 2008, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS) consti-
tui-se como uma instituição pública 
e multicampi, com reitoria localiza-
da na cidade de Bento Gonçalves. 
(IFRS, 2016, p.16).

Em 2020, o IFRS - campus Restinga atende a 
1.255 alunos e encontra-se no extremo sul do mu-
nicípio de Porto Alegre, no Bairro Restinga. Atual-
mente, são ofertados cursos técnicos concomitantes 
ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes ao 
ensino médio, cursos técnicos integrados ao ensino 
médio, curso técnico integrado ao ensino médio na 
modalidade EJA e cursos superiores de tecnologia. 
Logo, o trabalho desenvolvido como orientadora 
educacional não se limita a atender apenas ao curso 
técnico em agroecologia integrado ao Ensino Médio 
modalidade EJA, mas também os demais estudantes 
que fazem parte do campus. No entanto, tenho cari-
nho pelo curso mencionado especificamente e por 
seus alunos, talvez por conta das suas histórias de 
vida, da sua ligação com a terra e a importância que 
o estudo tem na vida de cada um. Do mesmo modo:
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Cabe lembrar também que a Polí-
tica de Desenvolvimento Rural do 
município de Porto Alegre prevê 
que a produção agrícola convencio-
nal seja convertida em sua totalida-
de para o sistema orgânico, em um 
prazo que não deve ultrapassar os 
próximos quinze anos. Neste pro-
cesso, destaca-se a atuação dos di-
ferentes agentes de certificação dos 
alimentos orgânicos, sobretudo, as 
redes participativas que, além de 
qualificar os produtos, contribuem 
para que os agricultores se tornem 
os agentes de transformação social 
e econômica (IFRS, 2016, p. 20).

Durante alguns anos, lecionei filosofia para 
adolescentes do Ensino Médio e cursinhos pré-ves-
tibular. Eu achava esse envolvimento com a juven-
tude algo mágico. Porém, trabalhar com jovens e 
adultos te ensina a cada dia a ser alguém melhor. A 
querer ser um profissional melhor. A perceber que 
essas pessoas não buscam apenas uma transfor-
mação econômica nas suas vidas através do estudo, 
visto que “[...] acreditar na capacidade de aprender 
de cada um constitui-se fator preponderante para o 
resgate da autoconfiança, indispensável na aprendi-
zagem” (FUCK, 2002, p. 92). No caso dos alunos do 
campus, através da terra, como alguns dizem. Por 
ter a oportunidade de acompanhar o ciclo das plan-
tas. Eles buscam novos amigos, novos namorados, 
amam canetas coloridas e o cheiro de um caderno 
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novo. Valorizam a instituição e reconhecem que 
aquele espaço educativo é deles, é para eles. Assim, 
acredito que o curso tem muitos méritos no quesito 
ensino e aprendizagem, indo, assim, ao encontro do 
pensamento pedagógico freiriano, ou seja: “[...] pro-
curávamos uma metodologia que fosse um instru-
mento do educando, e não somente do educador, e 
que identificasse – como fazia notar acertadamente 
um sociólogo brasileiro – o conteúdo da aprendiza-
gem com o processo mesmo de aprender” (FREIRE, 
1980, p. 41).

Os estudantes chegam muitas vezes direto 
do serviço, acabam passando na minha sala para 
pegar um documento, dar um boa noite, um beiji-
nho, ganhar um carinho. Sim, percebo que a escu-
ta não faz parte da vida de alguns. O simples fato 
de perguntar como eles estão já gera um sorriso. 
É tão bom receber aquele sorriso! A escola é um 
espaço de troca de saberes, mas não tem como 
deixar de ser um espaço de troca de afeto. Somos 
humanos, que trabalhamos com e para humanos, 
na área da educação. Segundo Nogueira (2001, p. 
25), “[...] é importante não perder de vista o papel 
socializador da escola e nossa função de media-
dor, para que o aluno realize as diferentes leituras 
do mundo e da sociedade na qual está inserido”. 
Desse modo, a percepção que eu tenho é a de que 
o coordenador do curso técnico em agroecologia 
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integrado ao Ensino Médio modalidade EJA e os 
docentes buscam realizar um trabalho didático 
e pedagógico socializador. Procuro acompanhar, 
dentro do possível, as atividades práticas que 
ocorrem na instituição e percebo o envolvimento 
dos docentes com os alunos, o zelo pela educação 
e o respeito pela cultura de cada educando.

[...] Cultura diz respeito à humanida-
de como um todo e ao mesmo tem-
po a cada um dos povos, nações, 
sociedades e grupos humanos. 
Quando se considera as culturas 
particulares que existem ou existi-
ram, logo se constata a sua grande 
variação (SANTOS, 1994, p. 08).

Logo, trabalhar na orientação estudantil é 
também conhecer diferentes realidades. O fato 
de os alunos estarem estudando no Proeja signi-
fica que algo aconteceu, durante algum período 
da sua vida, que os obrigaram a parar os estudos. 
Por esse motivo, devemos considerar a questão 
cultural como sendo de suma importância já que, 
através do conhecimento, também é trabalhada a 
conscientização conforme a pedagogia freiriana. 
“[...] A conscientização não está baseada sobre a 
consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por 
outra parte, não pretende uma separação. Ao con-
trário, está baseada na relação consciência-mun-
do. (FREIRE, 1980, p.27)”. Percebe-se que o cam-
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pus procura desenvolver o processo de ensino e 
aprendizagem baseando-se nesta pedagogia com 
seus estudantes. Ou seja:

[...] A captação e a compreensão da 
realidade se refazem, ganhando um 
nível que até então não tinham. Os 
homens tendem a perceber que sua 
compreensão e que a ‘razão’ da re-
alidade não estão fora dela, como, 
por sua vez, ela não se encontra 
deles dicotomizada, como se fosse 
um mundo à parte, misterioso e es-
tranho, que os esmagasse. (FREIRE, 
1987, p. 96).

A sabedoria de cada um é relevante, talvez 
por conta das atividades realizadas no curso, pelo 
envolvimento dos alunos e professores. Mas o mo-
vimento dialético está para além dos temas abor-
dados em sala de aula. Logo: [...] “a Educação de 
Adultos tem forte interface com questões capazes 
de melhorar a qualidade de vida mundial, como a 
erradicação da fome” (DEFOURNY, 2009, p. 3). O 
curso, ao trabalhar com temas de sustentabilida-
de, globalização, economia, cultura, educação am-
biental, educação popular, dentre outros, assegura 
uma educação emancipadora aos estudantes. De 
acordo com, Lima (2007, p. 58), a “educação ao lon-
go da vida” mostra-se, no limite, como “um projeto 
político-educativo inviável, já definitivamente em 
ruptura com as suas raízes humanistas e críticas”.
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Nesse sentido, como trabalhadora da edu-
cação, senti a necessidade de buscar conheci-
mento sobre o PROEJA, visando atender melhor o 
alunado, assim como as demandas docentes apre-
sentadas. Como orientadora estudantil, participo 
de reuniões, conselhos de classe e reuniões de 
colegiado, contribuindo na organização de estu-
do dos alunos dentre outras atividades pertinen-
tes ao cargo. Todavia, durante uma das reuniões, 
apresentei como pauta uma demanda apresenta-
da por uma estudante portadora de necessidades 
especiais ao setor de orientação estudantil. A es-
tudante Orquídea solicitou uma horta que fosse 
acessível a ela, já que utiliza cadeira de rodas e 
apresenta alguns problemas de mobilidade. Levei 
algumas imagens de hortas acessíveis, os docen-
tes apresentaram novas propostas, o coordenador 
ficou preocupadíssimo em sanar essa demanda o 
mais breve possível... E essa é uma das formas que 
se faz presente a orientação estudantil no espaço 
escolar do campus. Algumas vezes, é a voz dos alu-
nos, lutando pelos seus direitos, contribuindo com 
saberes juntos aos professores.

Conforme Nóvoa (1992, p.26), “a troca de ex-
periências e a partilha de saberes consolidam es-
paços de formação mútua, nos quais cada profes-
sor é chamado a desempenhar, simultaneamente, 
o papel de formador e de formando.” Assim, cabe 
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lembrar que o aluno Proeja é protegido e ampara-
do por Lei que tem um compromisso ético-político 
social. Ou seja: “[...] formação profissional integra-
da à formação geral nos seus múltiplos aspectos 
humanísticos e científico-tecnológicos” (FRIGOT-
TO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 26). O Proeja foi 
instituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 
2006, assegurando a educação de jovens e adultos 
como um direito humano. Assim, é de suma im-
portância que se reflita sobre o Proeja e suas con-
tribuições na sociedade, na vida de cada sujeito, o 
quanto são relevantes as políticas educacionais, as 
políticas públicas presentes na periferia ofertadas 
por espaços educacionais federais. A educação 
é responsabilidade do Estado, mas, para muitos, 
parece que é responsabilidade do sujeito apenas. 
Assim:

[…] subordinada aos imperativos 
globais da modernização e da pro-
dutividade, da adaptação e da em-
pregabilidade, a educação popular 
está sitiada. Ou é objeto de uma 
reconfiguração de tipo funcional e 
vocacionalista, evoluindo para uma 
formação de tipo profissional e con-
tínuo, articulada com a economia 
e com as empresas (e nesse caso 
prospera), ou insiste na sua tradi-
ção de mudança social e de “cons-
cientização”, articulando-se com 
movimentos sociais populares e re-
novando os ideais de educação polí-
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tica e de alfabetização crítica (e nes-
se caso corre sérios riscos) (LIMA, 
2007, p. 55-56).

Contudo, o sujeito necessita de muito 
mais do que alfabetização crítica ou um ensino 
estritamente técnico para uma formação huma-
na integral e, por este motivo o curso Proeja é 
tão importante para jovens e adultos, porque re-
presenta uma nova oportunidade de mudança, 
de um novo aprendizado baseado na conscien-
tização e autonomia do indivíduo, pois estudar 
é manter-se em movimento, é envolver-se na 
sociedade e discutir suas demandas, seja por 
meio da análise apresentada pelos docentes ou 
no intervalo com seus pares. O espaço educacio-
nal promove a liberdade, por isso[...] “devemos 
voltar a pensar em termos de luta, como queria 
Paulo Freire. Devemos resgatar o caráter par-
ticipativo, alternativo, alterativo e contestador 
da Educação Popular. Toda educação é política” 
(TORRES, 2009, p. 90).

A partir desta perspectiva, pensando nas lei-
turas realizadas e na oferta de escolarização para 
o público do Proeja, busquei novos saberes a res-
peito desta temática. Ciavatta e Rummert (2010) 
nos conduzem a refletir sobre quem são estes su-
jeitos que voltaram a estudar e o olhar da socieda-
de sobre eles.
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[...] não podemos fazê-lo de for-
ma abstrata, ignorando sua histó-
ria que, tal como se configurou até 
hoje, é permeada por uma perspec-
tiva negativa que a associa a algo 
semelhante a compensar, consertar 
ou curar [...] Tal perspectiva des-
qualifica, a priori, os alunos jovens e 
adultos da classe trabalhadora que 
trazem para o espaço-tempo esco-
lar tanto a marca da destituição de 
direitos, quanto a riqueza de suas 
experiências de luta pela vida (CIA-
VATTA; RUMMERT, 2010, p.465).

Logo, cada disciplina estudada durante o 
curso contribuiu e muito para o meu trabalho no 
como orientadora estudantil. É válido ressaltar 
que o Proeja é uma proposta educacional que visa 
à promoção da reparação da desigualdade aos 
grupos sociais que apresentam vulnerabilidade 
social. Desse modo, no segundo módulo do cur-
so, a disciplina de “Práticas Pedagógicas na Educa-
ção Profissional Integrada à Educação de Jovens, 
Adultos”, que teve como docente formadora a Pro-
fª. Drª Rejane Bezerra Barros, proporcionou um 
belo aprendizado sobre o papel do professor no 
processo de ensino. Este módulo tinha o intuito 
de abordar questões teórico-práticas e, para isso, 
foram problematizadas questões a partir de pen-
sadores como Neto (2009), Libâneo (2003), Zabala 
(1998), Freire (2015), dentre outros que contribuí-
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ram para compreensão da importância de alguns 
aspectos pedagógicos que visam à flexibilidade 
perante as correções, mobilização da comunidade 
escolar, um olhar mais sensível para o estudante 
respeitando suas limitações e avanços perante o 
ensino. Desse modo, com base nos saberes apren-
didos, procurei compreender melhor a realidade 
de cada aluno, a atividade docente e, assim, bus-
quei aprimorar o meu trabalho junto aos professo-
res e estudantes do curso técnico em agroecologia 
integrado ao Ensino Médio, modalidade EJA. Sin-
to-me agora empoderada para construir projetos 
e novas metodologias de ensino junto com os do-
centes, por conta dos saberes aprendidos durante 
o curso de especialização em práticas assertivas 
em didática da Educação Profissional Integrada à 
Educação de Jovens e Adultos – EJA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação integrada, para muitos jovens e 
adultos, é vista como uma nova oportunidade não 
somente de formação no Ensino Médio, mas tam-
bém de conhecer novas pessoas, resgatando, por 
meio do conhecimento, a cidadania, integrando-
-se ao meio social por conta do espaço escolar. O 
Proeja é um programa educacional significativo na 
vida dos estudantes do IFRS - Campus Restinga, ao 
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passo que desenvolve práxis didático-pedagógicas 
que auxiliam o educando a refletir sobre si e sobre 
a sociedade, construindo, assim, valores éticos.

O curso técnico em agroecologia integra-
do ao Ensino Médio modalidade EJA, junto com 
o setor de orientação estudantil, busca promo-
ver atividades educacionais interdisciplinares que 
contemplem a formação do alunado, bem como 
seus anseios sociais. Percebe-se que o orientador 
estudantil é um agente de escuta, um indivíduo 
que apresenta a instituição escolar ao estudante a 
partir de diferentes perspectivas. A escola torna-se 
um espaço que não é somente para estudar, é um 
espaço para fazer novas amizades, é um lugar aco-
lhedor que com seu corpo de profissionais qualifi-
cados está ali para auxiliar no que for possível.

O papel do orientador estudantil não é de 
juiz, já que alguns alunos comentam o motivo so-
bre estarem retomando os estudos e ficam, às ve-
zes, com receio. Não julgamos! Acolhemos! Enca-
minhamos o estudante, o auxiliamos para trilhar 
o caminho do sucesso, o caminho da formatura. 
Trabalhamos com formação humana, de huma-
nos para humanos. Agindo, interagindo, lutando, 
se permitindo viver novas experiências, porque 
trabalhar na orientação estudantil é não ter roti-
na. É compreender a realidade de cada um, como 
se aquele fosse o aluno mais importante da ins-
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tituição, porque para ele o problema estudantil 
apresentado é o mais importante, e se ele não 
for sanado com a excelência e a relevância que 
o estudante merece, talvez esse aluno não volte 
amanhã. Manter o vínculo, auxiliar os estudantes 
e manter-se atento às necessidades dos docentes 
são atividades que fazem parte do papel do orien-
tador estudantil.

Portanto, ao buscar o curso de especializa-
ção em práticas assertivas em didática da Educa-
ção Profissional Integrada à Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, procurei aperfeiçoar minha forma-
ção, para melhorar o atendimento aos estudantes 
que passam pelo setor de orientação estudantil do 
IFRS - Campus Restinga. Assim, desenvolver esse 
memorial me fez repensar as atividades pedagógi-
cas que já desenvolvi e os novos projetos que reali-
zarei a partir do conhecimento adquirido no curso.
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INTRODUÇÃO

As políticas públicas educacionais no Bra-
sil são historicamente marcadas por ações mui-
tas vezes descontinuadas, de forma que, a cada 
governo, leis e diretrizes são modificadas com o 
intuito de marcar uma nova gestão, sem a de-

CAPÍTULO 3.7
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vida maturidade da política anteriormente pre-
vista ou muito menos a adoção da pesquisa de 
base científica.

Exemplo atual foram as recentes alterações 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e o novo currículo do país, a Base Nacio-
nal Curricular Comum (BNCC), esta última alçada 
como o novo caminho a ser seguido na educação 
brasileira (BRASIL, 1996, 2018b).

Inicialmente, é importante apresentar o 
conceito de Educação Profissional e Tecnológi-
ca (EPT). A abordagem legal da EPT está incluí-
da na Lei nº 9.394/96, capítulo 3, que trata “Da 
Educação Profissional e Tecnológica”, definida 
como um dos objetivos educacionais nacionais 
de integração aos vários níveis e modalidades 
de ensino, aliado às obrigações do trabalho, da 
ciência e da tecnologia, seja na formação inicial, 
continuada ou na qualificação profissional, as-
sim como nos cursos de nível médio, graduação 
e pós-graduação (BRASIL, 1996).

Para melhor exemplificar seu percurso, se-
gue abaixo a linha do tempo da EPT no Brasil, na 
Figura 1:
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Figura 1 – Linha do tempo da educação 
profissional e tecnológica no Brasil (1909-2020)

Fonte: (BRASIL, 1996, 2017, 2018b, 2018c, 2019, 2020a). 

Elaboração dos autores.

A EPT no Brasil é marcada por controvérsias, 
como por exemplo, a criação da Lei nº 5.692/71, 
que tornou o ensino profissional obrigatório no 
segundo grau, sem garantir a preparação neces-
sária ao corpo técnico das instituições de base 
propedêutica (gestores, docentes e técnicos) e 
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infraestrutura adequada, se tornando facultativa 
onze anos depois, com a promulgação da Lei nº 
7.044/82 (BRASIL, 2018c).

Pesquisas internacionais promovidas pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), como o Programa In-
ternacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e 
o Education at a Glance afirmam que a EPT bra-
sileira possui características diferenciadas em 
relação aos outros países membros e parceiros, 
desde o resultado em avaliações internacionais, 
na qual os discentes de EPT apresentaram rendi-
mento superior em ciências, se comparados aos 
estudantes de educação propedêutica, como 
também o menor percentual de participação de 
jovens e adultos, quando comparados a todos os 
outros países pesquisados (ORGANIZAÇÃO PARA 
A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO, 2020).

Após a ditadura militar, ocorreu a promul-
gação do nova Constituição Federal de 88, que 
possuía o Art. 210 entre suas premissas para a 
educação, pautado no estabelecimento de con-
teúdos mínimos para a formação básica comum, 
que resultou na atual BNCC com o protagonismo 
das competências (BRASIL, 2020a).

Entretanto, já durante a década de 90, 
as competências foram inseridas nas políticas 
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educacionais brasileiras, como por exemplo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Poste-
riormente, nos anos 2000, o conceito de compe-
tências foi uma questão central para as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), inclusive nortean-
do a formação docente. Anos depois, já em 2017, 
a Lei nº 13.145 alterou a LDB e inseriu, por meio 
do inciso I, as competências e habilidades como 
critérios para organização da educação básica 
(BRASIL, 1996, 1997, 2000, 2017, 2018a).

A defesa das competências se pauta no 
discurso que elas podem garantir uma formação 
capaz de unificar a prática com a teoria. Nesse 
sentido, a BNCC também foi definida como o do-
cumento norteador do novo currículo da forma-
ção docente brasileira, conforme a seguir:

A primeira tarefa de responsabili-
dade direta da União será a revisão 
da formação inicial e continuada 
dos professores para alinhá-las à 
BNCC. A ação nacional será crucial 
nessa iniciativa, já que se trata da 
esfera que responde pela regulação 
do ensino superior, nível no qual se 
prepara grande parte desses pro-
fissionais. Diante das evidências so-
bre a relevância dos professores e 
demais membros da equipe escolar 
para o sucesso dos alunos, essa é 
uma ação fundamental para a im-
plementação eficaz da BNCC (BRA-
SIL, 2018a, p. 21).
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Com base nisso, no ano de 2019, o Pare-
cer CNE/CP nº 22/2019, do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), estabeleceu as diretrizes para 
o novo currículo nacional para a formação ini-
cial docente. Posteriormente, no ano de 2020, 
o Parecer CNE/CP nº 14/2020 foi homologado 
por meio da Portaria nº 882/2020, que definiu 
a formação continuada de professores (BRASIL, 
2019, 2020a, 2020b, 2020c).

Entretanto, a participação por meio de 
consulta pública para a nova formação docen-
te brasileira foi limitada quando comparada ao 
diálogo para elaboração da BNCC, assim como 
o histórico de discussões das políticas educacio-
nais no país.

Esse texto apresenta uma revisão biblio-
gráfica e documental, baseada na educação pro-
fissional e tecnológica, com ênfase nas atuais 
políticas de formação docente no Brasil.

Nessa perspectiva, informações sobre a 
realidade brasileira da educação profissional 
e tecnológica são de grande relevância, prin-
cipalmente quando comparadas a outros paí-
ses. Quais são os desafios a serem enfrentadas 
para ampliar a oferta de educação profissional 
e tecnológica no Brasil? A política educacional 
que está sendo implementada será capaz de 
atender às necessidades de desenvolvimento 
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de educação integrada, do pensamento crítico 
e do trabalho digno da população ou será reali-
zada para atender os interesses de grupos eco-
nômicos? As competências utilizadas para guiar 
a educação brasileira, de fato serão capazes de 
realizar a necessária transformação na forma-
ção docente?

EPT E FORMAÇÃO DOCENTE 

Para organizar melhor essa discussão, 
esse texto foi dividido em três questões princi-
pais, sendo o primeiro um sucinto relato histó-
rico sobre a EPT no Brasil e como configura-se 
o momento atual; o segundo trata do conceito 
de competências; e o último subtópico discute 
sobre as recentes políticas para a formação do-
cente no Brasil.

1. CARACTERÍSTICAS  
DA EPT NO BRASIL

O relatório mais recente para educação 
da OCDE, Education at a Glace 2020, foi produzi-
do com informações de mais de 35 países (inclui 
Estados membros e parceiros), com destaque 
para os dados brasileiros, que foram aferidos 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCA-
CIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2020; ORGANIZAÇÃO 
PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, 2020).

Cabe ressaltar que o Education at a Glan-
ce publicado no ano de 2020 tem uma temática 
especial: a educação profissional e tecnológica. 
Por esse motivo, suas contribuições para con-
textualizar a EPT brasileira em relação a outros 
países do mundo se faz ainda mais importante, 
já que são poucos os estudos realizados levan-
do em conta essa modalidade de ensino.

A educação profissional e tecnológica no 
Brasil possui características que se diferenciam 
da grande maioria dos países membros e par-
ceiros da OCDE, em áreas que incluem a dispo-
nibilidade de vagas, resultados em avaliações 
internacionais e a proporção de docentes e es-
tudantes.

Com relação ao ensino médio na EPT bra-
sileira, no ano de 2018, apenas 8% dos discentes 
tiveram acesso à educação profissional e tecno-
lógica, um percentual que destoa completamen-
te da média entre países membros e parceiros 
da OCDE de 32% (ORGANIZAÇÃO PARA A COO-
PERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
2020).
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Outra questão importante está relacio-
nada especificamente ao caso da rede federal 
de EPT brasileira, que possui limitações meto-
dológicas e estruturais no acompanhamento de 
dados estatísticos de educação, seja no cálculo 
de indicadores ou ainda para o cumprimento de 
metas legais (MORAES; ALBUQUERQUE, 2019).

No decorrer das décadas, a EPT brasilei-
ra apresentou diversos desafios, inclusive no 
ingresso de novos estudantes, já que sua con-
cepção era de uma educação para os trabalha-
dores, entretanto, na prática, ocorreu uma ele-
vada entrada de estudantes da classe média, 
principalmente a partir da década de oitenta, 
que, devido às crises na economia brasileira e 
à consequente perda do nível de renda, encon-
trou nas Escolas Técnicas Federais o passaporte 
para uma educação de qualidade, como forma 
de preparação para o ensino superior acadêmi-
co (KRÜGER; TAMBARA, 2006).

Diante disso, o Brasil apresentou uma das 
menores taxas mundiais de matrículas na EPT 
no ensino médio em 2018: de apenas 3,9% na 
participação de jovens de 15 a 24 anos, distante 
da média das nações da OCDE de 15,7%, confor-
me a Figura 2:
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Figura 2 – Participação de jovens de 15 a 24 anos 
na EPT, por nível do ensino médio, 2018

Fonte: Adaptado de OCDE, 2020.

Essas informações também corroboram com 
os dados apresentados pelo Censo da Educação 
Básica, que destacam um grande problema a ser 
enfrentado pelas políticas educacionais brasileiras: 
durante o período entre 2013 a 2019, ocorreu um 
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decréscimo de aproximadamente 50% nas matrícu-
las de EPT de jovens e adultos (BRASIL, 2020e).

Outro fato de destaque foi que, no Brasil, 
apenas 0,5% das pessoas com 25 anos ou mais es-
tão inseridas em programas de EPT, enquanto a 
média dos países membros e parceiros da OCDE é 
de 0,8%. Países com tradição na EPT, como Austrá-
lia e Finlândia, apresentam indicadores próximos 
a 4% (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2020).

Esse novo momento da educação profissio-
nal e tecnológica também aparece na política edu-
cacional baseada na lógica das competências. Por 
esse motivo, esse assunto será discutido de modo 
mais específico no próximo tópico.

2. COMPETÊNCIAS E A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Conforme Kuenzer (2008), os novos objeti-
vos para a formação de professores estão centra-
dos nos modelos de competências, adequados aos 
interesses do capital para a educação e o trabalho, 
com a ascensão da tecnologia nas relações econô-
micas. Logo, ocorreu nesse processo uma mudan-
ça do significado de competência, que passou da 
memorização de saberes para a resolução de pro-
blemas inesperados, permeados pela criatividade, 
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inovação e formação continuada.
A nova concepção de competências, que no 

início da década de 70 estava relacionada à grava-
ção e repetição de atividades práticas no trabalho, 
passa a exigir um conhecimento teórico mais pro-
fundo, consequentemente, a formação dos docen-
tes na educação profissional e tecnológica também 
sofre essas mudanças, exigindo novas habilidades 
e competências, já que a elevada quantidade de 
tecnologias ascendentes faz com que não se saiba 
em qual área de trabalho os estudantes estarão in-
seridos no futuro (KUENZER, 2008).

Nesse sentido, a tecnologia diminui a quan-
tidade de afazeres necessários à execução de ativi-
dades, ao mesmo tempo em que obriga uma pes-
soa que irá para o mercado de trabalho a obter um 
maior nível de conhecimento, portanto, a formação 
dos docentes precisa se adequar às novas regras 
desse sistema. A prática não é suficiente para aten-
der aos interesses do capital, que se apoia nos co-
nhecimentos teóricos, para ampliar e controlar o 
mercado de trabalho (KUENZER, 2008). Uma res-
posta para essa questão tem se centrado em uma 
abordagem: as competências.

As competências se tornam fundamentais na 
educação brasileira, um panorama já alicerçado em 
outros países. A proposta da BNCC nesse sentido, 
defende:
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Na BNCC, competência é definida 
como a mobilização de conhecimen-
tos (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 traba-
lho (BRASIL, 2018a, p. 8).

A BNCC utiliza dez competências principais 
que devem ser implementadas na vivência dos dis-
centes ao longo da vida. As competências gerais 
foram elencadas com seus conceitos principais e 
objetivos específicos, conforme a Figura 3:

Figura 3 – Competências gerais da BNCC

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2018a. 
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Referente exclusivamente à EPT, a BNCC 
aborda esse assunto no itinerário formativo, que 
segundo Teixeira et al. (2017), são “[...] caminhos 
possíveis que um estudante pode seguir durante 
sua trajetória acadêmica e de formação”. É interes-
sante ressaltar que, no mesmo período, a Lei nº 
13.415/2017 alterou o FUNDEB e permitiu o finan-
ciamento de instituições privadas de EPT, como o 
Sistema S, fortalecendo o ensino privado e a edu-
cação a distância, dentre outras corporações de 
ensino.

Mesmo que os itinerários formativos façam 
parte da escolha individual de cada discente, a lei 
não deixa claro como as instituições públicas de 
EPT terão recursos para se adaptar e garantir que a 
gestão, os docentes e estudantes estejam de acor-
do com as novas opções de inserção no mercado, 
as condições regionais e com vistas a garantir as 
habilidades necessárias à qualificação profissional 
dos próprios docentes. Simultaneamente, as orga-
nizações privadas ganham garantias de acesso a 
fundos de recursos públicos da educação, mesmo 
que o ensino possa se tornar ainda mais precário 
(SANTOS et al., 2020).

Nesse sentido, para melhor entendimento, 
o próximo subtópico aborda a nova política de for-
mação docente e a relaciona com o atual contexto 
social.
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3. FORMAÇÃO DOCENTE: UM NOVO PROCESSO 
ESTÁ EM CURSO

Para Gramsci (1982), a educação é um proces-
so difícil, marcado pelo combate incessante contra a 
natureza orgânica humana, em seu devido tempo e 
contexto social, sem diferenciar classes sociais, por 
meio de uma escola única, capaz de atender às ne-
cessidades de formação de um indivíduo completo, 
nos termos da cultura, formação e produção. Logo, a 
formação dos docentes precisa levar em conta uma 
educação em seus diferentes níveis, capaz de tornar 
um ser humano completo, crítico, preparado para as 
adversidades do mundo do trabalho e levando em 
conta os princípios da EPT.

Na versão final da BNCC, em 2018, já existia 
um parágrafo sobre a necessidade de modificar a 
formação docente, conforme as competências ado-
tadas no seu texto. Com base nisso, no ano de 2019, 
o Parecer CNE/CP nº 22/2019, do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), estabeleceu as diretrizes para o 
novo currículo nacional para a formação inicial do-
cente. Posteriormente, no ano de 2020, o Parecer 
CNE/CP nº 14/2020 foi homologado por meio da 
Portaria nº 882/2020, que definiu a formação conti-
nuada de professores. A partir desses resultados, foi 
instituída a Base Nacional Comum para a Formação 
de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), 
com resoluções para a formação inicial e continuada 
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(BRASIL, 2019, 2020b, 2020c, 2020d).
As resoluções referentes a BNC-Formação 

(inicial e continuada) possuem estruturas seme-
lhantes, inclusive na abordagem das competên-
cias, que foram organizadas por duas perspectivas 
para os docentes: competências gerais e compe-
tências específicas e habilidades.

As competências gerais docentes foram or-
ganizadas por meio de dez elementos, conforme a 
Figura 4, apresentada abaixo:

Figura 4 – Competências gerais docentes

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2020a, 2020c.
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Conforme esses documentos (BRASIL, 2020a; 
BRASIL 2020c), as competências específicas e habili-
dades docentes foram organizadas em três dimen-
sões profissionais:

I. Conhecimento profissional, com as competên-
cias para dominar o conteúdo, conhecer o pla-
nejamento, os alunos, o ambiente profissional 
e a si mesmo;

II. Prática profissional: pedagógica, com as com-
petências para desenvolver recursos didáti-
cos, planejar o ensino, viabilizar estratégias de 
aprendizagem, usar ferramentas pedagógicas, 
instituir práticas de autoavaliação; institucio-
nal, com as competências relacionadas ao pen-
sar e otimização da infraestrutura do estabe-
lecimento de ensino, colaboração interpessoal, 
apoio a avaliação e alocação de alunos, desen-
volvimento administrativo e planejamento do 
desenvolvimento pessoal e de formação;

III. Engajamento profissional: competências para 
fortalecer uma cultura de altas expectativas 
acadêmicas, possibilidades de aprimoramento 
da aprendizagem e da pesquisa, interação com 
estudantes e a comunidade, respeitar as nor-
mas e costumes conforme o contexto e investir 
no constante aprendizado.

É praticamente um consenso entre especialis-
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tas da área de educação que a formação docente no 
Brasil é negligenciada, conforme Gatti et al. (2019), 
sendo o principal aspecto um currículo disfuncional 
entre o campo de atuação e os saberes relacionados 
à prática pedagógica na educação básica.

Além disso, um ponto de extrema relevân-
cia, que é a valorização da carreira docente, não foi 
abordado na BNC-Formação com vistas a uma po-
lítica pública para atração e retenção dos melho-
res profissionais para a educação pública e para a 
rede federal de EPT.

Diante disso, a média anual do salário real 
dos professores que atuaram no ensino médio 
brasileiro em 2018, foi de apenas US$ 25.005, en-
quanto para o total médio das nações da OCDE foi 
de US$ 46.225, ou seja, os salários dos professo-
res brasileiros que atuaram no ensino médio em 
2018, foram 45,33% abaixo da média dos países 
membros da OCDE em 2020.

A condução do processo da BNC-Formação 
foi marcada pela falta de consultas públicas, em 
um modelo antidemocrático, pautado por inte-
resses envolvidos em uma grande área de nebli-
na, elencando vários questionamentos. Por que 
uma transformação tão importante e necessária 
não recebeu uma discussão com ampla participa-
ção da sociedade e dos profissionais que estão há 
anos defendendo e buscando uma nova formação 
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docente? Como as universidades, institutos e cen-
tros de formação estarão aptos a realizar essas 
mudanças? Quais os interesses difusos em criar 
uma barreira para impedir as discussões sobre a 
necessidade da formação dos docentes? Por que 
um documento que trata tanto da prática profis-
sional não permite que os pontos teóricos sejam 
validados e aprimorados?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, é praticamente um consenso que 
a educação brasileira precisa avançar na educação 
profissional e tecnológica, para ampliá-la e torná-
-la mais condizente com a realidade de outras na-
ções, conforme verificado pela OCDE, e para ga-
rantir que metas como a proposta para aumentar 
em 25% as matrículas na EPT não sejam apenas 
uma determinação legal e distante da aplicação no 
mundo real.

Essas questões apontam grandes obstácu-
los para a EPT brasileira, principalmente relaciona-
dos à necessidade de ampliar a oferta de vagas, 
mantendo a qualidade educacional e a promoção 
da qualificação de jovens e adultos, a fim de opor-
tunizar a entrada e permanência dessas pessoas 
no mercado de trabalho.

As limitações relacionadas às metodologias 
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de pesquisas e de dados estatísticos na rede fede-
ral de EPT precisam ser superadas, pois isso afeta 
inclusive o investimento público e o acompanha-
mento das ações previstas pelas instituições e ór-
gãos de controle brasileiros.

Ficou evidenciado que a BNCC não possui 
um enfoque detalhado para a EPT, sendo genéri-
ca e demonstrando que não se dispôs a dialogar 
com às alterações realizadas na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, a qual estabeleceu 
novas regras sobre a EPT.

O modo como as competências foram ado-
tadas na educação brasileira demonstram um ca-
minho moldado para a prática, ao mesmo tempo 
que permanece limitado e não se dispõe ao de-
bate na formação docente, por meio da BNC-For-
mação.

Existe uma luta histórica para que a forma-
ção de docentes na EPT seja vista por uma pers-
pectiva completa, no qual o trabalho e educação 
para vida estejam de forma integrada, com vistas 
ao desenvolvimento crítico, como também a va-
lorização da carreira docente. Entretanto, o hori-
zonte irradia outro campo nebuloso, que não está 
preocupado com a reflexão das práticas docentes 
e nem está disposta a dialogar com a sociedade, 
logo, essa direção pode desaguar em mais uma 
política fracassada para a educação brasileira.
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INTRODUÇÃO

A responsabilidade ulterior se situa 
no domínio de nossa existência con-
tingente, no qual somos levados a 
exercer essa capacidade própria a 
todo ser humano. Ela intervém quan-
do estou implicado com uma causa, 
entre outras, em um dado aconteci-
mento. (Henri Atlan)

CAPÍTULO 3.8
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Versar sobre a formação e capacitação dos 
professores que atuaram na sexta fase da campa-
nha de “Pé no Chão também se Aprende a Ler”, 
denominada de “Pé no Chão Também se Apren-
de uma Profissão” é uma tarefa que certamente 
impulsiona a refletir sobre a condição humana e 
sua existência em determinados espaços sociais 
e históricos, bem como implica em reconhecer as 
condutas dos homens em suas ações e relações 
sociais e políticas consigo e com os outros, como 
ensina Henri Atlan (2004)

Diante dessa tese inicial, situa-se a campa-
nha de “Pé no Chão também se aprende a Ler” 
(doravante nominaremos apenas como campa-
nha). Trata-se de uma política pública municipal, 
concretizada no governo de Djalma Maranhão na 
década de 1960, em Natal/RN, na qual as ações ini-
ciais se voltavam para a alfabetização e, também, 
para o ensino profissional ofertado à população, 
nos acampamentos escolares.

O contexto histórico educacional da capital 
potiguar da época revela que naquele momento 
havia dificuldade em selecionar profissionais capa-
citados para alfabetizar as crianças, adolescentes 
e adultos, bem como para os cursos profissionais. 
Isso gerava enormes dificuldades aos idealizado-
res do movimento popular, pois sem professores 
capacitados não seria possível atender às deman-



609

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

das educacionais que cresciam de forma exponen-
cial. Assim, além de capacitar professores para o 
processo de alfabetização, a Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Saúde Municipal de Natal teve que 
tomar providências para viabilizar a capacitação 
específica de docentes para ensinar na sexta fase 
do projeto, a “Pé no Chão Também se Aprende 
uma Profissão”.

Isto posto, e mediante a utilização de pes-
quisa bibliográfica, registros documentais, fotogra-
fias e entrevistas com sujeitos da pesquisa, para 
a elaboração desse capítulo utilizou-se de proce-
dimentos do método indiciário tratado por Carlo 
Ginzburg (1989). Assim, o intuito foi de retratar a 
organização da sexta fase da referida campanha, 
especialmente com enfoque na formação e capa-
citação dos profissionais que atuaram na alfabeti-
zação e no ensino profissional. Para isso, se averi-
guou como as práticas pedagógicas adotadas na 
sexta fase da campanha, considerada por alguns 
autores como um movimento que tem origem po-
pular, contribuíram para a formação profissional 
de professores e de seus alunos, cuja intenciona-
lidade precípua era a inserção dos aprendizes no 
mundo do trabalho. Durante o período de vigência 
da campanha (1961 a 1964), foram ministrados 30 
cursos de aprendizes e pelo menos 2.000 partici-
pantes da campanha foram qualificados para o 
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mundo do trabalho.
Com efeito, a campanha, considerada um 

movimento de educação e cultura popular de 
conscientização da população, teve entre suas fi-
nalidades alfabetizar crianças, jovens, adultos e, 
de forma concomitante, a de instigar a percepção 
do contexto político cultural no qual a população 
estava envolta. Organizado pela Secretaria de 
Educação de Natal/RN, era um processo voltado à 
conscientização dos seus integrantes em torno do 
contexto socioeconômico vivenciado no período 
e suas repercussões na sociedade (COSTA, 2004). 
Essas mobilizações tinham pauta reivindicatória 
progressista, desenvolvimentista e nacionalista, 
que visava reformas estruturantes na sociedade 
brasileira (SPINELLI, 2010).

A realidade na década de 60 espelhava dis-
paridades existentes no país no que concerne ao 
desenvolvimento das regiões. No Nordeste, se vi-
venciava grave crise econômica, mormente em vir-
tude do declínio da economia local, alicerçada na 
produção agrícola. O Governo Federal fomentava 
a produção industrial no Centro e Sul do país, con-
tribuindo para agravar as diferenças econômicas 
e o clima de revolta na região. As forças popula-
res reivindicavam espaço e poder na sociedade, ao 
passo que as forças dominantes, representadas 
pela burguesia industrial e pela oligarquia latifun-



611

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

diária, resistiam em ceder voz às classes populares 
na tomada de decisões.

A população vivenciava com muita intensi-
dade os efeitos da crise econômica. Eram pessoas 
simples em condições precárias de subsistência, 
o que refletia o momento de declínio econômico 
do Nordeste na década de 1960, marcada por des-
contentamentos e críticas ao cenário sócioeconô-
mico do país. Germano (2011, p. 50), ao tratar dos 
conflitos sociais vistos nos anos de 1960, aduz que:

O acirramento das lutas de classes 
foi notório, uma vez que a socieda-
de civil tornou-se mais ativa diante 
da ampliação da participação políti-
ca e da organização dos trabalhado-
res urbanos e rurais. [...]. Saliente-se 
que, do ponto de vista ideológico, o 
nacionalismo de esquerda exerceu 
uma inequívoca influência nas mo-
bilizações em que, frequentemente, 
a própria dominação burguesa era 
posta em questão.

Infere-se, com fundamento no pensamento 
exposto, que a campanha foi a imagem das insatis-
fações populares vistas na época, bem como o de-
sejo de parte dos gestores públicos em modificar a 
realidade na qual estavam inseridos. Dessa forma, 
a campanha colaborou para alterar a realidade e, 
ainda de maneira concomitante, foi modificada 
pela história que se construía. Draibe (2011) traz 
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o relato que em países com tradição escravocrata, 
como é o caso do Brasil, a educação, principalmen-
te em seus níveis de Ensino Fundamental e Médio, 
foi sistematicamente relegada às margens da po-
lítica social, em geral restrita ao atendimento da 
elite e de setores médios.

A partir desse contexto, é possível destacar 
personagens importantes no processo de consoli-
dação da campanha, resposta adotada em Natal/
RN como forma de enfrentamento dos problemas 
de ordem educacional e econômica. O prefeito 
Djalma Maranhão e Moacyr de Góes, Secretário de 
Educação do município são figuras importantes no 
processo.

Djalma Maranhão (1915-1971) era natalen-
se, educador físico e jornalista, mas sua principal 
área de atuação foi a política, tendo exercido o 
cargo de deputado estadual, deputado federal e 
prefeito da capital potiguar. Em 1960, chegou ao 
executivo por meio de eleições diretas e esco-
lheu como meta a ser cumprida o combate ao 
analfabetismo. Ao seu lado, em todo o projeto, 
figurava o amigo Moacyr de Góes, bacharel em 
direito e professor do Colégio Atheneu. Assumiu 
a Secretaria de Educação, Cultura e Saúde de 
Natal/RN com a grandiosa tarefa de extirpar do 
convívio dos cidadãos natalenses a condição de 
iletrados.
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Ambos foram presos, em momentos distin-
tos, durante o período do Golpe Civil e Militar de 
1964. Quando foi solto, Djalma Maranhão foi mo-
rar no Uruguai, onde faleceu. Moacyr de Góes foi 
para a Universidade do Rio de Janeiro, em 1979, 
com a anistia.

Os dois amigos e gestores da prefeitura de 
Natal/RN sabiam que a educação popular estava 
associada à ideia de ensino para todos, em um 
processo de inclusão que envolvesse as pessoas 
que até então tinham sido alijadas da formação 
pelo letramento. Com base no tema, Moacyr de 
Góes (1980, p. 02) discute como se deu a retoma-
da do vetor social e político na educação popular, 
destacando que:

Na questão do ensino propriamente 
dito, a proposta do que seria a Edu-
cação Popular dos anos 60 começa 
a ser encaminhada em 1958 com o 
II Congresso Nacional de Educação 
de Adultos. Na preparação deste, 
no Seminário Regional de Pernam-
buco, Paulo Freire é relator do tema 
A educação dos adultos e as popula-
ções marginais: o problema dos mo-
cambos. Como a língua é uma coisa 
viva e para usar uma expressão dos 
nossos dias, em populações margi-
nais leia-se populações excluídas. 
Esta é uma das retomadas do vetor 
social e político na educação, ques-
tão escamoteada durante o Estado 
Novo.
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Era um período fértil de movimentos dire-
cionados a ampliar a oferta de uma educação de 
cunho popular, a qual fosse capaz de decifrar o 
mundo das letras e, em paralelo, instigar o desen-
volvimento de um pensamento crítico capaz de 
traduzir o contexto histórico presente no interior 
da esfera social.

A exigência dos mercados transitava no sen-
tido de exigir das classes populares maior prepa-
ração para atuar no campo profissional. Por isso, 
a necessidade de se capacitar para o mundo do 
trabalho, inclusive por meio da oferta de uma con-
cepção distinta de educação profissional para os 
natalenses. O pensamento de inclusão social sus-
tentou muitos movimentos sociais que desponta-
ram no Brasil, na década de 1960, principalmente, 
no Nordeste do país.

No momento em evidência, é possível reme-
morar movimentos populares que ganharam ên-
fase no cenário brasileiro, como o Movimento de 
Cultura Popular (MCP), organizado pela Prefeitura 
do Recife, em maio de 1960, e o Movimento de 
Educação de Base (MEB), preparado pela Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, em convênio 
com o Governo Federal, em março de 1961.

O Centro Popular de Cultura (CPC), conduzi-
do pela União Nacional dos Estudantes (UNE), em 
abril de 1961, e a campanha “De Pé No Chão Tam-
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bém Se Aprende a Ler”, vislumbravam fomentar a 
consolidação da educação popular como forma de 
promover uma revolução educacional, ressalvada 
por suas particularidades (FÁVERO, 2001).

Em Pernambuco, também foi organizado o 
Movimento de Cultura Popular (MCP) na forma de 
sociedade autônoma (GÓES, 1980), com o intento 
de conscientizar as massas por meio do processo 
formativo que enfatizou a educação de base. Na 
metodologia aplicada no MCP, se procurou alinhar 
suas atividades com a cultura popular para facilitar 
o processo cognitivo, bem como viabilizar a compre-
ensão da historicidade dos sujeitos e partícipes do 
movimento. Nesse ambiente fértil, consoante lem-
bra Moacyr de Góes (1980), estavam sendo gestados 
os primeiros experimentos do sistema Paulo Freire.

A Campanha de Educação Popular da Para-
íba (CEPLAR), assim como o MEB, também produ-
ziam programas radiofônicos no intuito de ampliar 
seu alcance. O Movimento de Educação de Base 
(MEB) advém do convênio entre a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Governo 
Federal, por meio do Decreto nº 50.370, de 21 de 
março de 1961. Dentre suas principais motivações, 
estava o enfrentamento ao subdesenvolvimento 
brasileiro, principalmente nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. O movimento logo subsi-
diou as ações direcionadas à conscientização das 
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pessoas, mediante o incentivo ao letramento as-
sociado ao fomento do desenvolvimento de uma 
consciência crítica.

O Centro Popular de Cultura (CPC) centrou 
suas forças no Rio de Janeiro, em que pese ter suas 
raízes no Teatro de Arena de São Paulo. Vinculou-
-se à União Nacional dos Estudantes (UNE), que 
promoveu a divulgação dos seus ideais em todo o 
país, dentre os quais havia o desejo de promover 
a conscientização de massas, em uma tentativa de 
se contrapor às ideologias disseminadas com fun-
damento no poder econômico.

Moacyr de Góes (1980, p. 46) comenta a atu-
ação do CPC em Natal/RN:

O CPC de Natal indicava como obje-
tivos em seus estatutos: promover e 
incentivar, com a ajuda de particu-
lares e dos poderes públicos, a de-
mocratização da cultura; contribuir 
para a politização do povo, prepa-
rando-o para uma maior integra-
ção no processo histórico nacional; 
proporcionar a realização de pes-
quisas, estudos e cursos, visando à 
compreensão e interpretação da re-
alidade socioeconômica do Estado e 
do País, na problemática e soluções.

A repercussão dos movimentos populares 
que eclodiram no Nordeste canalizou os olhares 
para a região. Os Estados Unidos, preocupados 
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com o rumo dessas atividades, lançaram a “Aliança 
para o Progresso”, com o objetivo de se aproximar 
da região. Tratava-se de uma ação política que ofe-
recia ajuda financeira aos países da América Latina 
com o propósito de se aproximar e, em contrapar-
tida, exercer um controle mais efetivo no âmbito 
interno de cada um, coibindo de tal arte qualquer 
aproximação com os ideais comunistas (GERMA-
NO, 1989).

Os principais atos concretizados sob a orien-
tação da Aliança para o Progresso estavam ligados 
às intervenções nos sindicatos de trabalhadores, 
no intuito de identificar, coibir e exterminar qual-
quer pensamento contrário aos interesses do ca-
pital. As entidades estudantis que apresentassem 
uma visão mais crítica do contexto social também 
se tornavam alvo de incursões orquestradas pela 
Aliança, que almejava impedir a expansão do ideá-
rio socialista no resto do continente.

Na verdade, era um período de muitas incer-
tezas. Na ilha de Cuba, a experiência comunista era 
consolidada, assustando o imperialismo americano 
no continente. A Revolução Cubana apresentou-se 
como uma resposta à opressão infligida pelo Go-
verno de Fulgêncio Batista, na qual estudantes e 
intelectuais organizaram uma resistência e difundi-
ram seus ideais com o auxílio de folhetos e jornais 
clandestinos que fomentavam a luta pela liberdade. 
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Foram travados vários embates e, no ano de 1959, 
a Revolução Cubana triunfou. Dentre as propostas 
de modificações no contexto social dos cubanos, re-
gistre-se a preocupação com o combate ao analfa-
betismo, aspecto que também serviu de inspiração 
para os movimentos voltados à educação popular 
presenciado, principalmente no Nordeste do Brasil, 
na década de 1960 (CABRERA, 2012).

Observando a realidade brasileira, havia mui-
tas inquietações no que concerne à necessidade de 
disponibilização de uma educação para a população. 
Nesse sentido, a Igreja Católica, que enxergava o co-
munismo como uma ameaça real e que precisava ser 
combatida, efetivou estratégias no sentido de insti-
gar a organização de comunidades em organismos 
que pudessem ser devidamente acompanhados.

A Igreja Católica estimulou os trabalhadores 
rurais a se organizaram através das Ligas Campone-
sas e dos sindicatos rurais. Seus preceitos logo ga-
nharam a aceitação popular e se estenderam para 
os estados da Paraíba e de Alagoas. Os sindicatos 
exerceram papel relevante na organização dos cam-
poneses, contribuindo para a identificação de classe.

Em mais uma medida preventiva, a Igreja Ca-
tólica implementou ações que fomentaram a con-
solidação de sindicatos e promoveu discussões e 
cursos de formação de lideranças para disseminar 
novas ideias políticas. Entretanto, a Igreja buscava 
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direcionar a força dos sindicatos, tentando desvenci-
lhar suas práticas de um discurso de cunho partidá-
rio (ROCHA FILHO, 2005).

O tema da cultura popular também contribuía 
para incutir o nacionalismo e a busca por transfor-
mações sociais que procuravam embasamento em 
uma política nacional populista, alicerçada na valo-
rização do povo e de sua cultura como instrumento 
para auxiliar no crescimento da nação.

Os movimentos de cunho popular vistos no 
Brasil, na década de 1960, mormente na região Nor-
deste, possuíam o direcionamento crítico e libertário, 
se contrapondo aos interesses da Aliança para o Pro-
gresso. A questão não passaria sem uma resposta 
contundente das forças políticas que dirigem o país.

O Golpe Civil e Militar de 1964 veio para se 
contrapor aos movimentos populares “subversivos”. 
Germano (1989, p. 152) descreve com muita proprie-
dade o cenário visto na capital potiguar, berço de um 
daqueles movimentos populares da década de 1960 
considerados subversivos.

Em oito dias a situação política da 
cidade de Natal estava inteiramente 
modificada. O prefeito e o vice-pre-
feito foram depostos e cassados; o 
Exército ocupara os sindicatos ope-
rários da mesma forma que inter-
viera no Diretório Central dos Estu-
dantes; foram escolhidos os novos 
prefeito e vice; a “Marcha da Família 
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com Deus pela Liberdade” fora reali-
zada; começaram as prisões e as re-
pressões; começaram as interven-
ções nos sindicatos e nos diretórios 
estudantis. 

A repressão aos movimentos de cultura e 
educação popular foi violenta, posto que eram con-
siderados perturbadores da ordem social e vistos 
como ameaça comunistas que tinham a ousadia 
de questionar as desigualdades sociais e os efeitos 
nocivos do imperialismo estadunidense. Germano 
(2015) afirma que as ações foram rápidas e violen-
tas, eliminando qualquer vestígio dos movimentos 
populares e das políticas públicas presentes no re-
ferenciado recorte temporal.

A seguir, será discutido o processo forma-
tivo daqueles que terão a responsabilidade de 
transmitir os saberes construídos nas mais diver-
sas searas do conhecimento, e, em especial, na 
educação profissional.

A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES 
ALFABETIZADORES

A questão da formação dos professores cor-
responde a um aspecto que merece destaque no 
processo de ensino e aprendizagem. A construção 
do saber significa um processo contínuo que exi-
ge uma sólida formação teórica nas diversas áreas 
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curriculares. Essa regra se aplica tanto à teoria a 
ser ensinada, como aos saberes especificamente 
pedagógicos que auxiliarão na forma de expor os 
conteúdos aos discentes.

O cenário sociopolítico natalense da época 
refletia a crise econômica, vivenciada pela popu-
lação nordestina em especial, e desvelava as difi-
culdades que precisariam ser dribladas. Com o in-
dicativo de aproximadamente 40% da população 
local na condição de iletrado, o enfrentamento 
do analfabetismo foi uma das principais frentes 
de atuação de Djalma Maranhão. Com o intui-
to de ofertar uma solução para os natalenses, a 
prefeitura precisava equacionar primordialmente 
a questão dos recursos públicos insuficientes e a 
falta de professores para atuar no processo de en-
sino e aprendizagem.

Assim, os gestores municipais, diante da exi-
guidade de indivíduos capacitados para atuar na 
docência em Natal/RN, na década de 60, sistemati-
zaram a quinta fase da campanha “De Pé No Chão” 
para organizar o processo formativo que iria dire-
cionar os predecessores daqueles que trabalha-
riam na docência, no âmbito da política pública 
que se firmava.

O diretor de ensino da campanha “De Pé 
No Chão”, Omar Fernandes Pimenta, coordenava 
as atividades de sensibilização e seleção dos pro-
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fessores que trabalhariam no projeto educacional 
do governo de Djalma Maranhão. As organizações 
populares e as lideranças políticas dos bairros con-
tribuíram no direcionamento de membros da co-
munidade que poderiam participar da campanha 
como monitores (GÓES, 2015).

Omar Pimenta, juntamente com a profes-
sora Margarida Cortez, coordenadora pedagó-
gica da campanha, se depararam com um pro-
cesso inicial de construção da política pública 
cheio de obstáculos, os quais exigiram soluções 
céleres e criativas para desenvolver as principais 
atividades e superar a falta de recursos públicos, 
estrutura física e pessoal capacitado para minis-
trar as aulas.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultu-
ra e Saúde de Natal/RN se deparou com uma re-
alidade crítica no tocante à questão educacional. 
Germano (2010, p. 113) narra as principais dificul-
dades na capital potiguar:

A situação educacional no município 
era dramática, o número de escolas 
públicas regredira [...] Natal contava 
com uma população de 154.276 ha-
bitantes, segundo o senso de 1960, 
e tinha mais de trinta mil analfabe-
tos (adultos e crianças) sem escolas.

O trecho retrata a inexistência de ambientes 
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escolares em número adequado para resolver o 
déficit de vagas nas escolas municipais, bem como 
expõe a prefeitura de Natal/RN, cujos números 
revelam que o executivo não tinha docentes sufi-
cientes para ofertar as aulas regularmente.

O Centro de Formação de Professores (CFP) 
foi então sistematizado para capacitar os profissio-
nais com o objetivo de atender à exponencial pro-
cura pelos bancos escolares na campanha. Com 
o advento da Lei nº 1.301, de 27 de dezembro de 
1962, oficialmente estava criado o CFP para funcio-
nar como cérebro da política pública educacional 
da capital potiguar.

A professora Margarida de Jesus Cortez fi-
cou responsável por dirigir o CFP, que funcionava 
com três níveis: a) Curso de Emergência para trei-
namento de monitores da campanha que habilita-
va em três meses pessoas leigas; b) Curso Normal 
de grau ginasial com conteúdo mais denso e du-
ração de quatro anos para preparar os regentes 
de classe; e c) Curso Normal de grau colegial para 
docentes com mais de três anos de experiência no 
currículo.

Passaram pelo processo formativo tanto lei-
gos voluntários como assalariados da prefeitura 
de Natal. Cortez (2005) reforça a necessidade de 
compreender as dificuldades pedagógicas detec-
tadas no processo.
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Convém lembrar que nos anos 60, 
o número de professores leigos em 
todo o Estado era muito grande. 
Havia apenas uma Escola Normal 
para atender à demanda da forma-
ção docente. A maior preocupação 
da coordenação pedagógica era a 
aquisição das estratégias de ensino/
aprendizagem. O aprender “fazen-
do” era a característica fundamen-
tal da Escola Nova que dominava o 
pensamento pedagógico da época. 
Neste sentido, as Unidades de Tra-
balho atendiam muito bem essa exi-
gência. (2005, p. 8)

As unidades de trabalho se configuravam 
como pequenos projetos com base em temas ofer-
tados pela coordenação pedagógica do CFP para 
auxiliar no processo formativo a ser concretizado 
junto aos alunos. A ideia era que, a partir de um 
assunto, todas as disciplinas fossem interligadas 
para transmitir o conteúdo de forma integrada.

Idelauzi foi uma das “professorinhas”, ter-
mo carinhoso usado no período para identificar os 
profissionais que contribuíram com a campanha. 
Segundo narra, ela era aluna do segundo ano gina-
sial do Colégio Atheneu Norte-rio-grandense, onde 
cursava o ginasial na década de 1960, e foi convi-
dada para participar do projeto.

fui convidada por D. Margarida para 
participar da campanha. Ela [Marga-
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rida Cortez] não fez a inscrição na 
hora não, apenas indicou e a gente 
foi [...]. Assim, fui na Secretaria de 
Educação e informei que havia sido 
chamada e gostaria de me inscrever 
para participar (informação oral).

Idelauzi atuou no acampamento de Nova 
Descoberta com apenas 14 anos de idade, recebia 
um pro labore e trabalhava no horário inverso ao 
do colégio, haja vista a necessidade de permane-
cer na escola. A Lei Estadual n° 2.171, de 06 de de-
zembro de 1957, possibilitou, excepcionalmente, a 
participação de leigos no processo de letramento 
(BARBOSA JÚNIOR, 2016).

Lei n° 2.171/1957

Omissis;

Art. 15 – o magistério Primário será 
exercido por brasileiros, maiores 
de 18 anos, em boas condições de 
saúde física e mental e que hajam 
recebido preparação conveniente 
em cursos de formação pedagógica.

§1 – Na falta de professores diplo-
mados, o Magistério será exercido 
por elementos locais, para o que 
será exigido exame de habilitação.

§2 – Aos docentes não diplomados 
serão proporcionados cursos deter-
minados em serviço, e formação 
de emergência, que os habilitam às 
funções de magistério (Grifos nos-
sos).
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Assim como Idelauzi, muitos profissionais 
foram selecionados de maneira similar. O executi-
vo municipal conseguiu mobilizar muitos segmen-
tos sociais como artistas, estudantes universitários 
e intelectuais para contribuir no movimento po-
pular. Ao longo da campanha, os cursos de emer-
gência, com duração média de aproximadamente 
quatro meses, capacitaram mais de 500 professo-
res leigos (GÓES, 2010).

Apesar de a proposta de qualificação estar 
associada a uma intenção libertadora, por meio da 
disseminação de uma educação profissional volta-
da para os anseios da população, percebe-se que 
os cursos possuíam um caráter eminentemente 
artesanal, situação a qual se colocava em rota de 
colisão com o processo econômico que se instala-
va naquele momento histórico de industrialização 
mundial (TEIXEIRA et al., 2017).

Na seção seguinte, fica evidenciado que 
diante das capacitações voltadas para áreas técni-
cas, cujo campo de atuação estava mais direciona-
do a questões artesanais do que propriamente a 
indústria, os futuros instrutores foram recrutados 
com um direcionamento mais alinhado a ativida-
des manuais. Essa realidade exigiu a oferta de di-
retrizes pedagógicas específicas para direcionar os 
ensinamentos.
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FORMANDO PROFESSORES PARA EDUCAR PARA 
O TRABALHO

Tendo em mente a fase correlata à educa-
ção profissional, “De pé no chão também se apren-
de uma profissão”, a formação dos primeiros do-
centes para os acampamentos escolares também 
enfrentou dificuldades na busca por professores 
com qualificação técnica para atuar no processo 
formativo.

A preocupação naquele momento era ofer-
tar aos trabalhadores uma formação para auxiliar 
na inserção ou no retorno ao mundo do trabalho. 
Essa educação não apresentava um caráter amplo 
e geral. Ao contrário, possuía um viés mais imedia-
tista, pois a população da capital potiguar não po-
dia esperar, na medida em que era um momento 
de crise econômica, de escassez de empregos e de 
inflação dos preços dos produtos mais basilares 
da mesa dos natalenses (TEIXEIRA, 2017).

Entretanto, mesmo frente a exigências sim-
ples, encontrar professores para atuar na sexta 
fase da campanha foi difícil, por falta de pessoas 
com habilitação para socializar os conhecimentos 
práticos. Nesse sentido, Janílson Dias de Oliveira, 
responsável por organizar a metodologia de ensi-
no e de trabalho durante a fase do ensino profis-
sionalizante, alertava:
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Quando a SUDENE começou a atuar 
no Nordeste então começou a cam-
panha para ter eletricista, radiotele-
grafista [...] toda essa gama de profis-
são ensinava esses jovens a ter uma 
profissão e um fato interessante, 
quando foi criado isso aqui eles iam 
também, os adultos, iam estudar nes-
sa fase, estudar nos acampamentos 
para se escolarizar aqueles que só 
tinham a parte profissional e muitos 
outros iam para adquirir o certifica-
do, porque com a implementação da 
SUDENE as empresas começavam a 
exigir um certificado de habilitação 
profissional e a campanha “De Pé No 
Chão” era apta para fornecer o diplo-
ma de artífice (Informação verbal).

O depoimento justifica, em parte, a opção dos 
cursos profissionalizantes ministrados no âmbito da 
campanha. No processo de busca por profissionais, 
Janílson relata que encontrou diversos ex-alunos da 
Escola Industrial de Natal e que estavam colaboran-
do com a sexta fase. Foram escolhidos em virtude da 
experiência que detinham no processo produtivo, em 
que pese esse grupo de recém-formados ainda não 
possuir afinidade com aspectos pedagógicos impor-
tantes no processo de transmissão do conhecimento.

Janílson revela que

Nós do grupo de jovens ex-alunos 
da antiga escola industrial de Na-
tal fomos escolhidos, selecionados 
para fazer um curso de magistério 
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em Curitiba através da comissão 
brasileira americana de educação 
industrial. [...] Djalma Maranhão 
passando por Curitiba tomou co-
nhecimento que estava esse grupo 
de jovens se preparando para o ma-
gistério do ensino profissionalizan-
te na escola técnica do Paraná, ele 
nos localiza [...] e fala na Campanha. 
[...]. Já em Natal, quando entrei na 
campanha, Dr. Érico disse, profes-
sor Janílson os seus colegas irão tra-
balhar na parte pedagógica porque 
aqui tem excelentes artesãos, exce-
lentes profissionais mais não sabem 
nem como nada de como dar uma 
aula, como transmitir esse conteú-
do (Informação verbal).

O depoimento reforça a preocupação que a 
equipe de Djalma Maranhão demonstrava com re-
lação à construção e transmissão dos saberes técni-
cos voltados para o campo do trabalho. Mostrava-se 
imperioso reconhecer a necessidade de capacitação 
dos instrutores que ministrariam os cursos profis-
sionalizantes, haja vista o domínio da prática, mas 
a falta de afinidade com aspectos pedagógicos para 
auxiliar na transmissão do conhecimento.

Os professores Barroso Leite Medeiros, 
Isaias Maurício de Carvalho e Pedro Bandeira são 
ainda citados por Janílson como figuras atuantes 
no processo de capacitação dos instrutores. Os 
três ficariam com a responsabilidade de ensinar 
aos instrutores as técnicas e conceitos pedagógi-
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cos necessários para os cursos que seriam oferta-
dos na campanha.

Na sexta fase, foram ministrados, nos acam-
pamentos escolares, cursos de corte e costura, 
alfaiataria, marcenaria, sapataria, telegrafia, ele-
mentos de eletricidade, barbearia, bordado a mão, 
bordado a máquina, cerâmica, enfermagem de ur-
gência, datilografia, taquigrafia e encadernação.

Idelauzi, professorinha da campanha, e 
Janílson, coordenador pedagógico do movimen-
to popular de Natal/RN, visualizados na Figura 3, 
contribuíram para as capacitações realizadas no 
transcorrer das aulas que foram ministradas pela 
Campanha.

Figura 1 – Idelauzi e Janílson em 2019.

Fonte: arquivo pessoal das pesquisadoras.
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Janilson e Idelauzi ainda acreditam na edu-
cação como instrumento modificador da realidade 
social. Durante o período de vigência da campa-
nha (1961 a 1964), foram ministrados 30 cursos de 
aprendizes, e pelo menos 2.000 participantes fo-
ram qualificados para o mundo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de professores para a educação 
profissional na campanha revelou o esforço dos 
organizadores do movimento popular de Natal/
RN, na década de 60, para identificar, selecionar e 
capacitar os docentes que iriam trabalhar no pro-
jeto. O grupo gestor confeccionou o material didá-
tico utilizado nos processos de ensino e de apren-
dizagem, tendo ainda o zelo de fortalecer as raízes 
culturais do povo brasileiro em uma sistemática 
de estímulo à identificação e pertencimento aos 
valores regionais.

Nesse contexto, era preciso os precursores 
das capacitações, pois possuíam a atribuição de 
concretizar o processo de ensino e aprendizagem 
da campanha. Assim, era imperioso que os refe-
renciados docentes compreendessem o momento 
vivenciado, concatenando-o com a realidade dos 
alunos e, de forma paralela, realizassem um pro-
cesso de aproximação, a fim de transmitir os co-
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nhecimentos de maneira mais crítica e prazerosa, 
despertando a cidadania e a noção de pertenci-
mento a um grupo social que deveria buscar por 
seus direitos.

Os docentes responsáveis pela educação 
profissional na campanha eram pessoas com bas-
tante experiência prática, mas sem noção básica 
de como transmitir esse conteúdo. Assim, foi ne-
cessária uma sistematização pedagógica das ati-
vidades realizadas nos acampamentos escolares 
para capacitar esses monitores, a fim de auxiliar 
nas aulas voltadas ao trabalho. Para tanto, Janílson 
e os demais colegas da antiga Escola Industrial que 
cursaram o magistério em Curitiba foram sensibi-
lizados para adentrar na campanha e contribuir 
com o projeto educacional libertador.
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INTRODUÇÃO

O Estado assume, em sua prerrogativa de 
definir princípios e diretrizes para a educação, a 

CAPÍTULO 3.9
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função de regulamentar e direcionar a legislação 
infraconstitucional composta pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), por leis com-
plementares, por decretos e por resoluções. Nesse 
sentido, a política educacional se situa no contexto 
das políticas determinadas pelos organismos in-
ternacionais, sendo, por essa razão, direcionada 
aos interesses do sistema produtivo, em detrimen-
to de uma educação emancipatória. Os que são di-
retamente atingidos são os estudantes filhos dos 
trabalhadores, os quais, sem condições materiais 
que proporcionam tempo para os estudos até cur-
sarem o nível superior, são pressionados a ingres-
sar no mercado de trabalho mais cedo, e assim 
buscam a formação profissional de nível médio.

Atualmente, há uma intensa discussão no 
cenário educacional brasileiro sobre os aspectos 
referentes a atual reforma do Ensino Médio, polí-
tica pública pensada a partir da Medida Provisória 
(MP) nº 746/2016, posteriormente transformada 
no Projeto de Lei nº 34/2016, e finalmente sancio-
nada e publicada no Diário Oficial da União como 
Lei nº 13.415, em 16 de fevereiro de 2017.

Além de alterar a LDB (Lei 9.394/1996), es-
pecialmente no que se refere ao Ensino Médio, 
segregando tal etapa da educação básica em di-
ferentes itinerários formativos, a reforma do En-
sino Médio também instituiu a prática do notório 
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saber, autorizando a atuação de profissionais não 
licenciados para a docência no itinerário de For-
mação Técnica Profissional (FTP), o que desqualifi-
ca a atividade docente.

Com isso posto, este construto, que é resul-
tado da participação no projeto de pesquisa intitu-
lado “A reforma do Ensino Médio (Lei n° 13.415): 
implicações para as redes estaduais e institutos fe-
derais da região Nordeste”, e da etapa avaliativa fi-
nal da disciplina de “Gestão e Avaliação de Políticas 
na Educação Profissional”, ambas promovidas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profis-
sional (PPGEP), do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
– Campus Natal - Central, tem por objetivo realizar 
uma avaliação política da reforma do Ensino Médio 
preconizada pela Lei n° 13.415/2017, no sentido de 
discutir o aspecto do notório saber como a negação 
da política de formação docente, e as implicações 
disso para a educação profissional.

As avaliações são essenciais para que a ope-
racionalização de uma política pública se dê de 
forma efetiva, uma vez que somente a partir dela 
faz-se possível averiguar e constatar, ou não, a re-
levância social da política avaliada. Tomando como 
referência as implicações que acarretam ao seu 
público-alvo, as avaliações de políticas se tratam 
de investigações que possuem, como desígnio, ve-
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rificar o desempenho da política, desde sua formu-
lação, e após ser posta em prática. 

Figueiredo e Figueiredo (1986) definem, as-
sim, o processo de avaliação como a ação de ana-
lisar a política pública e, diante de seus objetivos, 
avaliar a eficácia dos meios empregados para o 
alcance desses, identificar seus efeitos colaterais, 
sejam positivos ou negativos, previstos ou não 
previstos, e estimar se os orçamentos emprega-
dos para o seu desenvolvimento são adequados.

Desse modo, a primordial função da avalia-
ção é a de “levar ao aprimoramento do desenho 
e da implementação de uma política pública, ou, 
raramente, à sua completa reforma ou revogação” 
(WU et al., 2014, p. 117), podendo contribuir, assim, 
com o próprio processo de criação de políticas. A 
avaliação possui, portanto, o propósito de não so-
mente diagnosticar a atuação da política pública, 
mas também de prognosticar sua performance 
no futuro, tornando possível indicar caminhos al-
ternativos e mais eficientes para o atingimento de 
suas finalidades (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).

Ao longo dos anos, o Ensino Médio brasilei-
ro, última etapa da Educação Básica (EB), passou 
por várias reformas, sempre obedecendo aos inte-
resses econômicos, políticos e sociais do contexto 
de cada época. Sabendo que as medidas tomadas 
podem causar impactos positivos ou negativos 
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para os sujeitos envolvidos, as avaliações reali-
zadas foram cruciais para que houvesse avanços 
nessa etapa de ensino. 

Segundo Jannuzzi (2019), as avaliações ca-
pazes de contribuir efetivamente com a realidade 
social são aquelas que possuem o viés republica-
no de construir uma sociedade justa, baseada em 
valores preconizados pela Constituição Federal de 
1988. Assim, por implicar princípios políticos, ge-
ralmente ligados a concepções de bem-estar hu-
mano e a prioridades sociais, faz-se imprescindível 
realizar, também, a avaliação política das políticas 
públicas (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986). 

A avaliação política consiste no ato de conferir 
valor a uma política. Trata-se, dessa forma, de “uma 
etapa preliminar e preparatória do que convencio-
nalmente se chama Avaliação de Política” (FIGUEI-
REDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 108). No entendimento 
de Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108), a avaliação 
política caracteriza-se ainda como uma análise crítica 
dos “critérios que fundamentam determinada políti-
ca: as razões que a tornam preferível a qualquer ou-
tra”. Tais razões, necessariamente, devem referir-se 
“a princípios cuja realização irá, presumivelmente, 
contribuir para uma desejável quantidade e distri-
buição de bem-estar” (p. 108). 

Diante disso, é importante que se realize 
uma avaliação política da reforma do Ensino Mé-
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dio, com a finalidade de trazer à tona preocupações 
acerca das implicações relacionadas ao notório sa-
ber, o qual nega a necessidade de uma política de 
formação docente para atuação na modalidade da 
educação profissional. 

Para tanto, este estudo, que se nutre através 
de pesquisas bibliográfica e documental, se guia a 
partir das seguintes questões norteadoras: quais 
as consequências do notório saber, implementado 
pela reforma do Ensino Médio, para a política de 
formação docente? Que implicações isso traz para 
a educação profissional? 

No intuito de responder a essas questões, a 
pesquisa se divide em três seções, sendo a primei-
ra delas esta introdução; a segunda, o item que se 
detém a realizar uma avaliação política da reforma 
do Ensino Médio (Lei n° 13.415), seguido do subi-
tem que busca identificar as implicações do notó-
rio saber para a educação profissional; e, por fim, 
apresentam-se as considerações finais, que arre-
matam as ideias até então discutidas.

AVALIAÇÃO POLÍTICA DA  
REFORMA DO ENSINO MÉDIO

Na avaliação das políticas públicas, é im-
perativo compreender como as decisões foram 
tomadas e quais fatores influenciaram o proces-
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so de criação da política avaliada (FIGUEIREDO; FI-
GUEIREDO, 1986). Dessa forma, se faz necessário 
discutir como a atual reforma do Ensino Médio (Lei 
13.415/2017) foi idealizada, quais fatores influen-
ciaram o processo de tomada de decisões dessa 
política e o contexto no qual ele ocorreu.

Diante disso, serão feitas, nesta sessão, a 
exposição dos primeiros movimentos da refor-
ma, desde a Medida Provisória (MP) nº 746/2016 
até a Lei nº 13.415/2017, e a avaliação política da 
reforma do Ensino Médio, atendo-se, mais especi-
ficamente, aos aspectos correspondentes à intro-
dução dos itinerários formativos e a inserção do 
notório saber no quinto itinerário, relativo ao da 
Formação Técnica e Profissional (FTP).

A MP nº 746/2016 foi encaminhada ao con-
gresso nacional vinte e dois dias após o golpe7 da 
presidenta Dilma Rousseff, em 2016, gerando mui-
tas controvérsias no meio educacional. Entre as 
críticas, estava a elaborada por Moura e Lima Filho 

7  Braga (2016) argumenta que o impeachment de Dilma 
Rousseff foi um golpe palaciano, ou seja, um golpe reali-
zado nos marcos da justiça burguesa, orquestrado pela 
direita política, o empresariado e a classe média, sendo 
esta última o principal setor a ocupar as ruas exigindo a 
deposição do governo. A ausência de base de sustentação 
no Congresso Nacional e de massivo apoio popular per-
mitiram a substituição de Dilma Rousseff por seu vice-
-presidente, Michel Temer, do partido Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB).
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(2017, p. 119), que denunciaram a forma como “o 
discurso que defende a ‘reforma do ensino médio’ 
urgente, por medida provisória, suprime o debate 
social e a manifestação democrática”. 

De fato, a reforma proposta pelo governo 
surpreendeu a todos, uma vez que foi por meio 
da própria MP que a sociedade brasileira tomou 
conhecimento das mudanças que estavam sendo 
pensadas para essa etapa da Educação Básica. Isso 
evidenciou a postura antidemocrática do governo, 
visto que, com a necessidade de a MP ser aprova-
da pelo Congresso Nacional em até 120 dias, não 
foram dadas oportunidades de diálogo e discus-
são por parte da sociedade (GONÇALVES, 2017).

Assim, a Lei nº 13.415/2017, que derivou da 
MP nº 746/2016, foi sancionada com mínimas mu-
danças em relação à proposta inicial. As poucas 
diferenças existentes entre os dois documentos 
resultaram em uma série de manifestações con-
trárias ao conteúdo, em debates de estudiosos da 
área educacional problematizando os possíveis 
efeitos da reforma, e na ocupação de escolas por 
estudantes em todo o país.

Inicialmente, o discurso oficial do governo e 
dos apoiadores na mídia para justificar a reforma 
centrava-se na “crítica rasa à suposta ‘ineficiên-
cia e falta de flexibilidade’ das redes de educação 
pública, atacando o EM das redes estaduais e da 
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rede federal de educação profissional e tecnológi-
ca” (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 125). Assim, de 
acordo com os seus idealizadores, a reforma era 
necessária devido à aspectos como o baixo de-
sempenho dos estudantes nas disciplinas de Lín-
gua Portuguesa e de Matemática, conforme o Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 
o baixo índice de acesso ao nível superior e ao en-
sino profissional; e a necessidade de um currícu-
lo flexível e diversificado, por motivo do currículo 
atual ser único e excessivo (FERRETI; SILVA, 2017). 

É apresentado, ainda, como justificativa para 
a reforma do Ensino Médio, “o fato de o Brasil ser 
o único país no mundo que tem um modelo único 
para o EM” (GONÇALVES, 2017, p. 136). Tal argumen-
to desconsidera as diferenças sociais, culturais e eco-
nômicas entre o Brasil e os demais países, visto que 
não há como comparar o sistema educacional brasi-
leiro com o de países de primeiro mundo, reconheci-
dos pelas ofertas educativas de qualidade.

Desse modo, em decorrência da Lei nº 
13.415/2016, o Brasil vive, atualmente, um intenso 
processo de mudança da racionalidade organizacio-
nal do Ensino Médio, o que afeta profundamente a 
lógica de gestão do sistema e o trabalho na escola 
pública, criando novos mecanismos de seleção e 
aprofundando a exclusão e desigualdade social por 
vias da educação (KRAWCZYK; FERRETI, 2017).
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São justas as análises que indicam as proble-
máticas existentes referentes ao Ensino Médio, o 
qual, especialmente na rede pública, precisa de mu-
danças para a sua melhoria. Isso não se restringe, 
porém, aos aspectos curriculares, uma vez que, além 
deles, o EM brasileiro sofre com problemas como a 
infraestrutura precária das escolas, a desvalorização 
docente (baixos salários, formas de contratação, vín-
culos com várias escolas), e um formato escolar ul-
trapassado (KRAWCZYK; FERRETI, 2017). 

Dessa forma, ao trazer o aspecto curricular 
ao centro do debate, os formuladores da política 
não “discutem as precárias condições de funcio-
namento das escolas e a absoluta necessidade de 
sua superação, indispensáveis à universalização 
da educação pública com qualidade socialmente 
referenciada” (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 119). 
Apesar disso, no âmbito educacional, são muitas 
as discussões a respeito da precariedade das esco-
las públicas e da desvalorização dos professores. 

Assim, a reforma do Ensino Médio está di-
vidida em duas grandes pautas: a flexibilização 
do currículo e a implementação de escolas em 
tempo integral. É importante salientar que essas 
medidas, por si só, não gerarão os efeitos espe-
rados de enfrentar o problema da qualidade do 
ensino médio brasileiro, circunstância que se ar-
rasta há anos. 
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A implementação das escolas de tempo inte-
gral pode ser até viabilizada no papel, mas na práti-
ca, são muitos os impedimentos, visto que a maioria 
das escolas públicas brasileiras não têm estrutura 
adequada para atender uma demanda de ensino de 
tempo integral. Para ofertá-lo, é necessário muito 
mais do que uma flexibilização curricular, é funda-
mental pensar na infraestrutura e nos equipamen-
tos adequados, além de toda logística imprescindível 
para o que seu funcionamento ocorra na prática, o 
que não ocorre quando se “negligencia a questão 
central que afeta a educação básica (EB) pública do 
País. A falta de infraestrutura que garanta o funcio-
namento qualificado das escolas públicas” (MOURA; 
LIMA FILHO, 2017, p. 119).

A flexibilização do currículo gerou contro-
vérsias, especialmente no que se refere aos itine-
rários formativos. De acordo com a lei, a organi-
zação curricular passa a aceitar diferentes trajetos 
e, com isso, preconiza a fragmentação do Ensino 
Médio mediante nova estruturação. Conforme 
artigo 4º da Lei nº 13.415/2017, que altera a LDB, 
fica estabelecida, como a organização curricular 
desta modalidade de ensino, os seguintes percur-
sos formativos: “I - linguagens e suas tecnologias; 
II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da 
natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas 
e sociais aplicadas; V - formação técnica e profis-
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sional” (BRASIL, 2017). 
A respeito disso, pode-se dizer que o gover-

no resgatou um modelo antigo adotado em outros 
momentos históricos do país, não configurando a 
reforma proposta pela Lei nº 13.415/2017 como 
uma nova forma de ensino. Assim, o que se obser-
va com a retomada da organização curricular por 
meio de diferentes percursos formativos, já expe-
rienciada no período da ditadura militar (GONÇAL-
VES, 2017), é um verdadeiro retrocesso.

Ademais, com a reforma, as desigualdades 
entre os estudantes serão ainda mais acentuadas, 
uma vez que a flexibilização curricular fragmenta os 
conhecimentos adquiridos nessa etapa da escolari-
zação. O fatiamento em distintos itinerários formati-
vos ataca ainda a concepção de Ensino Médio como 
etapa final da Educação Básica, afrontando, segun-
do Moura e Lima Filho (2017), a LDB e os princípios 
constitucionais do direito subjetivo à Educação e da 
sua universalização, tirando, com isso, o direito do 
estudante a uma educação completa. 

Desse modo, é importante que não sejam 
estabelecidas dicotomias no processo de forma-
ção dos jovens, como preconizam os diferentes 
itinerários formativos da atual reforma, em que se 
separam ciências e humanidades, trabalho e lin-
guagem, ciências humanas e sociais e tecnologia 
(MOURA; LIMA FILHO, 2017), desprezando, dessa 
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forma, a concepção de formação humana integral.
Assim, a obrigatoriedade de cursar um dos tra-

jetos formativos promove uma formação fragmen-
tada nos jovens, que são privados do conhecimento 
integral em prol de um futuro exercício profissional. 
Além do mais, discrimina os menos abastados, uma 
vez que se espera que os estudantes provenientes 
das camadas mais desfavorecidas optem pelo itine-
rário formativo da educação profissional, o que difi-
cultaria o seu ingresso no Ensino Superior. De acor-
do com Krawczyk e Ferreti (2017, p. 36),

O termo flexibilização é muito tenta-
dor porque remete, na fantasia das 
pessoas, à autonomia, livre escolha, 
espaço de criatividade e inovação. 
Mas flexibilização pode ser também 
desregulamentação, precarização, 
instabilidade da proteção contra a 
concentração da riqueza material e 
de conhecimento, permitindo a exa-
cerbação dos processos de exclusão 
e desigualdade social (KRAWCZYK; 
FERRETI, 2017, p.36).

De encontro a isso, há o aspecto referente a 
não obrigatoriedade de as escolas oferecerem os 
cinco itinerários formativos. Com isso, fica a crité-
rio de cada instituição de ensino definir os itinerá-
rios ofertados, a depender de suas condições es-
pecíficas (KRAWCZYK; FERRETI, 2017). Não haverá, 
portanto, a garantia de que os estudantes terão, 
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à sua disposição, os cinco itinerários na escola, o 
que diminuirá a possibilidade de escolha dos estu-
dantes que frequentam o Ensino Médio.

Com a introdução dos itinerários formati-
vos, a Educação Profissional, antes uma política 
consolidada, passa a ser o quinto itinerário: o de 
Formação Técnica Profissional (FTP). Tal fato des-
constrói o que vinha sendo feito nos últimos anos, 
no sentido de não medir esforços para pensar a 
educação profissional como uma concepção em 
que há a articulação entre a formação propedêu-
tica e a formação profissional, de modo a romper 
com a visão tecnicista e pragmática existente na 
década de 1970 (GONÇALVES, 2017).

Sobre a Educação Profissional, a Resolução 
CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, referente às 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Edu-
cação Profissional e Tecnológica, trata, em seu art. 
15°, da abrangência da Educação Profissional Técni-
ca de nível médio, indicando, no § 2°, que a qualifica-
ção profissional, como parte integrante do itinerário 
da formação técnica e profissional do Ensino Médio, 
será ofertada por meio de um ou mais cursos de 
qualificação profissional (CNE/CP, 2021). 

Já o seu art. 16°, a resolução determina, no 
§ 1, que a habilitação profissional técnica, como 
uma das possibilidades de composição do itinerá-
rio da formação técnico e profissional, pode se dar 
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em três formas distintas, sendo elas a integrada, a 
concomitante e a concomitante intercomplemen-
tar, com as duas últimas admitindo matrículas em 
instituições distintas (CNE/CP, 2021). Como con-
sequência, há a fragmentação da formação, dada 
a não articulação entre formação propedêutica e 
profissional pelas diferentes instituições.

Nessa direção, a perspectiva de educação 
profissional defendida na atual reforma do Ensino 
Médio é de uma educação vista apenas como um 
itinerário formativo que visa o preparo para a leis 
do mercado, indo na contramão de uma forma-
ção que prepara o jovem para o seu desempenho 
como sujeito social e histórico, capaz de atuar na 
sociedade como um ser social e político, de forma 
crítica e reflexiva.

No que se refere às escolas públicas esta-
duais do país, sabe-se que elas não possuem con-
dições materiais e de infraestrutura ou dispõem 
de profissionais em quantidade suficiente para 
corresponder a essa oferta (MOURA; LIMA FILHO, 
2017). Apesar de haver a previsão da firmação de 
convênios para efeito de cumprimento das exigên-
cias curriculares do ensino médio, a transferência 
de recursos públicos para empresas do segmento 
privado pode comprometer ainda mais a qualidade 
da educação oferecida pelas instituições públicas 
de ensino. Assim, para que as mudanças ocorram 
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e possam gerar o efeito previsto nessa legislação, 
é preciso que haja o investimento necessário para 
a viabilização da oferta desses itinerários nas esco-
las, algo não garantido pela lei.

Diante do exposto, é possível avaliar que, 
no processo de tomada de decisões dessa políti-
ca, as justificativas mencionadas para a reforma 
em curso se concentraram nas questões curricu-
lares, uma vez que a lei propõe uma flexibilização 
curricular, com vistas a despertar o interesse dos 
estudantes por meio dos itinerários formativos. 
Na formulação da política desprezou-se, portanto, 
aspectos referentes às demais questões que afe-
tam danosamente essa etapa da educação básica 
nacional, como o modelo pragmático de formação 
fragmentada e as más condições materiais de in-
fraestrutura das escolas brasileiras, que impedem 
seu pleno funcionamento. 

2.1 O NOTÓRIO SABER COMO A NEGAÇÃO 
DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

Constam, na redação do art. 61 da LDB, Lei 
n° 9.394/96, os critérios a serem observados para 
a docência na educação básica. Foram definidas, 
para atuar nesse nível de ensino, do qual a edu-
cação profissional técnica de nível médio também 
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faz parte, três categorias de profissionais (MACHA-
DO, 2021), sendo esses os considerados aptos pela 
Lei n° 12.014, de 2009: 

I – professores habilitados em nível 
médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio; II – traba-
lhadores em educação portadores 
de diploma de pedagogia, com ha-
bilitação em administração, plane-
jamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como 
com títulos de mestrado ou douto-
rado nas mesmas áreas; III – traba-
lhadores em educação, portadores 
de diploma de curso técnico ou su-
perior em área pedagógica ou afim 
(BRASIL, 2009).

No tocante à formação de professores para a 
educação profissional, a LDB/1996 não trata direta-
mente de exigências para essa modalidade. De for-
ma geral, o art. 62 prevê que a formação de docentes 
para atuar na educação básica será feita em nível su-
perior, em curso de licenciatura plena, em universi-
dades e institutos superiores de educação. 

A Educação Profissional é considerada por 
essa Lei como uma modalidade de educação à 
parte da educação básica. Nesse contexto, foi pu-
blicado, no governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002), o Decreto nº 2.208/1997, o qual re-
presentou um retrocesso para a formação dos 
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professores da educação profissional, ao possibi-
litar, em seu art. 9º, que professores, monitores e 
instrutores pudessem ministrar disciplinas do en-
sino técnico, desde que comprovassem experiên-
cia profissional (MACHADO, 2013).

Em 2004, o governo Lula da Silva (2003-2010), 
por sua vez, promulgou o Decreto nº 5.154/2004, 
revogando o Decreto nº 2.208/1997 e estabelecen-
do a possibilidade de integração entre o ensino 
médio e a educação profissional nos cursos técni-
cos, em diálogo com os anseios dos educadores 
progressistas. 

Assim, o Decreto nº 5.154/04 estabeleceu a 
articulação entre a educação profissional técnica 
de nível médio e o ensino médio. A forma integra-
da representou um avanço para a educação pro-
fissional, uma vez que possibilitou a formação hu-
mana integral, em que os conhecimentos técnicos 
se integram a um projeto educacional que engloba 
outras dimensões da vida, não reduzindo a forma-
ção para o mercado de trabalho. 

O trabalho docente para atuar no ensino 
médio integrado exige diversos saberes, entre os 
quais pode-se citar o disciplinar, o pedagógico, o 
conhecimento didático-curricular e o saber críti-
co-contextual, implicando, especialmente, em de-
senvolver uma prática firmada na práxis pedagó-
gica. Porém, sobre a especificidade dos saberes 
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para atuar nessa forma de ensino médio, não há 
nenhuma referência à formação de professores 
para atuar na educação profissional no Decreto nº 
5.154/2004.

A Resolução CNE/CP nº 02/2015 demarcou 
alguns pontos importantes para a formação de 
professores. Entre esses, destaca-se o art. 9º, que 
define os cursos de formação inicial para os pro-
fissionais do magistério, em nível superior, sendo 
esses os cursos de graduação de licenciatura; os 
cursos de formação pedagógica para graduados 
não licenciado; e os cursos de segunda licenciatu-
ra. O art. 10, nessa perspectiva, prevê que:

A formação inicial destina-se àque-
les que pretendem exercer o magis-
tério da educação básica em suas 
etapas e modalidades de educação 
e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógi-
cos, compreendendo a articulação 
entre estudos teórico-práticos, in-
vestigação e reflexão crítica, apro-
veitamento da formação e experi-
ências anteriores em instituições de 
ensino (BRASIL, 2015).

Essa resolução exige, portanto, a formação 
para o exercício do magistério na educação básica, 
incluindo as modalidades de educação, entre as 
quais se situa a educação profissional.

O PNE (2014-2024), também em consonância 



656

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

com a LDB/1996, destaca em sua meta 15 a garan-
tia de políticas de formação dos profissionais da 
educação, assegurando que todos os docentes da 
formação básica possuam formação em nível supe-
rior, em curso de licenciatura. Acerca da educação 
profissional, a estratégia 15.13 trata do desenvolvi-
mento de modelos de formação docente que valo-
rizem a experiência prática, por meio da oferta, nas 
redes federal e estaduais de educação profissional, 
de cursos voltados à complementação e certificação 
didático-pedagógica de profissionais experientes.

No que se refere a atual reforma, porém, a in-
trodução do profissional do notório saber8 no itinerá-
rio da FTP, coloca a docência nas mãos de profissio-
nais que, apesar de terem o conhecimento técnico, 
não necessariamente possuem a formação necessá-
ria para o exercício da profissão docente. A inserção 
do notório saber no quinto itinerário formativo, tal 
como consta na Lei nº 13.415/2017, foi reiterada pelo 
artigo 54 da Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro 
de 2021, o qual indica que

Para atender ao disposto no inciso 
V do art. 36 da Lei nº 9.394/1996, 
podem também ser admitidos para 
docência profissionais com notório 
saber reconhecido pelos respecti-

8  O adjetivo “notório” no dicionário Aurélio significa “conhe-
cido de todos ou de muitos; que não é segredo”.
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vos sistemas de ensino, atestados 
por titulação específica ou prática 
de ensino em unidades educacionais 
da rede pública ou privada ou que 
tenham atuado profissionalmente 
em instituições públicas ou privadas, 
demonstrando níveis de excelência 
profissional, em processo específico 
de avaliação de competências pro-
fissionais pela instituição ou rede de 
ensino ofertante (CNE/CP, 2021).

Nesse sentido, a reforma induz à desqualifi-
cação da atividade docente, bem como encaminha 
a precarização geral das condições de trabalho 
desses profissionais, seja dos licenciados ou dos 
ditos com notório saber, uma vez que, para aque-
les com o notório saber, a docência geralmente 
“se apresenta como uma atividade complementar, 
acumulada com outros vínculos, o que significa in-
tensificação de trabalho, com a diversidade e si-
multaneidade de contratos temporários, e vulne-
ráveis” (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p. 125). Assim, 
em relação à admissão do notório saber,

Declarações formais de experiências 
profissionais prévias passam a ins-
truir o processo de admissão de pre-
tendentes à prerrogativa do notório 
saber e, assim, ao preenchimento de 
cargos para o quinto itinerário forma-
tivo constante na nova estrutura do 
Ensino Médio, a formação técnica e 
profissional (MACHADO, 2021, p. 53).
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Por outro lado, a Lei não inclui o plano de 
cargos e carreiras ou salários dignos aos professo-
res. Além disso, para que os não licenciados pos-
sam trabalhar como professores, fica a critério das 
instituições de ensino a seleção desses profissio-
nais, o que permite a realização de contratações 
por circunstância, por valores irrisórios e sem a 
necessidade da realização de concursos públicos. 
Nessa perspectiva, o notório saber

[...] manifesta-se como um jeito arri-
vista de possibilitar a adequação das 
instituições e sistemas de ensino, e 
a baixo custo, à oferta do quinto iti-
nerário formativo do Ensino Médio, 
instituído por essa lei, a formação 
técnica e profissional. Uma auto-
rização que pode representar um 
passaporte ou preâmbulo à exten-
são dessa medida para além desse 
segmento (MACHADO, 2021, p. 59).

Com a possibilidade de instituições educa-
cionais selecionarem os profissionais do notório 
saber para o quinto itinerário do Ensino Médio, 
abre-se também a possibilidade para que outros 
segmentos tomem essa medida, o que pode contri-
buir ainda mais para a desqualificação e desvalori-
zação da profissão docente, já que os profissionais 
serão contratados a baixo custo, sem a qualifica-
ção necessária ou a necessidade de ingressar no 
serviço público via concurso.
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Tal situação fragiliza a profissionalização 
docente, uma vez que concebe o magistério como 
processo de transmissão de conteúdo, prescindin-
do de um complexo de saberes constituintes des-
sa profissão, os quais englobam além dos saberes 
disciplinares, os saberes pedagógicos, o conheci-
mento didático-curricular, o saber crítico-contex-
tual e o atitudinal. 

No campo da educação profissional, é ne-
cessário o assentamento na pedagogia da práxis, 
caracterizada pela relação entre teoria e prática 
e pela integração entre conhecimentos gerais e 
profissionais, uma vez que os professores neces-
sitam desenvolver o trabalho de forma integrada, 
na perspectiva de uma formação comprometida 
com os sujeitos e sua emancipação. Diante das 
conquistas construídas pelos profissionais do ma-
gistério e da complexidade do trabalho docente 
na educação profissional, o conhecimento prático 
é suficiente para essa atuação?

Além desse importante questionamento, é 
necessário assinalar as considerações de Motta 
e Frigotto (2017) a respeito das finalidades dessa 
reforma. Segundo esses autores, o governo, sob 
orientação dos organismos internacionais, preten-
de controlar a massa de trabalhadores para que 
possam contribuir com os ganhos do capital, evi-
tando, com isso, a emergência de conflitos, tais 
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como as ocupações de escolas e universidades 
que expressaram de forma clara a luta de classes 
em 2016.

Diante de todo o exposto, é possível dizer 
que, em síntese, nos anos 1990, a educação pro-
fissional de nível médio não foi considerada na 
perspectiva da emancipação dos estudantes, sen-
do, em vez disso, tomada de forma desarticulada, 
com um currículo independente da formação ge-
ral. Além disso, previa a contratação de monitores 
e instrutores para ministrar as disciplinas, descon-
siderando a adequada formação para atuar nesse 
campo profissional. Essa circunstância expressa 
os reflexos da reforma educacional desse período, 
consequência da presença da política neoliberal.

Em 2004, novas perspectivas políticas fo-
ram lançadas, como o Decreto nº 5.154/2004, por 
exemplo, que estabelece a possibilidade da forma-
ção profissional integrada à formação geral. Esse 
decreto, entretanto, não contempla a formação de 
professores para atuar na educação profissional.

Em um movimento oposto, é aprovada a 
Lei nº 13.415/2017, a qual, por sua vez, propõe a 
reforma do ensino médio no cenário de redução 
da despesa relativa aos serviços públicos. Nessa 
direção, insere os profissionais com notório saber 
entre os profissionais da educação aptos a atuar 
na educação profissional. Tal dispositivo resulta, 
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portanto, do entendimento político neoliberal no 
qual a educação profissional deve atender a fins 
pragmáticos, em detrimento da formação humana 
integral dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reforma do Ensino Médio, em seu proces-
so antidemocrático de formulação de medidas e de 
tomada de decisões, impactou diretamente essa 
etapa da educação básica. Para que ocorresse de 
maneira eficaz, seria preciso um bom planejamen-
to, como também o estudo sobre a infraestrutura 
e os recursos humanos, para somente então averi-
guar as reais condições escolares, e assim verificar 
a viabilização do proposto pela lei. Tais processos 
avaliativos não foram realizados, ou sequer discu-
tidos, com os sujeitos que por ela seriam afetados. 

Apesar de centrar-se na flexibilização do cur-
rículo e na implementação da educação em tempo 
integral, é importante destacar os demais pontos 
preocupantes presentes na Lei nº 13.415/2017: a 
redução da formação comum a, no máximo, 1.800 
horas, gerando a fragmentação dos conhecimen-
tos necessários para esse nível de escolaridade; 
a hierarquização das disciplinas, privilegiando as 
consideradas mais importantes; a oferta dos itine-
rários formativos, que dependerá das condições 
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do sistema de ensino; a extensão da carga horá-
ria, que inviabiliza o acesso ao ensino médio pelos 
jovens trabalhadores, visto que não conseguirão 
ficar na escola em tempo integral, apesar de seu 
direito à educação; e a inserção do notório saber 
no quinto itinerário, colocando a docência nas 
mãos de profissionais que não possuem a quali-
ficação necessária para o desempenho da função, 
desqualificando, dessa forma, a profissão docente. 

Como mencionado, a reforma atinge negati-
vamente a formação de professores para atuar na 
educação profissional. Com a inserção do inciso IV 
no art. 61 da LDB/1996, foram adicionados, na lista 
dos profissionais aptos a atuar na educação bási-
ca, os profissionais com notório saber. Reconhe-
cidos pelos respectivos sistemas de ensino, esses 
profissionais podem ministrar conteúdos de áreas 
afins a sua formação ou experiência profissional 
no quinto itinerário formativo, o da Formação Téc-
nica e Profissional. 

O notório saber consiste, portanto, no re-
conhecimento dos saberes de profissionais, que 
nesse caso, não possuem habilitação para atuar 
no magistério, seja ela o curso de licenciatura ou 
de graduação na área profissional em que lecio-
nará. Com isso, o que se constata é, para além da 
desqualificação, fragilização e desvalorização da 
profissão e do profissional docente, a negação da 
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formação docente para a atuação na Educação 
Profissional, na forma do itinerário da FTP. 

Ao não incentivar o aumento no volume de 
investimentos, necessários à formação continuada 
dos professores atuantes no quinto itinerário, bem 
como ao atendimento de demandas infraestrutu-
rais das escolas de educação em tempo integral, e 
ao contrário, prever a firmação de convênios com 
instituições privadas e desconsiderar a exigência 
de um conjunto de saberes, já anteriormente cita-
dos, para a docência na educação profissional, a 
reforma do Ensino médio enseja, além da retirada 
da educação profissional da esfera pública, o fim 
do modelo de educação profissional articulado ao 
ensino médio, como o desenvolvido pelos Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o 
qual propõe uma formação integral, de perspecti-
va emancipadora. 

Desse modo, ao não propor expandir tal 
modelo de educação profissional, e ao reduzir a 
Educação Profissional ao itinerário de formação 
técnica e profissional, a reforma do ensino médio 
sugere a continuidade de um antigo problema da 
educação brasileira: a oferta de um ensino prope-
dêutico para os mais economicamente favoreci-
dos, que devem continuar seus estudos no ensino 
superior e ocupar cargos em profissões conside-
radas nobres, e o ensino fragmentado e aligeirado 
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para os menos abastados, que precisam inserir-se 
mais cedo no mercado de trabalho. 

Diante disso, faz-se necessário lembrar que a 
avaliação política se refere ao ato de atribuir valor, e 
assim determinar se a política avaliada é boa ou má, 
se é preferível à outra ou não, se refere-se aos valo-
res republicanos e democráticos, necessários à cons-
trução de uma sociedade justa, e para que qualquer 
política implementada possa ser considerada como 
boa, preferível e democrática, é essencial, inicial-
mente, que todos os atores envolvidos no processo 
conheçam e confiem na sua proposição, o que não 
ocorreu com a atual reforma do Ensino Médio, dada 
a forma autoritária que orientou seu processo criati-
vo, sem o debate necessário, desde a elaboração até 
a aprovação da Lei.
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ADDA KÉSIA BARBALHO DA SILVA 

Mestre em Educação Profissional pelo Programa de 
Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Admi-
nistração pela Universidade Potiguar (UnP).

ALANDERSON MAXSON FERREIRA DO 
NASCIMENTO

Bacharel e Licenciado em Música (UFRN), Especia-
lista em Ensino de Música em Múltiplos Contextos 
(UFRN) Mestre em Educação pelo Programa de 
Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP/
IFRN). Professor permanente de Arte/Música do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Rio Grande do Norte (IFRN)

AMÉLIA MARIA LIMA GARCIA

Atua como docente de Zootecnia do campus Baixada 
do Sol e docente do Mestrado Profissional em Edu-
cação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do campus 
Rio Branco, no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Acre – IFAC. Possui graduação em 
Zootecnia pela Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul – UFMS (2006), mestrado em Ciência Ani-
mal pela UFMS (2009) e doutorado em Ciência Ani-
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mal pela UFMS (2015). Tem experiência na área de 
Zootecnia, com ênfase em avicultura; suinocultura; 
avaliação de alimentos para monogástricos; criação 
de animais monogástricos e na área de ensino; Edu-
cação Profissional e Tecnológica. 

ANA KAMILY DE SOUZA SAMPAIO

Professora efetiva de Educação Física do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Graduada em Educação Física (Li-
cenciatura Plena) pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), com especialização em 
Ensino da Educação Física também pela UFRN, e 
em exercício aplicado à reabilitação cardíaca e a 
grupos especiais pela Universidade Gama Filho 
(UGF/RJ). Atualmente, é mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional do 
IFRN (PPGEP/IFRN), vinculada à linha de pesquisa 
“Formação Docente e Práticas Pedagógicas”, sob 
orientação do Dr. Avelino Aldo de Lima Neto e co-
orientação do Dr. Jacques Gleyse. Estuda o corpo e 
a imagem corporal de estudantes do Ensino Médio 
Integrado. Membro do grupo de pesquisa Obser-
vatório da Diversidade (IFRN/CNPq), que objetiva 
agregar, fomentar e divulgar experiências relacio-
nadas à educação e à diversidade.
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ANA LÍDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA

Graduada em Letras Português e Inglês na Uni-
versidade Potiguar do Rio Grande do Norte no 
ano de 2004. No ano de 2007, fez curso de Espa-
nhol em Salamanca/Espanha e no ano de 2018 
graduou-se pelo Instituto Federal do Rio Gran-
de do Norte em licenciatura de Espanhol. Fez 
especialização em Língua Espanhola, literatura 
e tradução pela Universidade Federal no ano de 
2017. Reside na Irlanda.

ANA LÚCIA SARMENTO HENRIQUE

Lotada no IFRN, como professora do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico. Possuo graduação em Letras 
- Licenciatura Plena com Inglês, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (1983), tenho diplo-
ma de Estudos Avançados em Teoria e História da 
Educação pela Universidade Complutense de Ma-
drid (2001), mestrado em Letras pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (1996) e doutorado 
em Educação pela Universidade Complutense de 
Madrid. Fui Coordenadora da UAB no IFRN até 2010 
e coordenadora-adjunta da Universidade Aberta do 
Brasil no IFRN até 2012. Atuei na elaboração de mate-
rial didático da disciplina de Língua Portuguesa para 
a modalidade de Educação a Distância no Programa 
PROITEC e para o curso Técnico de Nível Médio Inte-
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grado na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(presencial). Atuei como professora na especialização 
do PROEJA (2008, 2009 e 2010), na Especialização em 
Português e Matemática numa perspectiva Transdis-
ciplinar na Modalidade EAD, no curso de aperfeiço-
amento de professores do município (2009, 2010 e 
2011), no curso de aperfeiçoamento em gestão em 
EaD (2013, 2014) e no Programa de Pós-graduação 
em Educação Profissional. Sou lotada no campus Na-
tal Zona Leste - EAD, do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Atual-
mente coordenadora do GT 18 da ANPED (educação 
de Jovens e adultos) e coordenadora do Programa 
de Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP/
IFRN). Temas de interesse: Educação, educação pro-
fissional, formação de professores para a educação 
profissional, Educação de Jovens e adultos, Proeja, 
saberes docentes, linguística, educação a distância, 
transdisciplinaridade, complexidade, ética e filosofia 
da linguagem.

ANTONIO HENRIQUE NEPOMUCENO COELHO

Possui graduação em Letras pela Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (2002). Atualmente, 
é professor do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Rio Grande do Norte - campus 
Parnamirim, atuando principalmente no seguinte 
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tema: inglês para fins específicos, educação profis-
sional, formação docente.

ANTONIO LEONI DOS SANTOS JUNIOR

Graduado em Educação Física (Licenciatura) pela 
Universidade Potiguar (UnP). Atualmente, é mes-
trando do Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção Profissional do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (PP-
GEP/IFRN), vinculado à linha de pesquisa “Formação 
Docente e Práticas Pedagógicas”, sob orientação da 
Dr.ª Ilane Ferreira Cavalcante. Estuda diversidade de 
gênero, com foco nas mulheres, no desenvolvimen-
to de jogos digitais. Membro do grupo de pesquisa 
Observatório da Diversidade (IFRN/CNPq), que obje-
tiva agregar, fomentar e divulgar experiências rela-
cionadas à educação e à diversidade. Bolsista CAPES, 
tendo como função gerenciar e atualizar as mídias 
sociais do PPGEP/IFRN.

CRISTIANE DE BRITO CRUZ

Mestre em Educação Profissional pelo Programa 
de Pós-graduação em Educação Profissional (PP-
GEP) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em 2020 
– seu trabalho analisou os projetos de extensão do 
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IFRN de 2012 a 2018 a respeito da presença ou não 
do trabalho como princípio educativo (definido por 
Gramsci). A autora é também especialista em en-
sino-aprendizagem de Inglês como Língua Estran-
geira pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) em 2011 – análise cuja monografia 
foi a “Realidade atual do ensino de língua inglesa 
nas escolas públicas estaduais do RN: levantamen-
to de dados do perfil do professor e do ensino de 
Língua Inglesa”. Trabalha desde 2013 no IFRN e 
atua na extensão desde 2014 com projetos rela-
cionados à capacitação de docentes, entre outros 
temas. A autora faz parte do grupo de pesquisa 
Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED) pelo 
IFRN. É parecerista ad hoc das revistas Interfaces 
da Educação (UEMS); Revista LínguaTec (IFRS); Re-
vista Extensão Tecnológica (IFC); Tear - Revista de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS), entre outras. 
Avaliadora de projetos de extensão no IFRN e IFPR.

ÉRIKA MOREIRA SANTOS

Erika Moreira Santos é graduada em Letras Portu-
guês/Espanhol pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) e mestre em Educação pelo Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), instituição na qual 
atua como professora de Língua Espanhola. Dedi-
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ca-se à pesquisa de aspectos relacionados ao en-
sino/aprendizagem de E/LE (espanhol como língua 
estrangeira) e à formação docente para educação 
profissional e suas práticas pedagógicas. É mem-
bro do Núcleo de Pesquisa em Educação Profis-
sional (NUPEP) e do Grupo de Pesquisa em Multir-
referencialidade, Educação e Linguagem (GPMEL), 
ambos certificados pelo IFRN.

DEDIANE CRISTINA DE SÁ MORORÓ

Possui Licenciatura em História pela Universida-
de Federal de Pernambuco (2002), Graduação em 
Segunda Licenciatura em Pedagogia pela Facul-
dade Educacional da Lapa (2020), Especialização 
em Ensino de História pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (2004), Especialização em 
Educação Ambiental à Distância pelo Instituto Fe-
deral do Rio Grande do Norte (2011), é mestre em 
Educação Profissional pelo Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (2018) e atua há 18 anos na Rede 
Básica de Ensino, sendo professora de História do 
Estado do Rio Grande do Norte e da Prefeitura de 
Natal desde 2004.

FRANCISCO GILBERTO MENDES DOS SANTOS

Possui graduação em Letras (2002) e especializa-
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ção em Linguística (2003), ambos pela Universida-
de Federal de Rondônia. Atualmente, é docente de 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Insti-
tuto Federal do Acre - campus Tarauacá e aluno no 
Mestrado Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT), campus Rio Branco.

FRANCINAIDE DE LIMA SILVA NASCIMENTO

É professora da área de Didática no Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) e atua no Programa de 
Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP-
-IFRN). Tem formação em Pedagogia e doutorado 
em educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), com estágio doutoral na 
Universidade de Lisboa. É editora chefe da Revista 
Holos e conselheira da Editora IFRN. Publicou pela 
Editora IFRN em 2018 o livro “A Escola Normal de 
Natal” (Rio Grande do Norte, 1908-1971).

GRAZIELLA NONATO TOBIAS DUARTE

Pedagoga, coordenadora pedagógica na rede 
Estadual de Educação, professora da rede mu-
nicipal de ensino em Parnamirim/RN. Possui 
graduação em Pedagogia pela Universidade 
Estadual do Vale do Acaraú (2005) e especia-
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lização em Docência no Ensino Superior pela 
Universidade Potiguar (2011). Atualmente, é 
coordenadora pedagógica da rede básica esta-
dual de ensino do Rio Grande do Norte no Cen-
tro Estadual de Educação Profissional Profa. 
Lourdinha Guerra.

HERIBERTO SILVA NUNES BEZERRA

Possui graduação em Matemática pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (2017), mestrado em Educação 
Profissional pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(2019) e especialização em ensino de língua por-
tuguesa e matemática pela mesma instituição. 
Atualmente, é professor de matemática e técni-
co de robótica - SESI - ESCOLA. Tem experiência 
na área de matemática, atuando principalmente 
nos seguintes temas: práticas pedagógicas, ensi-
no e aprendizagem, educação matemática, edu-
cação e jogos.

ILANE FERREIRA CAVALCANTE

Graduação em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (1991), mestrado em Es-
tudos da Linguagem (1996) e doutorado em Edu-
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cação (2002) pela mesma universidade. Atualmen-
te é professora de Língua Portuguesa do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, atuando no Programa de Pós-
-graduação em Educação Profissional (PPGEP). É 
lotada no campus Natal - Zona Leste. Atuou como 
coordenadora da Universidade Aberta do Brasil 
no IFRN de 2011 a 2017 e, como tal, participou do 
Fórum Estadual de Formação docente. Foi vice-
-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores 
UAB de 2011 a 2015. Lidera o grupo de Pesquisa 
Multirreferencialidade, Educação e Linguagem 
(GPMEL) desde 2011. É editora da Revista Brasilei-
ra de Educação Profissional e Tecnológica - RBEPT/
IFRN. Tem experiência na área de Letras e Educa-
ção, com ênfase em literatura e história da edu-
cação, atuando principalmente nos seguintes te-
mas: educação profissional, educação a distância, 
tecnologias e acessibilidade em educação; forma-
ção de professores, gênero e literatura. Publicou, 
entre outros, o romance da Besta Fubana: festa, 
utopia e revolução no interior do Nordeste (2008), 
Vestígios (2009) - livro de poemas - e Mulheres e 
Letras (2011).

IRACYARA MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA

Graduação em Educação Física pela Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (1995), gra-
duação em Pedagogia pela Universidade Potiguar 
(2001). Mestre em Educação - UFRN (2013). Atuou 
nos níveis de ensino da educação infantil, ensino 
fundamental. Atualmente é professora efetiva do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Norte - IFRN, atuando no 
ensino médio integrado, ensino superior, gradua-
ção e pós-graduação. Doutoranda do Programa de 
Pós-graduação em Educação Profissional - PPGEP/
IFRN, na Linha de Pesquisa 2: Formação Docente e 
Prática Pedagógica. Membro do Observatório da 
Diversidade (IFRN/CNPq).

JEAN CARLOS DIAS FERREIRA

Possui licenciatura plena de Pedagogia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN (2007), especialização em Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS pela Faculdade AVM de Brasí-
lia-DF (2015), mestrado em Educação Profissio-
nal pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN (2020). 
Atualmente, é servidor público do estado do Rio 
Grande do Norte, no cargo de coordenador pe-
dagógico pela Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC-RN (des-
de 2013) e servidor público federal pelo IFRN, no 
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cargo de tradutor/intérprete de Libras do cam-
pus Natal - Zona Leste (desde 2015). Tem certi-
ficação de proficiência  em Libras reconhecido 
pelo Ministério da Educação - MEC (PROLIBRAS 
2007). Tem larga experiência na área de educa-
ção de surdos, metodologias assistivas e práti-
cas pedagógicas.

JOÃO DANIEL DE LIMA SIMEÃO 

Mestre em Educação Profissional pelo Programa 
de Pós-graduação em Educação Profissional (PP-
GEP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Gradu-
ado em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). É professor de So-
ciologia da Secretaria da Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (SEECT/PB). 

JOÃO KAIO CAVALCANTE DE MORAIS 

Licenciado em Biologia (IFRN), mestre em Educação 
(PPGEP/IFRN), doutorando em Educação Profissio-
nal (PPGEP/IFRN). É professor efetivo da SEEC/RN, 
onde leciona no componente curricular Biologia. 
É membro do corpo editorial da Revista Brasileira 
da Educação Profissional e Tecnológica (RBEPT) e 
atua no grupo de pesquisa EJA-EPT, vinculado ao 
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Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPED/FRN). 
Desenvolve pesquisas sobre formação de profes-
sores, saberes docentes e ensino de ciências da 
natureza na/para a última etapa da educação bási-
ca, ou seja, o Ensino Médio.

JOÃO RICARDO AVELINO LEÃO 

Possui graduação em Engenharia Florestal (2011), 
mestrado em Ciência, Inovação e Tecnologia para 
a Amazônia (2013), ambos pela Universidade Fede-
ral do Acre e doutorado em Ciências de Florestas 
Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (2017). Atualmente é docente do Institu-
to Federal do Acre na área de Engenharia Florestal 
e no Mestrado Profissional em Educação Profissio-
nal e Tecnológica (ProfEPT), atuando na linha de 
pesquisa de Práticas Educativas em Educação Pro-
fissional e Tecnológica.

JOSÉ MATEUS DO NASCIMENTO 

Pedagogo, possui doutorado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(2006). Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em História da Educação, História 
Social da Infância e passa a atuar em pesquisas 
relacionadas à História da Educação Profissional 
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no NUPED (Núcleo de Pesquisa em Educação) do 
IFRN - campus Natal – Central. Integra o corpo do-
cente permanente do PPGEP - Programa de Pós-
-graduação em Educação Profissional do IFRN, 
vinculado à Linha de Pesquisa História, Memória 
e Historiografia da Educação Profissional. Coope-
ra com o grupo de estudos Fundamentos da Edu-
cação e Práticas Culturais (CE-UFRN) e colabora 
com o GEPeeeS - Grupo de Estudos e Pesquisas 
Educação, Etnias e Economia Solidária (UFPB - 
CCAE - campus IV).

JUDITHE DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE

Possui graduação em Turismo pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (2012), 
especialização em Educação especial e Inclusiva 
pela Faculdade Educacional da Lapa - FAEL (2017), 
mestrado em Educação Profissional pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte - IFRN (2020). Atualmente é servi-
dora pública da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (desde 2012) no cargo de Assistente 
em Administração, tendo assumido as funções de 
Secretária Administrativa (2014-2019) e de Secre-
tária do Conselho Editorial (desde 2014). Possui 
experiência em gestão pública, recursos humanos, 
secretariado, administração e turismo.
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JUVANIA DOS SANTOS BORGES DA SILVA

Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em 
Educação Profissional (PPGEP) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Especialista em ensino da língua 
portuguesa e matemática numa abordagem trans-
disciplinar pelo Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
Graduada em pedagogia pela Universidade Poti-
guar (UNP). Atualmente, é professora efetiva dos 
anos iniciais da rede pública municipal de Ensino 
da cidade de Parnamirim/RN, e coordenadora pe-
dagógica dos anos finais da rede pública estadual 
de ensino do estado do Rio Grande do Norte. Entre 
os anos de 2014 a 2018, participou da formação 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Cer-
ta (PNAIC) para atender à meta 5 do Plano Nacio-
nal da Educação (PNE) do governo Dilma, que es-
tabelecia a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas 
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do ensino fundamental”.

KARINA LIMA

Possui graduação em pedagogia pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte. É mestra em 
Educação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e doutoranda em Educação pela mesma 
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instituição. Tem experiência na área de educação, 
com ênfase em currículos específicos para níveis 
e tipos de educação. Foi coordenadora de curso 
e do estágio supervisionado do curso superior de 
licenciatura em informática do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte - IFRN campus Ipanguaçu. Atualmente, é do-
cente EBTT do IFRN campus São Paulo do Potengi, 
atuando no ensino, pesquisa e extensão. 

KARDENIA ALMEIDA MOREIRA

Licenciada em pedagogia pela Universidade Esta-
dual do Rio Grande do Norte (UERN), especialista 
em psicologia escolar e da aprendizagem (FIP) e 
mestra em educação no Programa de Pós-gradu-
ação em Educação Profissional (PPGEP/IFRN). Pos-
sui experiência como docente no Departamento 
de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE/
CE/UFRN) e no Departamento de Educação na 
UERN. Atuou como coordenadora pedagógica no 
programa de criança Petrobras em Mossoró-RN.

LARISSA MAIA DE SOUZA

Graduada em gestão hospitalar pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com espe-
cialização em saúde pública pela Faculdade Estácio 
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do Rio Grande do Norte. Atualmente, é mestranda 
do Programa de Pós-graduação em Educação Pro-
fissional do IFRN (PPGEP/IFRN), vinculada à linha 
de pesquisa “Formação Docente e Práticas Peda-
gógicas”, sob orientação do Dr. Avelino Aldo de 
Lima Neto e coorientação do Dr. Jacques Gleyse. 
Estuda corpo e gênero na Educação Profissional 
em saúde. Membro do grupo de pesquisa Obser-
vatório da Diversidade (IFRN/CNPq), que objetiva 
agregar, fomentar e divulgar experiências relacio-
nadas à educação e à diversidade. Bolsista CAPES 
e auxiliar de edição na Revista Brasileira de Educa-
ção Profissional e Tecnológica (RBEPT).

LENINA LOPES SOARES SILVA

Pedagoga pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte e em ciências sociais pela Universi-
dade Luterana do Brasil. É especialista em psico-
pedagogia pela Universidade Potiguar. Fez curso 
de aperfeiçoamento em pesquisa em educação 
pelo Espaço Oficina de Ciência e Arte. Mestrado 
e doutorado no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Líder do Núcleo de Pesquisa em 
Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho (Necttra) 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Norte (IFRN). Tem experi-
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ência na área de Educação, com ênfase em orien-
tação educacional, consultoria em organização de 
instituições educativas e pesquisa em educação, 
atuando principalmente nos seguintes temas: edu-
cação, ensino-aprendizagem, organização escolar, 
mediação pedagógica, políticas educacionais, me-
mória e história da educação

LUCIANA GOUVEIA MACHADO

Possui graduação em pedagogia pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (2009). Pós-graduação em 
Pedagogia Empresarial Estratégica - UNP (2012) e 
MBA em gestão estratégica de pessoas – UNIRN 
(2015). Atuou como supervisora pedagógica no 
Serviço de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN, 
Serviço de Aprendizagem Rural – SENAR/RN e atua 
atualmente como supervisora pedagógica no Ser-
viço Social da Indústria – SESI/RN.

LÚCIA DE FÁTIMA MONTEIRO 

Licenciatura plena em pedagogia pela Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 
(2002). Especialização em formação do educador 
– UERN (2006). Mestranda do Programa de Pós-
-graduação em Educação Profissional – PPGEP/
IFRN, na linha de pesquisa “Formação Docente 
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e Práticas Pedagógicas em Educação Profissio-
nal”. Participa do projeto de pesquisa CNPQ “Es-
pecialização Proeja-IFRN: contribuições para a 
formação e a política profissional dos egressos”. 
É professora do estado do Rio Grande do Norte 
desde 1990. Tem experiência de atuação pro-
fissional na Educação Básica e Ensino Superior. 
Atualmente, trabalha na Secretaria do Estado da 
Educação e da Cultura - SEEC/RN, com orienta-
ção pedagógica e formação dos professores. Em 
2018, coordenou o prêmio professores do Brasil, 
representando o Consed.

LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS

Licenciado em Matemática (IFESP), especialis-
ta em ensino de Matemática no Ensino Médio 
(IFRN), mestrando em Educação Profissional (PP-
GEP/IFRN). É professor efetivo da SEEC/RN, onde 
leciona no componente curricular matemática. 
Desenvolve pesquisas sobre formação continu-
ada de professores, laboratório de matemática 
e ensino de matemática para a Educação Básica.

LUIZA FERREIRA REZENDE DE MEDEIROS

Doutora em psicologia social, do trabalho e das 
organizações pela Universidade de Brasília - UnB. 
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Graduada em psicologia pela Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás - PUC (1997) e mestre em 
psicologia social (2006) pela mesma instituição. 
Professora efetiva do Instituto Federal Goiano 
(IF Goiano), campus Rio Verde. Parecerista de pe-
riódicos científicos (Fiocruz e Psicologia: Ciência 
e Profissão). Membro do GT- ANPEPP Trabalho e 
Saúde. Integrante do grupo de pesquisa agrone-
gócio - IF Goiano, integrante do grupo de pesqui-
sa Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão e 
Saúde do Trabalhador e pesquisadora associada 
do grupo de estudos em ergonomia da atividade 
da Universidade de Brasília. Desenvolve pesqui-
sas ligadas às áreas de ergonomia, gestão e tra-
balho rural. Atualmente investiga as implicações 
da gestão do trabalho em organizações que in-
tegram as diferentes cadeias produtivas ligadas 
à agroindústria e seus impactos sobre os traba-
lhadores.

MÁRCIA FROTA FERNANDES

Possui licenciatura em filosofia pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – UVA (2001), especiali-
zação em gestão educacional pelo Instituto Su-
perior de Teologia Aplicada (2015), é mestre em 
Educação Profissional pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (2018) e atua há 10 anos na 
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Rede Básica de Ensino como professora de filo-
sofia, sendo atualmente coordenadora escolar no 
estado do Ceará.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA

Possui Licenciatura plena em pedagogia pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(1988), é especialista em formação do educador 
pela Universidade Estadual do Rio Grande do Nor-
te (2002), tem mestrado em Educação pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (2010) 
e doutorado em Educação pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (2014). Professora 
da Rede Estadual de Ensino do RN (1986-2012). Di-
retora do SINTE/RN- Regional de Pau dos Ferros 
(2000-2004). Coordenadora pedagógica e técnica 
pedagógica da 2ª DIRED/SEEC (2004- 2012). Pro-
fessora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (2006 - 2007). Atualmente, é docente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Rio Grande do Norte, São Paulo do Potengi. 
Professora do curso de licenciatura em Biologia 
(2012 a 2019) e Licenciatura em Matemática (a par-
tir de 2019). Coordenadora do programa de bolsa 
de Iniciação à Docência/PIBID-Subprojeto de Bio-
logia (2012-2018). Coordenadora do Programa de 
Pós-graduação lato sensu - especialização em En-
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sino de Ciências da Natureza e Matemática (IFRN/
campus Macau (2015-2016) e professora (2015 a 
2019). Professora do Programa de Pós-graduação 
em Educação Profissional (PPGEP/IFRN) a partir de 
2017. Coordenadora da linha de Política e Práxis 
da Educação Profissional (2019). Vice-presidente 
da Associação Nacional de Política e Administra-
ção da Educação (ANPAE), seção do Rio Grande do 
Norte (2015). Participação nos grupos de Pesquisa 
“Política e Gestão da Educação”, na UFRN, Políticas 
de Educação Profissional Técnica e Tecnológica no 
IFRN. Integrante do Projeto de Pesquisa “Mudan-
ças recorrentes nas políticas educacionais destina-
das ao ensino médio: a garantia de que nada se 
altere”, Integrante do Projeto “Ensino de Ciências 
aplicadas como proposta de intervenção na rede 
pública de ensino: o uso de tecnologias adapta-
das ao semiárido como tema norteador.” Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em 
políticas educacionais, atuando principalmente, 
nos seguintes temas: financiamento da educação 
básica e educação profissional, Fundef e Fundeb, 
valorização do magistério, qualidade, custo-aluno, 
Piso Nacional Salarial (PSPN). gestão democrática, 
formação docente, estágio docente, Programa de 
Iniciação à Docência (PIBID), ensino de Ciências, 
Biologia e Matemática.
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MARIA CARMEM LÚCIA PRAXEDES SOUSA

Graduada em pedagogia - UERN, com pós-gra-
duação em: gestão escolar pela Universidade 
da Cidade de São Paulo – UNICID, geografia e 
gestão ambiental pelas Faculdades Integradas 
de Patos - FIP, psicopedagogia institucional e 
Clínica - IFAM. Trabalhou na direção e coorde-
nação da Universidade Castelo Branco RJ – UCB/ 
EAD. Supervisora Pedagógica do centro de tec-
nologias SENAI RN CTI/Aluízio Alves Natal – RN. 
Experiência em coordenação pedagógica no 
Ensino Fundamental I, II, e Ensino Médio, EJA, 
Ensino profissionalizante e em coordenação de 
olimpíadas, Ensino a Distância, Ensino Superior 
e Pós-graduação. Professora formadora do cur-
so de pós-graduação em gestão e coordenação 
escolar na Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ. 
Atualmente trabalha na coordenadoria de pro-
fessor mediador do programa de pós-gradua-
ção em rede Nacional EAD - PROEJA no campus 
Natal - Zona Leste – IFRN. Coordenadora do 
polo IFES do curso de pós-graduação lato sen-
su em docência para a Educação Profissional e 
Tecnológica (DocentEPT), Polo Natal -Zona Les-
te, assistente pedagógica da UAB/EAD no mes-
mo campus. Especialista em Educação na Escola 
Estadual do Menor Trabalhador. 
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MARIA HELENA BEZERRA DA CUNHA DIÓGENES

Possui graduação em ciência da computação 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (2013) e licenciatura em formação peda-
gógica de docentes para a EPT pelo Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) (2017). Especialista em 
Tecnologias Educacionais e Educação a Distân-
cia e em Educação Profissional Integrada à Edu-
cação Básica na Modalidade EJA, pelo IFRN cam-
pus Natal - Zona Leste. Mestranda em Educação 
Profissional, iniciado em 2019, pelo PPGEP/IFRN, 
bolsista CAPES. Tem experiência na área de Tec-
nologia da Informação, com ênfase em forma-
ção docente, atuando principalmente com os 
seguintes temas: projeto integrador, prática pe-
dagógica, mercado de trabalho, manutenção e 
suporte em informática. Atuou como professora 
formadora na Escola Agrícola de Jundiaí e como 
professora mediadora no IFRN.

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Doutoranda em trabalho social pela Universi-
dade Complutense de Madrid - Espanha. Mes-
tre em Educação pelo PPGEP/IFRN e graduada 
em pedagogia -UFPA. Atua como professora da 
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formação docente do campus Natal - Central do 
IFRN. Servidora pública federal desde 1988. Na-
tural de Macapá-AP. Ao longo da carreira pro-
fissional, assumi as funções de Secretária Esta-
dual de Trabalho e Assistência Social, Delegada 
Regional do Trabalho do Amapá. Coordenadora 
Geral do Sinasefe seção Natal e Diretora de Po-
líticas Educacionais e Cultura no Sinasefe Nacio-
nal. Possuo experiência nas áreas de Educação, 
desenvolvendo atividades em ensino, pesquisa e 
extensão. Líder do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas em Educação, Gênero e Diversidade-NEGEDI/
IFRN. Em 2017, publicou, pela editora do IFRN, 
o livro “Enfim, o que as Mulheres Querem?”, na 
condição de autora e organizadora. Desenvolve 
estudos e pesquisas nas temáticas de Educação 
Profissional, formação docente, gênero e femi-
nismo, educação e diversidade, trabalho e polí-
ticas públicas. Em virtude da atuação em frentes 
dedicados às temáticas de gênero e diversidade 
pelo IFRN, recebeu várias condecorações e ho-
menagens, como o certificado de honra ao mé-
rito pelos trabalhos desenvolvidos em defesa da 
mulher (2013); medalha Nísia Floresta (2014); 
comenda medalha Júlia Alves (2017); medalha 
de distinção especial do IFRN (2018); comenda 
Zumbi dos Palmares (2019) e título de Cidadã na-
talense (2020).
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NARA LIDIANA SILVA DIAS CARLOS

Possui licenciatura em história pela Universidade 
Federal de Rio Grande do Norte (2012), licenciatu-
ra em pedagogia pela Faculdade Educacional da 
Lapa (2019), é mestre em Educação pelo Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (2018) e, atual-
mente, é doutoranda em Educação pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte. Concentra 
suas pesquisas nas áreas de políticas e fundamen-
tos da educação, tendo como foco a história da 
educação, o ensino médio e a educação profissio-
nal. Tem experiência como docente na educação 
básica no ensino de História e no ensino superior 
no Departamento de Fundamentos e Políticas da 
Educação (DFPE/CE/UFRN).

PALOMA FREITAS DA SILVA 

Mestre em Educação Profissional pelo Programa 
de Pós-graduação em Educação Profissional (PP-
GEP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Gradu-
ada em Letras - Espanhol pelo mesmo Instituto.

PAULO CESAR ESTAITT GARCIA

Possui licenciatura em História pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2000), mestrado em 
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História pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (2003), especialização em gestão 
educacional pela Universidade Federal de Santa 
Maria (2013), especialização em coordenação pe-
dagógica pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (2013), especialização em educação especial 
pela Universidade Federal do Ceará (2014), espe-
cialização em mídias na educação (ciclo avançado) 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2015) e especialização em Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação aplicadas à Educação pela 
Universidade Federal de Santa Maria (2017). Atual-
mente, é coordenador pedagógico dos anos finais 
e EJA da EMEF Prof. Anísio Teixeira da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em planejamento 
educacional, didática do ensino de história e novas 
tecnologias aplicadas ao ensino de História.

PRISCILA VIEIRA BASTOS

Possui graduação em Filosofia plena pelo Centro 
Universitário Metodista do Sul - IPA. Graduanda do 
curso de Pedagogia pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Pós-Graduação em Mídias na 
Educação (ciclo avançado) pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. Pesquisadora de gênero, 
raça e etnia na educação. Atua como técnica em 
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assuntos educacionais no IFRS – campus Restinga 
no setor de orientação estudantil.

RAFAEL MOREIRA DA SILVA

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (2012), especialização em 
gestão e organização da escola pela Universidade 
Norte do Paraná (2015) e é mestre em educação, 
com ênfase em educação profissional, pelo Progra-
ma de Pós-graduação em Educação Profissional 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio Grande do Norte (2018). Atuou como 
especialista em Educação pela Secretaria Estadual 
de Educação do Rio Grande do Norte na área de 
coordenação, supervisão e suporte pedagógico. 
Atualmente é pedagogo do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em coordenação pedagógica, política edu-
cacional e formação de professores.

RAMON IGOR DA SILVEIRA OLIVEIRA

Mestrando em Educação Profissional pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte - IFRN (2020-2022). Licenciado 
em Biologia pelo Instituto Federal de Educação, Ci-
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ência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - 
campus Macau (2014-2018). Durante a graduação, 
atuou como bolsista do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no subpro-
jeto de Biologia, promovido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) (2015-2018). Ademais, foi monitor da dis-
ciplina de Biologia Celular durante o primeiro se-
mestre de 2016; participou do Projeto de Extensão 
“Raízes Econscientes? Educação Ambiental para o 
município de Macau/RN” (2017), e dos projetos de 
pesquisa “Caracterização química de extratos ob-
tidos de macroalgas da Costa Branca potiguar” e 
“Avaliação da Atividade Antimicrobiana de Extra-
tos Obtidos de Macroalgas Coletadas na Região 
Salineira do Rio Grande do Norte” (2018).

ROSEANE IDALINO DA SILVA

Pedagoga pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (2012), licenciada em Ciências da Re-
ligião pela Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (2014), especialista em Metodologia do 
Ensino Religioso pela Faculdade Dom Heitor Sa-
les (2016) e em Gestão de Processos Educacionais 
pelo Instituto de Educação Superior Presidente Ke-
nnedy (2018), mestre em Educação pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
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Grande do Norte (2020). Atualmente atua como 
coordenadora pedagógica no Centro Estadual de 
Educação Profissional Dr. Ruy Pereira dos Santos e 
como professora da Educação Especial.

VALDENIR CARDOSO GOMES DE MELO JUNIOR

Discente do Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica (PROFEPT), no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 
– IFAC, campus Rio Branco e atua como pesquisa-
dor na área de ciências sociais por mais de uma 
década. Possui graduação em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal do Acre – UFAC (2015), 
pós-graduação lato sensu em economia regional e 
políticas públicas pela UFAC (2019), MBA em gover-
nança pública e gestão administrativa pela Facul-
dade Educacional da Lapa  – FAEL (2018) e espe-
cialização em gestão de pessoas pelo Instituto de 
Pesquisa, Ensino e Estudos das Culturas Amazôni-
cas - INEC (2017).

WALESKA BARROSO DOS SANTOS KRAMER 
MARQUES

Graduada em Direito pela Universidade Potiguar 
(2008) e em Pedagogia pela Universidade Potiguar 
(2019). Especialista em Direito Processual Civil pela 
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Universidade Potiguar (2010). Mestre em Educa-
ção pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (2020). Inte-
grante do grupo de pesquisa Especialização PROE-
JA – IFRN. Realizou pesquisas sobre a permanência 
no Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

WALKYRIA DE OLIVEIRA ROCHA TEIXEIRA

Doutoranda e mestre em Educação pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (PPGEP/IFRN). Especialista em ju-
risdição e direito privado (ESMARN/UNP). Bacharel 
em Direito (UFRN). Advogada (OAB/RN) e auditora 
federal do MEC. Chefe da Auditoria Geral do IFRN. 
Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação, 
Tecnologia e Trabalho (Necttra/IFRN), atuando em 
pesquisas na área de políticas públicas em educa-
ção profissional e direito à educação.
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ser comercializado em período de contrato de cessão de 

direitos autorais.



A Editora do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) já publicou livros em todas as áreas do 
conhecimento, ultrapassando a marca de 150 
títulos. Atualmente, a edição de suas obras 
está direcionada a cinco linhas editoriais, quais 
sejam: acadêmica, técnico-científica, de apoio 
didático-pedagógico, artístico-literária ou cul-
tural potiguar.

Ao articular-se à função social do IFRN, a Edito-
ra destaca seu compromisso com a formação 
humana integral, o exercício da cidadania, a 
produção e a socialização do conhecimento. 

Nesse sentido, a EDITORA IFRN visa promo-
ver a publicação da produção de servidores e 
estudantes deste Instituto, bem como da co-
munidade externa, nas várias áreas do saber, 
abrangendo edição, difusão e distribuição dos 
seus produtos editoriais, buscando, sempre, 
consolidar a sua política editorial, que prioriza 
a qualidade.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 
ENTRE MEMÓRIAS E PRÁTICAS

O presente livro tematiza as memórias e experiências de 
formação docente na Educação Profissional e Tecnológica, 
com o intuito de refletir acerca dos processos formativos 
institucionais, dos saberes à docência e das experiências 
da práxis. Delimita a Educação Profissional e Tecnológica, 
tendo por enfoques a memória de formação e atuação, 
o trabalho docente na pós-graduação stricto sensu, bem 
como as perspectivas de atuação docente e de consoli-
dação do campo da Educação Profissional e Tecnológica. 
A leitura da obra em vitrine apresenta-se como essencial 
para os profissionais e pesquisadores interessados em ex-
plorar de que forma ocorre a formação inicial e continuada 
de docentes à EPT. As reflexões aqui congregadas buscam 
contribuir para o fortalecimento do campo da produção do 
conhecimento sobre o processo de profissionalização do-
cente que atua na EPT.
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