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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as políticas de formação de docentes
para a educação profissional e sua implementação em instituições que ofertam essa
modalidade educativa no Vale do Açu, a saber: o Campus Ipanguaçu do IFRN e a Unidade
SENAC, localizada no município de Assu, ambas situadas no estado do Rio Grande do Norte.
A investigação parte da preocupação de que profissionais de áreas diversas da educação
atuam no exercício da docência na educação profissional desconsiderando que a docência é
um campo de conhecimento próprio e, como tal, exige formação específica. Para tanto, esta
pesquisa ampara-se em estudos anteriores que tratam da temática, tais como Machado (2008,
2011, 2013), Kuenzer (2011) e Moura (2008, 2013, 2014), e que o fazem dentro de aspectos
mais amplos, considerando o contexto político, econômico, social e cultural no qual a
problemática está inserida. Nesse contexto, por abordar um objeto de estudo na perspectiva de
partir da realidade concreta em que prevalecem as contradições próprias do modo de produção
capitalista, com repercussões na classe trabalhadora e, consequentemente, nas políticas de
formação de seus formadores, este estudo opta pelo referencial metodológico do pensamento
sociocrítico, fundamentando-se em elementos teóricos do marxismo, principalmente com base
em Frigotto (2010b). No decorrer do trabalho, além de ampla pesquisa bibliográfica, realizouse uma análise das políticas relacionadas à formação de docentes, destacando de que forma a
legislação brasileira trata da temática ao longo da sua história, incluindo as Leis de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Decretos, Resoluções e documentos das instituições/entidades
pesquisadas. Houve também a aplicação de questionário com mais de 130 participantes,
incluindo docentes, estudantes e gestores das referidas escolas, com o intuito de coletar dados
que exprimam como a problemática é, de fato, compreendida na perspectiva dos próprios
sujeitos envolvidos no processo. Nesse sentido, verifica-se que as políticas para a formação
específica dos docentes que atuam na educação profissional foram materializadas, ao longo da
história educativa brasileira, como emergenciais, transitórias, fragmentadas e desarticuladas,
de modo que, nas escolas pesquisadas no Vale do Açu, é possível confirmar que a maioria
dos docentes que atuam na área técnica/tecnológica, à qual os cursos estão vinculados, não
possui formação inicial para a docência. Além disso, constata-se que as ações de formação
continuada ainda não foram consolidadas. Portanto, compreende-se que, sem uma formação
que atente para os aspectos político-pedagógicos, ficam restritas as possibilidades de uma
educação profissional voltada para os interesses da classe trabalhadora.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação de Docentes. Educação Profissional.

ABSTRACT

The present research points as general aim to analyze the policies in education of teachers to a
professional training and their implement in institutions that offer this degree module in Vale
do Açu, such as: IFRN Campus from Ipanguaçu and Unidade SENAC, located in Assu, both
situated in the state of Rio Grande do Norte. The investigation starts the worry that
professionals from diversity areas of education develop the teaching job in degree course
without considering that the teaching exercise in professional training requires a special
training once that such area is a knowledge field for itself. However, this research are
supported on previous surveys that approach the subject matter, such as Machado (2008,
2011, 2013), Kuenzer (2011) and Moura (2008, 2013, 2014), and they doing offering a wide
vision in many aspects, considering the political, economic, social and cultural context in
which the subject matters is immersed. In this context, to approach an object of study in a
perspective that comes from a specific reality in which prevailing the own capitalist
production contradictions, with repercussions on class workers and, consequently on policies
degrees and their teachers, this research choose for methodological reference of social critical
thought, supporting of theoretical elements of Marxism, mainly on Frigotto (2010b). During
the research within wide bibliographical research, it was remade an analysis of the policies
related to teachers professional training, pointing out how the Brazilian legislation treat the
subject matters on its history long, including the Education Law (Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), Decrees, Resolutions and documents of the institutions/entities
researched. There was also a questionnaire that was given to over 130 participants, including
teachers, students and managers on named schools, with the intuition of collecting data that
show how the subject matters is the fact, understood on the perspective of the own people
involved in the process. In the sense, it was noticed that the policies concerning to degree
module for teachers, who work on educational courses, have been faced along the Brazilian
education history, something as urgency, transitional, fragmented and dismantled once, on
those schools researched on Vale do Açu, it is possible to confirm almost in totally of the
teachers staff who work on the technical/technological areas whose the degree module are
connected, they have not a specific degree on professional training. Within this, it was noticed
that the continued courses are consolidated. Therefore, understands that, without a module
that focuses on political pedagogical aspects, the possibilities of a specific degree turned to
the class workers interests are restricted.
Keywords: Public Policies. Teachers Training. Professional Education.
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1 INTRODUÇÃO

A partir de meados dos anos 2000, o governo federal traçou um plano de expansão da
oferta da educação profissional a ser desenvolvido em todas as esferas da administração
pública, como também na iniciativa privada. Documentos oficiais comprovam tal
intencionalidade, como o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2001-2010, do
qual destacamos trecho referente ao item que trata dos objetivos e metas para a educação
tecnológica e formação profissional:

Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de
educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de educação
profissional permanente para a população em idade produtiva e que precisa se
readaptar às novas exigências e perspectivas do mercado de trabalho (BRASIL,
2001).

De fato, temos constatado a ampliação da oferta para a educação profissional,
destacando-se a expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que
passaram de poucas unidades para centenas de campi espalhados pelas regiões brasileiras,
atingindo um quantitativo significativo e sem precedentes de municípios no interior dos
estados do Brasil. Dados oficiais do Ministério da Educação afirmam que até o ano de 2002
existiam 140 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
sendo esta constituída pelos atuais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(denominação estabelecida pela Lei n. 11.892/2008), Centros Federais de Educação
Tecnológica, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, Colégio Pedro II e
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Contudo, entre os anos de 2003 e 2010, houve
uma expansão de mais de 100% dessas unidades, totalizando, até o ano de 2014, mais de 500
unidades da Rede em todo o país.
Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora seja considerável a ampliação da
Rede Federal, os dados apontam que a expansão da educação profissional se deu de forma
bastante significativa também na iniciativa privada, o que podemos constatar na tabela a
seguir, a qual apresenta os dados extraídos do resumo técnico do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), tendo como referência o ano de 2013:
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Tabela 1 – Número de matrículas na educação profissional por dependência administrativa –
Brasil (2010-2013)

Ano
2010
2011
2012
2013

Total
1.140.388
1.250.900
1.362.200
1.441.051

Federal
165.355
189.988
210.785
228.417

Estadual
398.238
447.463
488.543
491.128

Municipal
32.225
32.310
30.422
30.130

Privada
544.570
581.139
632.450
691.376

Fonte: MEC/INEP.
Notas: Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado,
mas matrículas de educação profissional integrada ao ensino médio.

Diante dos dados, observamos que as matrículas na educação profissional apenas
diminuíram na dependência administrativa municipal. Em todas as outras dependências,
houve acréscimo. Na esfera federal, o crescimento, somente considerando os anos de 2012 e
2013, foi de 8,4% e, na estadual, de 0,5%. Porém, em relação ao mesmo período, a iniciativa
privada apresentou um crescimento equivalente a 9,3%. Levando em conta o crescimento nas
mesmas esferas entre os anos de 2010 e 2013, encontramos dados mais expressivos: na rede
federal, o crescimento foi de 38,1%; na rede estadual, de 23,3%; e na rede privada, de 26,9%.
Nesse sentido, é importante destacar o Sistema S e suas entidades representativas,
como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), que ofertam cursos na modalidade de educação
profissional e estão incluídos no crescimento da esfera privada, embora recebam recursos
públicos, como é o caso dos cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC). Vale destacar que o Sistema S é constituído por entidades
com características organizacionais similares, criadas a partir da década de 1940 e cujos
nomes se iniciam pela letra “S”, por isso se tornou conhecido como Sistema S.
Outro destaque é o de que, mesmo que os números constatem um avanço significativo
para a oferta dessa modalidade, a expansão da educação profissional e tecnológica ainda deve
continuar, pois o atual Plano Nacional da Educação (Lei n. 13.005/2014) estabelece, através
da meta 11, que as matrículas da educação profissional técnica de nível médio devem ser
triplicadas nos próximos dez anos (BRASIL, 2014). Para tanto, o documento coloca como
estratégias que tal expansão se dê por meio da ampliação da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, das redes públicas estaduais de ensino, da oferta na
rede privada, com possibilidade de financiamento público, da ampliação da oferta através de
entidades sindicais e organizações sem fins lucrativos, além do fomento para que a educação
profissional seja ofertada na modalidade a distância.
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Tamanha expansão exige e continuará exigindo um quantitativo expressivo de
profissionais para exercerem as diferentes funções necessárias ao desenvolvimento das
atividades de ensino, dentre as quais, destacamos a docência, por influenciar diretamente na
formação dos estudantes da modalidade. No entanto, para atender a demanda da educação
profissional, muitos profissionais, advindos de outras áreas que não são específicas da
educação, passam a exercer a função de docentes. Estudos como os de Moura (2008, 2014)
denunciam que, de fato, para as disciplinas relacionadas especificamente com a formação
profissional do educando, o comum, nas diferentes instituições que ofertam a modalidade, é
que os docentes sejam profissionais graduados em cursos de engenharias, outros bacharelados
e cursos superiores de tecnologia.
É justamente dessa constatação que surge a problemática que dá origem ao presente
trabalho. Convém esclarecer que as inquietações para esta pesquisa partiram da nossa atuação
como pedagoga no Campus Ipanguaçu do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Nessa função, pudemos constatar que tanto os
professores quanto os demais técnicos administrativos, admitidos no IFRN após concorridos
processos seletivos, possuíam, em sua maioria, formação diversa das licenciaturas. Somente
os professores das disciplinas relativas à formação geral tinham graduação em licenciaturas,
mas mesmo estes relatavam dificuldades de compreender o âmbito no qual estavam
trabalhando, pois não conheciam as peculiaridades inerentes à educação profissional, o que
ocorria por causa da ausência de discussões sobre a modalidade nos cursos de licenciatura.
Contudo, além das dificuldades de compreensão em relação aos aspectos peculiares da
educação profissional, pudemos constatar, devido ao contato direto com professores dos
diferentes cursos ofertados no Campus, que os docentes egressos de cursos de bacharelados e
superiores de tecnologia, em virtude de sua formação, também desconheciam os aspectos
inerentes à própria docência. É importante ressaltar, em relação à constatação que fizemos,
que esta não permite afirmar que a prática de tais profissionais é inadequada. O que chama a
atenção são as necessidades que os profissionais de outras áreas devem sentir ao se depararem
com o universo educacional, sem que para tanto tenham recebido formação. Além disso,
consideramos que não se trata de uma simples inserção numa função para o qual não foi
preparado, mas de exercer a docência no âmbito ainda mais peculiar, que é o da educação
profissional.
Nesse sentido, partimos da concepção de que a docência é um campo de conhecimento
próprio e, como tal, exige um estudo teórico e prático sobre os elementos e aspectos que a
constituem. Acerca do assunto, entendemos ser coerente e conveniente apresentar o
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referencial teórico defendido pelo próprio IFRN através do seu Projeto Político-Pedagógico,
uma vez que constrói uma concepção de docência bem definida, fundamentada e concatenada
com os objetivos deste trabalho, conforme segue:

[...] a formação profissional da docência requer refletir sobre os saberes próprios da
profissão. Em primeiro lugar, é necessário considerar os princípios que
fundamentam esses saberes: a inter-relação entre saber docente e trabalho, a
diversidade do saber docente, a temporalidade do saber docente e a
interatividade do saber docente. Em segundo lugar, é necessário caracterizar os
vários saberes docentes: saberes da formação científica e pedagógica (ou saberes
da formação profissional), saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes
experienciais. Para estudiosos da área, desconsiderar um dos princípios ou um dos
saberes docentes restringe o alcance da formação profissional do professor. Logo,
somente por meio da consideração desses princípios e saberes, torna-se possível
profissionalizar a docência (IFRN, 2012, p. 138, grifos do autor).

O documento institucional reconhece que a docência mobiliza uma diversidade de
saberes e que no percurso formativo tal diversidade precisa ser considerada. Para realizar tal
defesa, o documento se ampara, também, nos estudos de Tardif (2002). O autor expõe que os
saberes da docência possuem fontes e natureza diversas, de maneira que a prática docente
integra saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais.
Os saberes da formação profissional são apresentados como provenientes das
instituições de formação de professores; saberes sistematizados pelas ciências da educação.
Não obstante, Tardif (2002) destaca que a prática docente não se restringe a ser um objeto das
ciências, mas mobiliza um conjunto de diversos saberes, os quais o autor denomina de
pedagógicos. A esse respeito, Tardif (2002, p. 37) ressalta que os saberes ditos pedagógicos
“[...] apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática
educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a
sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa”.
Os saberes disciplinares dizem respeito aos saberes específicos de cada disciplina,
como, por exemplo, Matemática, Física, Biologia etc. São saberes que correspondem às
diferentes áreas de conhecimento, selecionados e transmitidos pelas instituições universitárias
e que “[...] emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”
(TARDIF, 2002, p. 38).
Em relação aos saberes curriculares, são materializados em forma de planejamento e
programas escolares. Concernem a uma categorização que representa o modelo de cultura
erudita que a escola selecionou e defende, correspondendo “[...] aos discursos, objetivos,
métodos, conteúdos [...]” (TARDIF, 2002, p. 38).
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Por fim, destacam-se os saberes experienciais como constituintes do corpo de
conhecimento próprio da docência. Nesse sentido, Tardif (2002) defende que são saberes da
prática, do cotidiano e do exercício da profissão, tendo sua origem na experiência, sendo por
ela validados. O autor compreende que os saberes experienciais são integrados à experiência
tanto individual quanto coletiva, assumindo a forma de um saber-fazer e saber-ser (TARDIF,
2002).
Dessa maneira, a defesa de Tardif (2002) é convergente para o entendimento de que a
docência é um campo de conhecimento próprio que não assume uma forma unilateral e,
portanto, deve ser objeto de estudo dos que pretendem exercer tal profissão tanto no âmbito
da formação inicial quanto da continuada.
Nessa perspectiva, corroboramos a compreensão de Castro e Brito (2013), quando
afirmam que se trata de uma profissão com características próprias, inseridas nos processos
históricos e culturais, o que nos induz a reconhecer, também, que a docência encontra-se
inserida no contexto do capitalismo e que, dessa forma, está submetida às contradições
inerentes a esse modo de produção.
Nesse sentido, é importante destacar que o processo de expansão pelo qual vem
passando a modalidade da educação profissional tem sido acompanhado por discursos que
reforçam uma necessária preparação da população jovem e adulta como condição de inserção
no mercado de trabalho. Dessa forma, é ainda mais relevante atentar para os profissionais que
exercem o ensino nessa modalidade, pois eles podem colaborar ou não, de forma consciente
ou não, para a manutenção de uma abordagem de educação profissional que vise unicamente à
inserção dos indivíduos, ainda que de maneira precarizada, no mercado de trabalho.
Na perspectiva da edificação de uma educação profissional que vá além do
imediatismo mercadológico, que supere a submissão aos interesses hegemônicos e que esteja
voltada para a defesa de uma educação comprometida com a classe trabalhadora e com a
transformação da realidade de uma maneira mais justa, impõe-se uma necessária preocupação
com a formação dos docentes da educação profissional. Nesse entendimento, concordamos
com Kuenzer (2011), ao afirmar que as propostas de formação de professores podem
colaborar com práticas que vislumbrem outro projeto de sociedade, do mesmo modo que
podem retardá-lo.
Desse modo, compreendemos que a formação do docente que atua na educação
profissional não pode apenas considerar os aspectos técnicos relacionados às disciplinas
específicas da formação profissional ofertadas nos cursos da modalidade, embora também
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devamos reconhecer que são de grande importância, mas também deve levar em conta as
peculiaridades da docência em suas dimensões políticas e pedagógicas.
Nessa direção, estudos como os de Machado (2013), Urbanetz (2011) e Moura (2008,
2014) defendem políticas contínuas de formação, específicas para os docentes que atuam na
educação profissional e que tiveram sua formação inicial em áreas que não são as da
educação, tendo em vista o entendimento das relações entre educação e trabalho. O trabalho
como princípio educativo e o trabalho em suas dimensões histórica e ontológica,
extremamente relevantes numa perspectiva transformadora da realidade, não são abordagens
comuns aos cursos superiores de tecnologia, bacharelados e até mesmo de algumas
licenciaturas, sendo fundamental uma formação que, além de proporcionar a compreensão da
docência como um campo de conhecimento próprio, possibilite o entendimento do contexto
complexo e contraditório no qual estamos inseridos, ou seja, uma formação específica para os
professores da educação profissional.
Por esse viés, diante da compreensão de que a docência é um campo de conhecimento
próprio e de que estudos indicam a importância de uma formação específica para os docentes
da educação profissional e em face da constatação (através da nossa experiência profissional
no setor pedagógico de um Campus de um Instituto Federal) de que professores das
disciplinas do Núcleo Técnico/Tecnológico do referido Campus não possuem formação na
área educacional, desenvolvemos a presente pesquisa que tem como problemática central de
estudo: quais as políticas públicas educacionais que fundamentam as ações voltadas para a
formação dos docentes da educação profissional e de que modo a concretização dessas
políticas ou a inexistência destas repercutem nas instituições de educação profissional?
Em virtude da referida problemática, optamos por realizar uma investigação mais
abrangente, de forma a contemplar não somente os professores, mas também os gestores e
estudantes de duas escolas de referência na oferta da educação profissional no Vale do Açu: o
Campus Ipanguaçu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte e a Unidade do SENAC/RN, em Assu. Desse modo, traçamos como objetivo geral para
a nossa investigação: analisar as políticas de formação de docentes para a educação
profissional e sua implementação em instituições no Vale do Açu.
No que diz respeito aos objetivos específicos, buscamos: analisar o contexto da
reestruturação produtiva, suas repercussões na educação da classe trabalhadora e na formação
de seus formadores; analisar historicamente as políticas públicas de formação inicial e
continuada para a educação profissional brasileira, enfatizando as dos anos 2000; investigar a
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implementação das políticas de formação inicial e continuada de docentes da educação
profissional no Vale do Açu, identificando os respectivos desafios e possibilidades de ação.
A presente pesquisa buscou imergir do cotidiano da educação profissional,
diferenciando-se dos demais estudos por possibilitar a participação, conforme já citado, não
apenas dos docentes, mas também dos estudantes e dos gestores. Além disso, parte do
trabalho empírico foi realizada em um Campus instalado no interior de um estado nordestino,
fruto do processo de expansão da Rede Federal, o qual, tomando o ano de 2015 como
referência, já contabiliza 9 anos desde a sua inauguração, o que nos proporcionou maior
diversidade e abrangência quanto às respostas de seus professores e gestores diante da
constatação de que nele atuam tanto profissionais que exercem a docência desde o primeiro
dia de funcionamento do Campus quanto professores recém-contratados pela instituição. O
Campus Ipanguaçu, por fazer parte do processo de expansão, é semelhante a muitos outros
campi distribuídos pelos diferentes estados brasileiros. A outra escola que recebeu nossa
pesquisa é a Unidade do SENAC, localizada no município de Assu, cidade polo do Vale. Da
mesma forma que o Campus Ipanguaçu, a Unidade do SENAC também possui estrutura
semelhante às demais unidades do estado e funciona em consonância com orientações
sistêmicas, o que permite que os resultados desta pesquisa sejam amplamente divulgados, pois
temos em vista contribuir para a compreensão da materialização de políticas específicas para a
formação dos docentes da educação profissional, dos desafios e das possibilidades sobre o
assunto a partir do ponto de vista dos próprios professores e gestores.
Com o intuito de atingir os objetivos propostos e já elencados, enveredamos pela
perspectiva teórica do pensamento sociocrítico, pois, desde o princípio, compreendemos que,
para tratar de políticas, da formação de docentes e da educação profissional, faz-se necessário
entender tais objetos de estudo em seu contexto histórico, como campo de disputa de uma
sociedade dividida em classes em que as artimanhas ideológicas do capital são amplamente
utilizadas em defesa de seus interesses, sendo estes elementos teóricos do marxismo.
Nessa perspectiva, recorremos a Frigotto (2010b) como principal referência
metodológica para o nosso trabalho, uma vez que sua concepção de que a dialética “para ser
materialista e histórica tem de dar conta da totalidade, do específico, do singular e do
particular” converge para as nossas expectativas de realização deste trabalho. Ainda para o
autor, “isto implica dizer que as categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não
são apriorísticas, mas construídas historicamente” (FRIGOTTO, 2010b, p. 79).
Sobre o assunto, Minayo (2014, p. 26, grifos da autora) defende:
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Os princípios de especificidade histórica e de totalidade lhe conferem
potencialidade, para, do ponto de vista metodológico, apreender e analisar os
acontecimentos, as relações e as etapas de um processo como parte de um todo. Os
critérios de complexidade e de diferenciação lhe permitem trabalhar o caráter de
antagonismo, de conflito e de colaboração entre os grupos sociais e no interior de
cada um deles e, pensar suas relações como múltiplas em seus próprios ângulos,
intercondicionadas em seus movimentos e desenvolvimento interior e interagindo
com outros fenômenos ou grupos de fenômenos.

Nesse sentido, construímos um caminho, amparados nos apontamentos de Frigotto
(2010b), que teve como primeiro passo a consideração de que nossa problemática se situa
dentro de um contexto mais amplo, o que implica reconhecer que não estamos partindo de um
ponto zero de conhecimento e definir tanto o recorte a ser utilizado quanto a quais sujeitos a
pesquisa se refere.
Dessa forma, o primeiro esforço investigativo se deu no plano da revisão bibliográfica,
a qual permite um levantamento da produção já existente sobre a problemática, destacando o
seu contexto histórico-econômico-social, as políticas já concretizadas e as anunciadas para a
formação de professores da educação profissional, evidenciando diferentes perspectivas de
análises. Ainda nesse movimento investigativo e de forma a ser coerente com nosso objeto de
estudo, recorremos à análise documental como necessário procedimento de pesquisa. Para os
nossos estudos, foram considerados a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
9.394/1996 (BRASIL, 1996), Lei n. 13.005/2014, que estabeleceu o Plano Nacional de
Educação para o período vigente (BRASIL, 2014), Decretos e Resoluções Nacionais relativas
à formação de professores, Pareceres do Conselho Nacional de Educação que tratam do
mesmo assunto, Projeto Político-Pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, assim como seu respectivo Plano de Desenvolvimento
Institucional, Regimento e Resoluções do IFRN, Regimento e Projeto Político-Pedagógico do
SENAC/RN, entre outros documentos que complementaram a análise.
Ainda no que se refere ao movimento de coleta de dados da realidade investigada,
optamos por desenvolver, também, uma pesquisa no Campus Ipanguaçu do IFRN e na
Unidade do município de Assu do SENAC, escolha dada pelos motivos já apresentados em
parágrafos anteriores e que nos permitiu uma aproximação com os sujeitos envolvidos
diretamente com a formação de docentes (professores, gestores e estudantes). Tal
procedimento fez-se necessário diante da nossa pretensão em captar a compreensão que esses
sujeitos possuem a respeito da problemática. Assim, definimos como recorte inicial que os
referidos sujeitos deveriam ser os que atuam com os cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio no Campus Ipanguaçu, pois, em virtude da diversidade de oferta apresentada pela
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instituição, a opção pelos cursos técnicos pareceu-nos mais coerente com a investigação da
educação profissional ofertada à classe trabalhadora, além de ser a oferta mais expressiva do
ponto de vista quantitativo e de reconhecimento social e de possibilitar maior grau
comparativo com a pesquisa realizada com os docentes, gestores e estudantes envolvidos com
os cursos técnicos da Unidade do SENAC.
Nessa direção, contabilizamos oito gestores aptos a participarem, sendo eles: no
Campus Ipanguaçu – o diretor geral, o diretor acadêmico/de ensino, duas técnicas
administrativas responsáveis pela coordenação pedagógica (uma pedagoga e uma técnica em
assuntos educacionais) e os coordenadores dos três cursos técnicos integrados ofertados
(Agroecologia, Meio Ambiente e Informática); na Unidade do SENAC em Assu, somente o
coordenador da Unidade. Os estudantes selecionados para participação na pesquisa foram os
concluintes dos já elencados cursos técnicos integrados no Campus Ipanguaçu do IFRN, por
considerarmos que, ao estarem cursando o quarto e último ano na instituição, teriam mais a
contribuir, bem como os representantes de estudantes das duas turmas dos cursos técnicos em
Segurança do Trabalho da Unidade do SENAC, uma vez que seguimos a recomendação da
entidade de que não seria possível aplicar o instrumento de pesquisa com as turmas
completas, mas somente com alguns representantes. Por fim, foram contabilizados cinquenta
e sete docentes que dão aula nos diferentes cursos técnicos do Campus e que suas disciplinas
estão relacionadas ou à formação geral ou à formação profissional e cinco professores do
SENAC que se revezam com as disciplinas de formação técnica. A seguir, para melhor
compreensão, apresentamos a tabela completa considerando não os possíveis respondentes,
mas os que, de fato, participaram da pesquisa:
Tabela 2 – Participantes da pesquisa (2015)

Docentes
Gestores
Estudantes
Total por escola
Total geral

Unidade de Assu do
SENAC/RN

Campus Ipanguaçu do
IFRN

5
1
10
16

41
6
70
117
133

Fonte: Dados da pesquisa.

Diante das especificidades de cada uma das instituições a serem investigadas, é
importante frisar que não se trata de um estudo comparativo, tendo em vista que isso não
corresponde aos nossos objetivos, ou seja, a construção de um quadro comparativo sobre a
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materialização das políticas de formação de docentes para a educação profissional por meio
desse método. A esse respeito, Schneider e Schimitt (1998, p. 49) afirmam que, na
comparação,

é lançado mão de um tipo de raciocínio comparativo que podemos descobrir
regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e
tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e
diferenças, e explicitando as definições mais gerais que regem os fenômenos sociais.

Feito esse esclarecimento, retomamos a explicitação teórica relatando que, em virtude
do quantitativo de sujeitos envolvidos na pesquisa, no total de 133, nossa alternativa para a
coleta dos dados no campo empírico foi a da aplicação de questionário. De acordo com Gil
(2010), a construção de questionários visa formular questões que traduzam os objetivos da
pesquisa. Para o autor, “as respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados
requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses
que foram construídas durante o planejamento da pesquisa” (GIL, 2010, p. 121).
Gressler (2007, p. 167-168) tece os seguintes comentários sobre a utilização de
questionários:

[...] a maior parte dos problemas que exigem anonimato pode ser pesquisada por
meio de questionário, uma vez que o mesmo assegura maior liberdade para se
expressar opiniões. [...] Entre as vantagens do questionário, encontra-se a
possibilidade do mesmo ser pré-testado antes de ser aplicado definitivamente. Outra
vantagem é quase-total ausência de pressão sobre o indivíduo, pois, geralmente é-lhe
proporcionado tempo para refletir sobre as respostas, não se exigindo resposta
imediata. A ordem regular das questões também é uma das vantagens, pois assegura
certa uniformidade de resposta, o que possibilita melhor condição de análise.

Ao considerarmos as diferentes possibilidades de construção do referido questionário,
optamos por um formato composto por perguntas tanto fechadas quanto abertas, o que nos
permitiu, além da catalogação das alternativas previamente sugeridas, a obtenção de respostas
francas e sem interferências.
Em seguida, passamos à análise dos dados que, segundo Frigotto (2010b, p. 98), “[...]
representa o esforço do investigador de estabelecer as conexões, mediações e contradições dos
fatos que constituem a problemática pesquisada”. Ainda para o autor:

É no trabalho de análise que se busca superar a percepção imediata, as impressões
primeiras, a análise mecânica e empiricista, passando-se assim do plano do
pseudoconcreto ao concreto que expressa o conhecimento apreendido da realidade.
É na análise que se estabelecem as relações entre a parte e a totalidade (FRIGOTTO,
2010b, p. 98).
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Por fim, ainda de acordo com os apontamentos de Frigotto (2010b), realiza-se a
síntese da investigação, resultante de uma elaboração que explica a problemática investigada.
Deve representar um avanço em relação ao conhecimento anterior, mas também apontar
questões pendentes.
Assim, estruturamos o nosso trabalho em quatro capítulos: o primeiro se constitui na
introdução à problemática objeto de nosso estudo, seguido por mais três capítulos que tentam
corresponder aos objetivos específicos da pesquisa.
No segundo capítulo, buscamos apresentar o contexto de reestruturação produtiva para
melhor situar nosso objeto de estudo. Dessa forma, partimos do período histórico referente a
meados do século XX até a configuração atual, tomando como referência o ano de 2015,
discutindo também as implicações desse contexto nos âmbitos da economia, cultura e política,
assim como suas repercussões na educação da classe trabalhadora. Ainda nessa perspectiva de
compreensão contextual, destacamos o processo de reestruturação produtiva, especificamente,
em nosso país. Para encerrar o capítulo, abordamos as implicações do contexto de produção
flexível sobre o trabalho e a formação dos docentes brasileiros.
No terceiro capítulo, discutimos as políticas de formação de docentes, particularmente
as voltadas para a educação profissional, no contexto brasileiro, com destaque para as ações
implementadas a partir do ano 2000. Nessa perspectiva, analisamos os principais documentos
nacionais que amparam as ações voltadas para a formação docente da modalidade de
educação profissional na atualidade, demonstrando seus entrelaçamentos com as políticas de
formação destinadas aos demais professores da educação básica. Além disso, apresentamos as
propostas de formação para os referidos docentes, defendidas pelos principais pesquisadores
da área.
No quarto capítulo, apresentamos as escolas nas quais realizamos a pesquisa de
campo, a Unidade do SENAC, em Assu, e o Campus Ipanguaçu do IFRN, assim como o que
seus documentos institucionais propõem sobre a formação de seus professores. É nesse
capítulo que também discutimos a respeito dos dados resultantes da pesquisa e que visam
evidenciar a formação inicial dos professores das referidas escolas e de que forma são
trabalhados os processos relativos à indispensável formação continuada dos que atuam no
magistério. Ainda nesse capítulo, abordamos os desafios e as possibilidades para a formação
dos docentes da educação profissional a partir da perspectiva dos sujeitos participantes da
pesquisa.
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Por fim, expomos nossas considerações finais sobre a problemática, destacando as
conclusões possibilitadas tanto pelos dados coletados nas duas escolas pesquisadas quanto
pela análise documental e apontando as inquietações surgidas deste estudo e que devem ser
objeto de pesquisas posteriores.
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O foco deste trabalho é tratar das políticas voltadas para a formação dos docentes da
educação profissional. No entanto, antes de abordar as especificidades da temática, é preciso
partir da seguinte compreensão: a de que tais políticas não estão, de forma alguma,
dissociadas de projetos maiores, como os de educação e sociedade. Desse modo, o presente
capítulo tem o objetivo de analisar o contexto da reestruturação produtiva, bem como suas
repercussões na educação da classe trabalhadora e na formação de seus formadores.
Nessa direção, é imprescindível compreender que, ao se definir uma política para
determinada área, tal definição é dada por articulação com as concepções que se tem sobre a
realidade e as possibilidades de intervenção nela. Assim, estabelecer uma política é muito
mais do que apontar um caminho a ser percorrido; é uma tentativa concreta de consolidar,
alterar ou transformar uma realidade.
A responsabilidade pelo estabelecimento de políticas é, geralmente, atribuída ao poder
público. Contudo, mesmo que se reconheça a importância das iniciativas governamentais, o
processo de formulação das políticas é muito mais complexo, pois envolve direta ou
indiretamente diversos agentes. Nesse processo, as forças sociais podem disputar diferentes e
até divergentes projetos em que pressões e negociações constituem os embates. Assim, tanto o
espaço de formulação quanto o de implementação de ações que visem dar concretude às
políticas tornam-se espaços de disputas e de demonstração das contradições da realidade.
Nesse sentido, torna-se fundamental para o entendimento de qualquer política (neste
texto, tratamos especificamente das educacionais) a compreensão do contexto no qual está
inserida. Nesse caso, referimo-nos ao Brasil – país colonizado já no período moderno e que se
desenvolve tardiamente –, cuja inserção no progresso construído pela humanidade se dá de
maneira periférica (DAMIS, 2011). Contudo, tais apontamentos históricos não excluem o
Brasil das amplas e profundas mudanças que ocorrem tanto internamente quanto fora do seu
território, em especial ao longo das últimas décadas, promovendo também repercussões nas
políticas públicas.
As mudanças a que estamos nos referindo decorrem, principalmente, do modo de
produção capitalista que vivenciamos, cujo objetivo central, de acordo com Frigotto (2003), é
garantir a maximização da acumulação de capital, o que traz amplas repercussões para a vida
de todos.
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Ao perseguir seus objetivos, o capital constrói modelos de organização que de tempos
em tempos devem ser repensados em virtude de sua dinâmica conflituosa. Assim, como este
trabalho se propõe a compreender o objeto de estudo em seu contexto, iremos nos deter,
inicialmente, a uma análise sobre as principais mutações no capitalismo a partir de meados do
século passado, sobretudo na década de 1960, na compreensão de que extrapolaria os seus
limites uma análise que nos remetesse a sua origem.
Dessa forma, iremos nos debruçar, neste momento, na análise do contexto político,
cultural, social e econômico no qual estamos inseridos, com o intuito de melhor compreender
as repercussões dessa conjuntura na educação da classe trabalhadora e, consequentemente, nas
políticas de formação de seus formadores.

2.1 Reestruturação produtiva da segunda metade do século XX aos dias atuais

Este item tem o objetivo de permitir a compreensão das repercussões econômicas,
culturais,

sociais,

políticas

e ideológicas

atreladas

aos

padrões

de acumulação

taylorista/fordista, toyotista e de acumulação flexível no processo de reestruturação produtiva.
Nesse contexto, partimos do entendimento da reestruturação produtiva como uma
reestruturação do capital, acarretada pelas contradições inerentes ao próprio capitalismo.
Diante de novas demandas e conflitos entre capital e trabalho, relação elementar nesse modo
de produção, o capital se reorganiza para se manter na condição de explorador de mais-valia,
em permanente defesa de seu máximo acúmulo. Para compreender esse movimento,
tomaremos como ponto de partida, mesmo que de maneira breve, o regime de acumulação
predominante no início e meados do século passado.
Segundo Antunes (2009), o padrão de acumulação consolidado pelo fordismo e
taylorismo se ergueu nas indústrias dos países de capitalismo avançado, com ênfase nas
automobilísticas, expandindo-se posteriormente para o setor de serviços. Antunes (2009)
também relata que o referido processo se deu pela mescla da produção em série fordista com
o cronômetro taylorista, tendo como base uma produção em massa de mercadorias por meio
de processos homogeneizadores e verticalizados.
Além disso, destaca-se o fato de que o trabalho era realizado por meio de uma
distribuição de tarefas em que se enfatizavam o parcelamento e a fragmentação das
atividades. Em decorrência, tornou-se cada vez mais perceptível a separação entre os que
elaboravam e os que executavam (trabalho intelectual x trabalho manual).
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Nesse sentido, Kuenzer (2011b) destaca que a divisão do trabalho passa a ser aspecto
central e com repercussões fundamentais para a acumulação, tais como a hierarquia e a
especialização. Para a autora, são de grande contribuição nesse processo os estudos de Taylor,
que postula que somente à administração cabe o conhecimento total do processo produtivo,
tendo em vista que, para o trabalhador, resta apenas seguir as instruções dos seus superiores.
É justamente com Taylor que, segundo Braverman (2011), teve início ainda no final
do século XIX um movimento denominado de gerência científica, que, de acordo com o autor,
representava um esforço em adotar os métodos da ciência na resolução de problemas relativos
ao controle do trabalho nas empresas capitalistas. Contudo, para o autor (BRAVERMAN,
2011), não havia características de verdadeira ciência no referido movimento, pois suas
pressuposições vislumbravam unicamente a perspectiva do capital relativa às condições de
produção e que não investigava o trabalho de maneira geral, mas apenas o atendimento das
necessidades dos capitalistas. Braverman (2011) afirma que a produção acadêmica de Taylor
tem ênfase no desenvolvimento de métodos e na organização do trabalho, sendo destaque a
preocupação em fornecer à gerência o controle total do trabalho. Para o autor, esse foi o
principal ponto de conflito entre o taylorismo e os sindicatos, em virtude da compreensão de
que se tratava de um processo de destituição do conhecimento do próprio fazer do
trabalhador.
A esse respeito, Kuenzer (2011b, p. 30) ressalta:
A heterogestão define o conceito de controle do taylorismo, que assume uma
conotação inteiramente nova: a necessidade absoluta da gerência impor ao
trabalhador a maneira rigorosa pela qual o trabalho deve ser executado. [...] A
gerência passa a ser científica: realiza estudos e coleta conhecimentos e informações
acerca do trabalho, o que não ocorre com o trabalhador, dada a sua suposta
incapacidade. Este monopólio do saber sobre o trabalho confere ao gerente poder
para controlar cada fase do processo de trabalho, que, quanto mais complexo, mais
se separa do trabalhador.

Portanto, trata-se de teoria exclusivamente voltada para o capital, mas que, como
afirma Kuenzer (2011b), precisa omitir tal fato da massa trabalhadora através de postura
supostamente científica e universal.
A constatação feita por Kuenzer (2011b) caracteriza-se como um discurso ideológico,
sendo esta uma estratégia amplamente utilizada pelo capital com o objetivo de ludibriar a
classe trabalhadora para que esta legitime seus interesses. Para Chauí (1980, p. 10-11):
“um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar as ideias
como independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais
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ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa realidade que torna
compreensíveis as ideias elaboradas”.

A utilização do recurso ideológico é uma constante e será objeto de destaque ao longo
deste trabalho, pois, conforme Chauí (1980), a ordenação de ideias ou representações
concebidas como independentes das condições materiais colabora para legitimar poderes
políticos e econômicos dominantes.
Com esse entendimento, retomamos o enfoque do padrão de produção que ficou
conhecido como taylorismo/fordismo. Harvey (2009) aponta como data inicial simbólica para
o fordismo o ano de 1914, quando Henry Ford implantou o dia de trabalho com a duração de
oito horas e a custo de cinco dólares para a sua indústria, mas como suposto fator
recompensador para os trabalhadores. O autor relata que Ford consolidou experiências
anteriores que se mostraram promissoras, no entanto afirma que sua distinção em relação ao
taylorismo está na concepção de que a produção em massa requer um consumo em massa.
Nessa perspectiva, para Harvey (2009), o que ocorreu nesse período foi a implantação
de “[...] um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e
gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de
sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 2009, p. 121).
Com isso, concebia-se uma nova visão de exploração do trabalhador em que tanto o
seu tempo na indústria era planejado para que fosse aproveitado da melhor forma possível
quanto seu tempo externo servia para gerar lucro, em virtude da sua condição de consumidor.
Braverman (2011) destaca que o tempo livre ganha a total atenção do mercado, transformando
não somente os meios de entretenimento, mas também os de esportes em espaços de
ampliação para o capital. No entanto, segundo Harvey (2009), para que isso pudesse se
instalar, era preciso, além das próprias corporações, a colaboração de outros dois agentes: os
trabalhadores e o Estado.
Harvey (2009) ressalta que dos trabalhadores era exigida uma nova configuração de
trabalho na qual eles não possuíam controle algum sobre o processo produtivo. Dessa forma,
pode-se depreender que tal configuração não ocorreu sem conflitos, mas foi se constituindo
um mecanismo de negociação com os sindicatos que garantia alguns ganhos salariais,
seguridade, entre outros direitos, em troca da cooperação com o modelo fordista de produção.
Assim, também ganha destaque o papel do Estado nesse novo regime, pois requer uma
regulamentação e intervenção específica. Além disso, esperava-se do Estado um investimento
público que tanto possibilitasse melhores condições de funcionamento para as indústrias
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quanto promovesse as condições necessárias para a manutenção do consumo de massa. Outro
fator importante era o de seu suposto papel como agente mediador na relação capital/trabalho.
Para Antunes (2009, p. 40), o referido processo é
[...] um sistema de “compromisso” e de “regulação” que, limitado a uma parcela dos
países capitalistas avançados, ofereceu a ilusão de que o sistema de metabolismo
social do capital pudesse ser efetiva, duradoura e definitivamente controlado,
regulado e fundado num compromisso entre capital e trabalho mediado pelo Estado.

Dessa forma, uma perspectiva keynesiana1, gestada a partir da década de 1930, vai
colaborando para a construção de uma visão de Estado que age como conciliador entre
trabalhadores e capitalistas e principal assegurador dos direitos sociais. Tal compromisso
assumido pelo Estado buscava, através de ações indicadoras de um Estado de Bem-Estar
Social (Welfere State), controlar a classe trabalhadora por meio de regulamentações que,
supostamente, refletiam a mediação entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos
capitalistas. Para Oliveira (2010), o Welfare State foi uma estratégia do capitalismo, cujo
objetivo era o de ser um integrador de poder, negociando com os sindicatos as bases
econômicas para o desenvolvimento industrial (OLIVEIRA, 2010).
A esse respeito, Harvey (2009, p. 125) afirma que

[...] o crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de uma série de
compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos processos de
desenvolvimento capitalista. O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e
construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas
em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura;
e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao
desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de produção.

O autor afirma ainda que se trata de um equilíbrio de poder tenso, mas firme, que
consolidou um modelo de acumulação que se manteve por muitos anos e que ainda repercute
em nossa sociedade. Antunes (2009) relata algumas das principais características que
constituíam o padrão taylorista/fordista executado nas indústrias automobilísticas, dentre elas:
a produção de automóveis, realizada essencialmente na própria fábrica, pois apenas os
1

Segundo Frigotto (2003), as teorizações keynesianas defendem a intervenção do Estado na economia, com o
intuito de evitar, no sistema, um colapso. Para o autor, é no pós-segunda guerra mundial que se fortalece a ideia
de Estado de Bem-Estar através do desenvolvimento de políticas sociais que objetivavam a “[...] estabilidade no
emprego, políticas de rendas com ganhos de produtividade e de previdência social, incluindo seguro
desemprego, bem como direito à educação, subsídio no transporte etc.” (FRIGOTTO, 2003, p. 70-71).
É importante destacar que, conforme Fiori (1997), as experiências relacionadas à construção do Estado de BemEstar Social se deram de maneira diferenciada tanto entre os diferentes países de capitalismo avançado quanto
nos países periféricos, apresentando diferenças quanto às formas de financiamento, peso do poder público,
extensão de serviços, formas de organização institucional, dentre outras.
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aspectos secundários eram destinados a setores externos; a intensificação do trabalho, que se
consolidava por meio da “racionalização” das operações cujo objetivo era diminuir o tempo e
acelerar o ritmo de trabalho; a produção amparada na fragmentação, decomposição e
repetição das atividades dos trabalhadores, que, desse modo, tornavam-se apenas
colaboradores das máquinas; a interligação entre diferentes atividades por meio de uma
esteira que tanto promovia uma linha rígida de produção quanto predeterminava o tempo e o
ritmo de trabalho.
O fordismo e o taylorismo, juntamente com o keynesianismo, são expressões de um
período significativo e relativamente estável de acumulação de capitais que tem como marco
inicial o final da segunda guerra em 1945 até início da década de 1970. No entanto, para
Frigotto (2003, p. 73-74), esse modelo já apontava sinais de esgotamento no final da década
de 1960, com claras indicações de crise do Estado de Bem-Estar Social, “[...] cuja sintomática
se explicita pela crescente incapacidade de o fundo público financiar a acumulação privada e
manter as políticas sociais de reprodução de força de trabalho”.
Nesse contexto, é válido destacar o que Antunes (2009, p. 42) denomina de
“transbordamento da luta de classes”. Para ele, o operário despossuído dos meios de
produção, alheio às concepções de seu trabalho e atuando de maneira intensificada e
massificada, passa, pela própria dinâmica do trabalho, a construir uma concepção de si
mesmo e da classe à qual pertence, vislumbrando as contradições que permeavam o processo
de acumulação no padrão taylorista/fordista. Dessa maneira, várias ações, individuais e
coletivas, eram realizadas pelos trabalhadores insatisfeitos, incluindo a paralisação das
atividades (ANTUNES, 2009).
De acordo com o autor, o aumento do preço da força de trabalho, conquistado no póssegunda guerra mundial, contribuiu, entre outros elementos, para a queda na taxa de lucro.
Além disso, também se constatava uma retração no consumo, uma das consequências do
desemprego estrutural que então se instalava. Decorrem daí fatores como: crise generalizada
de forte cunho fiscal, diminuição dos gastos públicos, problemas inflacionários e transferência
para o capital privado.
Para Antunes (2009, p. 33), tal conjuntura se constituía em expressão de uma crise
estrutural do capital, uma manifestação “[...] tanto do sentido destrutivo da lógica do capital,
presente na intensificação da lei de tendência decrescente do valor de uso das mercadorias,
quanto da incontrolabilidade do sistema de metabolismo social do capital”.
Frigotto (2003) realça outro ponto para o estabelecimento da crise. Trata-se do
processo de internacionalização que retira do país de origem parcela dos ganhos fiscais, mas
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não a exigência de que o Estado continue colaborando para a manutenção do capital e
reprodução da força de trabalho. Além disso, Antunes (2009) defende que, nessa conjuntura, a
esfera financeira ganha prioridade em relação aos capitais produtivos, em virtude do seu
potencial especulativo.
Segundo Frigotto (2003), nesse mesmo período, foi se desenhando uma revolução nas
bases técnicas do processo produtivo por meio do desenvolvimento da microeletrônica
atrelada à informatização, à microbiologia e à engenharia genética, possibilitando que a
tecnologia rígida fosse substituída pela tecnologia flexível com enormes repercussões para o
mundo do trabalho.
Dessa forma, uma vez que o padrão de acumulação e seu sistema de regulação político
e ideológico vigente no período pós-guerra, especialmente nos países de capitalismo
avançado, não respondiam mais às necessidades de reprodução, o próprio capital se reinventa,
se reorganiza, utilizando para tanto todo o aparato à sua disposição. No entanto, é válido
ressaltar que a resposta capitalista não se deu em seus aspectos essenciais, no modo de
produção, mas apenas em relação ao padrão de acumulação. Para Oliveira (2010), trata-se de
um rearranjo estrutural, fruto do desenvolvimento do próprio modo de produção,
desencadeado pela luta entre classes ou interna a uma classe, na busca por novos parâmetros
de sustentação.
Nesse caso, o capital persegue uma reorganização que, além de retomar os padrões de
acumulação, coíbe as ameaças ao sistema, mas sem alterar seus fundamentos. Assim, um
novo modelo de acumulação precisa estar articulado a um modo de regulação diferente, o que
também requer outras concepções políticas e ideológicas. Dessa forma, o capital constrói
como resposta para a crise, que se agrava na década de 1970, uma reestruturação produtiva
articulada ao neoliberalismo, à globalização e ao pensamento pós-moderno. Todos esses
elementos convergem para amplas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, com
repercussões tanto para os países de capitalismo avançado quanto para os de periferia. Desse
modo, é preciso compreender como cada um desses elementos foi se estruturando, assim
como se articulam entre si.
Harvey (2009) aponta que nesse contexto de reajustamento novas experiências vão
sendo testadas, ganhando destaque o “modelo toyotista” ou “japonês” como alternativa ao
padrão estabelecido por Taylor e Ford. É válido ressaltar que o modelo que se engendra no
Japão pós-guerra não nasce em oposição ao modelo predominante, mas a partir dele.
Constitui-se pela percepção de que suas contradições e seus respectivos conflitos poderiam
ser aparentemente amenizados. Conforme já vimos, o trabalho no padrão de produção
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taylorista/fordista era rígido, parcelar e fragmentado em que somente a gerência poderia ter o
conhecimento total do processo produtivo, o que gerava muito descontentamento. Assim,
nessa nova configuração, algumas das reivindicações dos trabalhadores foram supostamente
atendidas por meio de uma nova dinâmica de trabalho que valorizava o trabalho em equipe, a
polivalência, a flexibilidade, além de propor mudanças na gestão organizacional.
No entanto, é preciso, mais uma vez, destacar que tais mudanças não se deram pelo
simples atendimento das demandas dos trabalhadores, como maior flexibilidade e mudanças
na gestão organizacional, mas pela compreensão de que estas poderiam ser revertidas em
benefício para o capital. A primeira delas foi a percepção de que, ao manter o padrão
taylorista/fordista, ocorreria um desgaste cada vez maior com a classe trabalhadora, de forma
que o caminho mais adequado seria o de construir outra alternativa. Assim, ao introduzir os
conceitos de flexibilidade, de polivalência2, de trabalho em equipe, entre outros, o que de fato
se pretendia era uma nova forma de intensificar o trabalho e extrair mais-valia, dando
continuidade e promovendo um aumento de acumulação, mas de modo a cooptar a massa
trabalhadora por meio de um suposto atendimento das suas demandas.
Antunes (2009) apresenta traços do modelo de produção criado por Ohno, engenheiro
da Toyota, destacando os aspectos que o diferenciavam do padrão anterior, a saber: uma
produção heterogênea, vinculada à demanda e com ênfase na individualidade do consumidor;
baseava-se no trabalho em equipe e na polivalência dos operários; alteração da relação
homem/máquina, pois o mesmo operário poderia realizar suas atividades em várias máquinas
ao mesmo tempo; existência mínima de estoque por meio do sistema de kanban3; princípio do
just in time, com vistas a aproveitar ao máximo o tempo de produção 4; estrutura
horizontalizada em que se priorizava o que se constituía como central no processo produtivo,
terceirizando os demais; constituição de grupos de trabalho que visavam aperfeiçoar o
processo produtivo, sendo denominados de Círculos de Controle de Qualidade (CCQs) 5; e
implantação do emprego vitalício para, no máximo, 30 por cento dos seus trabalhadores (com
exceção das mulheres), além de ganho salarial atrelado ao aumento da produtividade.

2

A polivalência, nesse contexto, referia-se à possibilidade de um mesmo operário executar diferentes atividades
por meio de diferentes máquinas.
3
O Kanban é um sistema de sinalização que pode utilizar cartões, placas ou senhas como indicadores da
produção. No toyotismo, o kanban comanda a reposição de peças e de estoque, que são mínimos em comparação
ao fordismo (ANTUNES, 2009).
4
Por meio do princípio do just in time, nada na produção é realizada sem a constatação da necessidade, tudo é
feito somente quando se constata que é a hora exata para a atividade.
5
Para Antunes (2009, p. 57), os CCQs constituem “[...] grupos de trabalhadores que são instigados pelo capital a
discutir seu trabalho e desempenho, com vistas a melhorar a produtividade das empresas, convertendo-se num
importante instrumento para o capital apropriar-se do savoir-faire intelectual e cognitivo do trabalhado [...]”.
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Com tantos diferenciais, a proposta da Toyota apresentava-se como uma excelente
alternativa ao padrão anterior que, como já frisamos, dava amplos sinais de esgotamento. Para
o capital, os benefícios da nova alternativa eram muitos, pois não se utilizava apenas das
destrezas manuais de seus operários, como também da criatividade e demais potencialidades
intelectuais. Além disso, parcela considerável das atividades executadas antes pela gerência
científica, e que ocasionava também desgastes com o operariado, passava a ser realizada no
interior da fábrica pelos próprios trabalhadores, como o controle de qualidade e a
intensificação do trabalho.
No entanto, conforme mencionamos, para que o novo padrão se consolidasse, não
bastaria uma imposição dos que detêm o capital, pois era preciso que paralelamente fosse se
construindo outra concepção sobre as relações, sobre as regulamentações, ou seja, outra
maneira de pensar e agir. Antunes (2009) expõe que as transformações se dão tanto no plano
da materialidade quanto no da subjetividade. Tais mudanças não se dão sem os conflitos e
percepções das contradições inerentes ao processo, mas o capital utiliza-se de todos os
recursos disponíveis na defesa de seus interesses, legitimando-os, muitas vezes, por meio de
estratégias políticas e ideológicas, conforme já pontuamos.
É nesse contexto que, segundo Frigotto (2003), se configura, a partir da visão
distorcida da burguesia, a concepção de que o Estado intervém demais, apontando, como
saída, um retorno irrestrito às leis do mercado e um Estado menos “público”.
Nessa perspectiva, conforme Antunes (2009), o neoliberalismo consolidou as
mudanças, inicialmente nos países de capitalismo avançado6, tendo como maiores
representantes os governos de Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha, e de Ronald Reagan, nos
Estados Unidos, mas se propagou, em momento posterior, para os demais, principalmente,
por meio de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em que se destacam as
ações voltadas para rápida privatização, enxugamento do Estado, ajustes fiscais,
desmontagem dos direitos dos trabalhadores, combate ao sindicalismo, principalmente o de
esquerda, além de reestruturação produtiva e valorização da cultura pós-moderna.
Para Harvey (2014), há diferenças entre os postulados da teoria neoliberal e a sua
concretização nos diferentes espaços geográficos. Assim, foi ganhando uma forma instável e
contraditória. Para o autor, entre outros aspectos, a teoria defende: arranjos institucionais que
6

É importante destacar que, conforme Anderson (1995), a primeira experiência neoliberal ocorreu no Chile sob
a ditadura de Pinochet. O autor destaca que, antes de Thatcher na Inglaterra, o Chile foi o palco de
desregulamentações, desemprego estrutural, coerção aos movimentos sindicais, privatizações e redistribuição de
renda em benefício dos mais ricos.
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garantam as liberdades individuais em que pesam a propriedade privada, o regime de direito e
mercados de livre funcionamento e livre comércio; que o Estado deve se preocupar em
melhorar suas condições competitivas frente aos demais Estados no mercado global; que as
barreiras que possam existir para a livre mobilidade do capital devem ser derrubadas; e que os
indivíduos se responsabilizem pela promoção do seu próprio bem-estar.
No entanto, Harvey (2014) afirma que a concretização de políticas neoliberais
apresenta tensões e contradições que tornam evidentes os reais interesses dessa vertente. Para
ele, em primeiro plano, aparecem os monopólios, pois as empresas mais fortes tendem a
expulsar as empresas mais fracas, o que pode impedir a concorrência que teoricamente faria
os preços caírem e oportunizar serviços mais eficientes aos consumidores. Em seguida,
Harvey (2014) aponta o fracasso do mercado que ocorre quando as empresas não arcam com
todos os custos devidos. Outro fator é o de que o pressuposto neoliberal de igualdade de
acesso à informação e de condições de competição não tem se constatado. O que acontece é
que há indivíduos e empresas com informações e condições privilegiadas que tornam o
processo competitivo extremamente desigual. Além disso, a crença no desenvolvimento
tecnológico pode facilmente sair do controle através do desenvolvimento de tecnologias para
as quais ainda não há mercado e de outros tipos de especulação. Por fim, o autor relata que
“surge uma contradição entre um individualismo possessivo sedutor, mas alienante, e o desejo
de uma vida coletiva dotada de sentido” (HARVEY, 2014, p. 79).
Portanto, para Harvey (2014), há uma evidente disparidade no neoliberalismo entre o
que foi proclamado, o bem-estar de todos e as consequências concretas. De acordo com o
autor, de fato, a inflação que ameaçava diferentes países e até regiões foi controlada, mas o
desemprego e os cortes de benefícios sociais repercutiram diretamente na vida de muitas
pessoas, sendo que desse processo de empobrecimento da qualidade de vida se eximiram as
elites.
Antunes (2009) vai além e ressalta que tal processo se dá de maneira ainda mais
complicada e prejudicial para os menos favorecidos economicamente nos países onde a
reestruturação ocorreu numa condição subalterna, pois não dispõem, entre outros elementos,
de condições que proporcionem o desenvolvimento tecnológico alcançado pelos países de
capitalismo avançado, como também de classe trabalhadora organizada e com o mesmo nível
de negociação que nesses países.
Nesse sentido, Oliveira (2010) destaca como aspecto central no sistema desenvolvido
pela Toyota o atendimento do aumento da demanda de produção, mas sem recorrer ao
aumento de pessoal. Isso nos remete à articulação desses processos com o avanço científico-
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tecnológico já mencionado por Frigotto (2003) e que, entre outros aspectos, é utilizado em
atendimento aos interesses do mercado através do aumento da produtividade via trabalho
morto7.
A esse respeito, Antunes (2009, p. 34) afirma que, além dos movimentos já citados, é
preciso compreender que “as novas técnicas de gerenciamento da força de trabalho, somadas
à liberação comercial e às novas formas de domínio técnico-científico, acentuaram o caráter
centralizador, discriminador e destrutivo desse processo [...]”.
Nessa direção, Gamboa (2001) destaca que o Estado-Nação perde importância para
que novos espaços e redes de poder sejam articulados, em que o nacional, o regional e o local
estejam à disposição da economia global, transnacional e transcultural8. Para o autor, essa
globalização se intensificou a partir da década de 1980 por meio dos avanços tecnológicos,
como os dos satélites e da microinformática. Gamboa (2001) defende que não há mais as
fronteiras nacionais em relação aos aspectos financeiros e os bancos nacionais não dispõem
mais de controle sobre o câmbio internacional e o fluxo de capital financeiro. “A norma é:
produzir onde os salários são os mais baixos, investir onde as leis são mais generosas e
usufruir lucros onde os impostos são menores” (GAMBOA, 2001, p. 97).
Bauman (1999) atribui à globalização um caráter indeterminado e indisciplinado e de
autopropulsão dos assuntos mundiais, mas sem a existência de centro administrativo. Para
Oliveira (2010), a globalização acontece em três dimensões: a política, que aborda uma noção
de governação global (dividida entre a necessidade de criar organismos autônomos e a
regulação mundial ou de permitir que tais ações sejam desenvolvidas pelas corporações
transnacionais); a econômica, relacionada a sua financeirização e internacionalização; e a
cultural, com novos padrões estéticos e comunicativos.
Segue, conforme Antunes (2009, p. 36), uma análise expressiva sobre as respostas do
capital à sua crise estrutural:

Quanto mais aumentam a competitividade e a concorrência intercapitais, mais
nefastas são suas consequências, das quais duas são particularmente graves: a
destruição e/ou precarização sem paralelos em toda a era moderna, da força humana
que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação metabólica entre
homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica societal voltada
prioritariamente para a produção de mercadorias e para o processo de valorização do
7

Antunes e Pochmann (2007) afirmam que Marx denomina o maquinário tecnocientífico de “trabalho morto”.
Para os autores, a ampliação do maquinário tecnocientífico age de maneira coerciva sobre o “trabalho vivo”, ou
seja, sobre os trabalhadores.
8
É importante destacar que, embora ganhem evidência os movimentos atrelados à globalização, também se
verificam movimentos de resistência, de valorização do local frente ao global, incluindo-se, também,
movimentos de caracterização preconceituosos, como os xenofóbicos.
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capital. [...] Desemprego em dimensão estrutural, precarização do trabalho de modo
ampliado e destruição da natureza em escala globalizada tornaram-se traços
constitutivos dessa fase da reestruturação produtiva do capital.

Ainda sobre as repercussões dessas modificações no mundo do trabalho, Antunes
(2009) afirma que ocorrem: ampla desregulamentação dos direitos dos trabalhadores;
fragmentação no interior da classe-que-vive-do-trabalho; precarização e terceirização da força
de trabalho humana; e desestruturação do sindicalismo de classe. Aponta também como
principais consequências: diminuição do operariado manual; aumento das formas de
subproletarização ou precarização do trabalho tanto nos países centrais quanto nos periféricos;
expansão do trabalho feminino atrelado, em grande parte, à precarização; aumento dos
trabalhadores com salários médios, especialmente no setor de serviços; exclusão tanto dos
trabalhadores mais jovens quanto dos mais velhos; intensificação e superexploração do
trabalho, incluindo o trabalho de imigrantes e o trabalho infantil; e o desemprego estrutural.
Dessa forma, não podemos perder de vista que esse processo não se dá de maneira
aleatória, mas é fruto de um contexto de articulações em prol da defesa dos interesses do
capital. Assim, é possível compreender que vivenciamos um contexto em que todos os
aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano são influenciados por fatores externos e que tais
influências podem estar articuladas com os processos que visam unicamente a acumulação, ou
seja, a reprodução ampliada do capital.
No plano ideológico, além dos aspectos já citados, também se consolida uma cultura
dita pós-moderna que aponta a valorização do subjetivismo, do individualismo e da
superficialidade como maneira de validar as atuais formas de organização9. Oliveira (2010)
faz uma análise em que relaciona os aspectos culturais em voga e as mutações no capitalismo.
A esse respeito, a autora afirma:

A passagem de um modelo de desenho industrial e a concepção dos produtos cuja
principal preocupação era sua função para um outro estágio, onde a funcionalidade
já não era o determinante, podem ter sido responsáveis pela falta de profundidade e
lastro com o real, identificada na cultura pós-moderna. O modernismo, ao contrário,
era a expressão cultural do funcionalismo. [...] A falsa liberdade de escolha,
princípio básico da ideologia liberal, agora reforçada na retórica neoliberal, pode ser
associada à ideia de que os consumidores determinam as diferenciações e
especificações dos produtos e, logo, o processo de produção, no qual repousam os
modelos japoneses. Todos os elementos identificados com a efemeridade da moda e
com a caducidade das mercadorias parecem convergir harmoniosamente para as
regras definidas pela cultura da Pós-modernidade. O que pode ser traduzido no
triunfo da futilidade ante a aparente ausência de lutas sociais (OLIVEIRA, 2010, p.
94).
9

Para aprofundamento do assunto, sugerimos: HARVEY, David. A condição pós-moderna. 18. ed. São Paulo:
Loyola, 2009.
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Assim, compreendemos que as políticas neoliberais articuladas com os processos de
reestruturação produtiva, os avanços científico-tecnológicos, a globalização e o pensamento
pós-moderno contribuem para a manutenção das desigualdades sociais, para o abismo cada
vez maior entre ricos e pobres e para a consolidação de uma postura generalizada em defesa
dos interesses do capital. Contudo, também é preciso entender que tal construção não se deu
de forma homogênea, mas de maneira diferenciada no tempo e espaços geográficos. Desse
modo, faz-se necessária uma análise, ainda que breve, sobre o processo de reestruturação
produtiva em nosso país, com o intuito de melhor compreender o contexto e suas repercussões
nas políticas que são objeto de nosso estudo.
Segundo Alves (2000), somente a partir da década de 1930 é que o Brasil passa a se
integrar no processo da Segunda Revolução Industrial, sendo considerado por pesquisadores
da área um país de capitalismo hipertardio, além do apontamento de que tal inserção se dá
numa condição de subordinação em relação aos países de capitalismo desenvolvido. No
entanto, é a partir de meados dos anos de 1950 que, para o autor, por meio do Plano de Metas
do então presidente Juscelino Kubitschek, ocorre um grande salto no processo de
industrialização brasileira através da abertura da economia do país ao capital estrangeiro e
pesado investimento público, especialmente entre os anos de 1956 e 1961.
Sobre o assunto, Antunes (2002-2003, p. 15) relata:

O capitalismo brasileiro, particularmente seu padrão de acumulação industrial
desenvolvido desde meados da década de 1950 e especialmente no pós-64,
desenvolveu uma estrutura produtiva bi-fronte: de um lado volta-se para a produção
de bens duráveis, como automóveis, eletrodomésticos etc., visando um mercado
interno restrito e seletivo que se desenvolvia no país; por outro lado, objetivava
também desenvolver a produção para a exportação, tanto de produtos primários,
como também de produtos industrializados.

Antunes (2002-2003) expõe que esse modelo econômico conseguiu uma expansão
considerável entre as décadas de 1950 e 1970, mas se estruturava com base em um processo
de superexploração da força de trabalho através da combinação entre jornada de trabalho de
ritmo intenso e prolongada e baixos salários.
Alves (2000) acrescenta como outro viés da superexploração do trabalho, nos anos da
ditadura militar brasileira, a utilização de operários sem a qualificação adequada e com grande
rotatividade, além do despotismo no local de trabalho. Para o autor, esse período é marcado
pelo predomínio do padrão taylorista-fordista, citando como exemplo o complexo automotivo
localizado na região do ABC paulista. Da produção acadêmica desse autor, destacamos
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também dois aspectos realçados por ele nesse processo de mudanças no sistema produtivo
brasileiro da época: a constituição do trabalhador coletivo e o papel do Estado. Acerca do
primeiro, ressaltamos que a instalação de complexos industriais permitiu a concentração de
uma massa de operários, possibilitando um sindicalismo de massa, com repercussões
posteriores, principalmente na década de 1970. Sobre o Estado, o autor dá ênfase ao seu papel
desenvolvimentista no qual o financiamento para a acumulação capitalista se estrutura no
tripé Estado, capital estrangeiro e capital nacional.
A respeito do Estado, Cabral Neto (2012, p. 22) evidencia que a constituição de um
Estado regulador em nosso país se deu a partir do Estado Novo getulista, “[...] cuja ação foi
marcada pela centralização das decisões políticas sobre regulação de setores da economia na
figura do presidente da República”, o que conferia a não legitimidade democrática, além da
inexistência de mecanismos institucionalizados de controle. Para o autor, durante o regime
civil-militar, o Brasil consolidou um viés tecnocrático de Estado, desenvolvendo relações sem
transparência entre a burocracia estatal e os setores privados.
No entanto, enquanto o Brasil ainda tentava se integrar ao processo de
industrialização, já no início da década de 1970, ganhavam destaque mundial a revolução
tecnológica, a mundialização do capital e, principalmente, a crise que se instalava nos países
de capitalismo avançado, com amplas implicações para o mundo do trabalho, assim como
mudanças no padrão de acumulação vigente e suas regulamentações, conforme vimos
anteriormente.
Dessa forma, segundo Alves (2000), já a partir de 1974, o padrão de acumulação
capitalista brasileiro apresentou sinais de crise, apesar de estes se tornarem mais evidentes na
década posterior. Para ele, a crise do capitalismo industrial no Brasil se deu por seu padrão de
industrialização retardatário, centrado na produção de bens de consumo duráveis, e não pelo
imediato esgotamento do padrão de organização do trabalho intensivo, estruturado a partir do
taylorismo-fordismo.
Para Antunes (2002-2003), esse padrão produtivo somente sofreu as primeiras
alterações em meados da década de 1980, já no final da ditadura militar, embora num ritmo
bem mais lento do que ocorreu nos países centrais. Esse autor considera que, mesmo distante
do processo de reestruturação produtiva já bastante acentuado nos países de capitalismo
avançado, o Brasil, durante os anos de 1980, “[...] também já sofria os primeiros influxos da
nova divisão internacional do trabalho” (ANTUNES, 2002-2003, p. 15, grifos do autor).
Conforme Alves (2000, p. 112-113):
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Nos anos 80 ocorreu a deterioração do cenário da economia capitalista no Brasil,
caracterizada pela instabilidade macroeconômica – hiperinflação, recessão, ciranda
financeira. A crise da dívida externa (1981-1982), a instauração da crise estrutural
do balanço de pagamentos, o estrangulamento das contas externas, debilitaram a
reprodução interna de capital. A economia brasileira foi colocada diante da
necessidade desesperada de novos saldos na balança comercial, visando a adquirir
meios de pagamentos internacionais para cumprir o serviço da dívida externa. Pela
imposição dos ajustes ortodoxos do FMI, com a tutela dos credores internacionais, o
país se concentrou no equilíbrio do balanço de pagamentos adotando, para isso,
políticas recessivas que deixam o circuito interno do capital paralisado.
[...] É diante da nova situação da economia capitalista no Brasil, da crise do
capitalismo hipertardio em seu padrão de desindustrialização substitutivo de
importações, que impulsionou-se um novo surto de reestruturação produtiva,
vinculado a paradigmas de organização industrial incorporados à Terceira
Revolução Tecnológica.

Para Alves (2000), como saída para a situação já exposta, ganhou destaque a
preparação da indústria brasileira para a concorrência mundial, o que motivou as grandes
empresas, principalmente as automobilísticas, a implantarem novos padrões organizacionais e
tecnológicos. Cada vez mais ganhavam evidência os discursos voltados para qualidade,
competitividade, produtividade e eficiência.
Antunes (2002-2003) aponta que na década de 1980 foram dados os primeiros passos
na direção da reestruturação produtiva brasileira, ainda que de modo restrito. Para esse autor,
nesse período, já se observavam a utilização do sistema just in time e kanban, o surgimento
dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), a ampliação das inovações tecnológicas e a
difusão da microeletrônica.
No entanto, segundo Alves (2000), a introdução de mecanismos mais flexíveis de
organização, muitas vezes, conflitava com a cultura de gestão das empresas nos anos de 1980,
de viés autoritário e que resistiam aos novos procedimentos de promoção de participação dos
trabalhadores. O que se buscava era uma adesão do trabalhador, mas sem alteração das
relações de poder. Nesse contexto, Alves (2000) defende que o toyotismo se desenvolveu em
nosso país na década de 1980, de maneira restrita, demonstrando, muitas vezes, a
intensificação de padrões tayloristas-fordistas. Nas palavras do autor:
Nas condições do capitalismo brasileiro dos anos 80 a nova ofensiva do capital
possuía um caráter restrito (e seletivo), tendo em vista que o “momento
predominante” do complexo de reestruturação produtiva que ocorria nos países
capitalistas centrais – o toyotismo – surgia articulado com o aprofundamento (e
enrijecimento) do fordismo, o que debilitava a nova hegemonia do capital na
produção (ALVES, 2000, p. 125).

Dessa forma, constata-se que as novas estratégias propostas pelo toyotismo não
consolidaram, ao menos inicialmente, em nosso país, as alterações no padrão de organização e
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na subjetividade dos trabalhadores. Contudo, a partir da década de 1990, em especial devido à
adoção de perspectivas neoliberais, o “toyotismo restrito” caminhou para uma configuração
“sistêmica” (ALVES, 2000).
Para o autor, o novo complexo de reestruturação produtiva em nosso país, consolidado
na década de 1990, decorreu da mundialização do capital que injetou nas subsidiárias das
corporações transnacionais novas estratégias, sendo estas coerentes com a “acumulação
flexível”, assim como a liberalização comercial e a desregulamentação, promovidas pelas
políticas neoliberais que propunham uma modernização da indústria, na perspectiva de
competitividade mundial. Além disso, conforme o referido autor, a derrota do Partido dos
Trabalhadores na eleição presidencial de 1989 e a posterior derrocada do “socialismo real”
constituíram-se importantes elementos sócio-históricos da complexa reestruturação. Para
Alves (2000, p. 185), o capital “[...] aproveita-se de uma situação de recuo político (e
ideológico) da classe trabalhadora para, valendo-se disso, promover a constituição de uma
nova hegemonia do capital na produção”.
Ainda segundo Alves (2000), um novo ciclo de crescimento econômico do capitalismo
brasileiro se deu a partir do plano real em 1994, no governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso, amparado na perspectiva neoliberal, que promoveu estabilização da moeda, abertura
comercial e reforma do Estado. Nesse contexto, vão se desenvolvendo estratégias cada vez
mais apuradas de organização das empresas e participação dos trabalhadores numa
perspectiva de envolvimento destes nos moldes toyotistas, inclusive com a adoção de
esquema de bonificações, ao mesmo tempo que se amplia o investimento em capital fixo.
Assim, foram se consolidando as alterações materiais e subjetivas que caracterizam o
momento de reestruturação produtiva em nosso país com amplas repercussões para o mundo
do trabalho e para os trabalhadores.
Nesse sentido, Tumolo (2001) afirma que ocorre na reestruturação produtiva
brasileira, no final do século XX, uma intensificação da degradação do trabalho. O autor
ressalta que as pesquisas apontam a intensificação do ritmo de trabalho, a diminuição dos seus
postos e o enfraquecimento das ações sindicais. Alves (2000) destaca o desemprego estrutural
e a precariedade tanto do emprego quanto do salário.
Antunes (2002-2003) considera que, no atual estágio do capitalismo brasileiro,
ganharam destaque a flexibilização, a desregulamentação, a terceirização e as novas formas
organizacionais. O autor faz uma interessante análise da reestruturação produtiva em nosso
país. Para ele:
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Se é bem verdade que a baixa remuneração da força de trabalho – que se caracteriza
como elemento de atração para o fluxo de capital externo produtivo em nosso país –
pode se constituir, em alguma medida, em alguns ramos produtivos, como elemento
obstaculizador do avanço tecnológico em nosso país, devemos acrescentar, por outro
lado, que a combinação obtida através da superexploração da força de trabalho com
padrões produtivos tecnologicamente mais avançados, constitui-se em elemento
central, no verdadeiro discreto charme do capitalismo brasileiro. Isto por que, para
os capitais (nacionais e transnacionais) produtivos, interessa a confluência entre
força de trabalho “qualificada”, “polivalente”, “multifuncional”, preparada para
operar com os equipamentos informacionais, percebendo, porém, salários bastante
dilapidados, sub-remunerados, em patamares muito inferiores àqueles alcançados
pelos trabalhadores nas economias avançadas. E, vale acrescentar, vivenciando
condições de trabalho fortemente precarizadas. Vivenciando condições que se
aproximam do avesso do trabalho (ANTUNES, 2002-2003, p. 23, grifos do autor).

Estamos de acordo com Tumolo (2001), quando afirma que a marca do processo de
reestruturação produtiva brasileira é a “heterogeneidade generalizada”, em que não é possível
atribuir um único padrão no que diz respeito aos processos de trabalho. Também
concordamos com Antunes (2002-2003), ao destacar elementos tanto de continuidade quanto
de descontinuidade nesse processo. No entanto, é preciso reconhecer que a reestruturação
alterou os processos de trabalho não somente no plano da materialidade, como também da
subjetividade. O aparato político, cultural e ideológico da reestruturação produtiva, conforme
discutido, articulou e consolidou, também no Brasil, uma nova perspectiva de trabalho e de
trabalhador. Se na fase em que predominavam o fordismo e o taylorismo se dava ênfase ao
trabalhador metódico, atrelado à rigidez dos processos produtivos, na fase da acumulação
flexível, em que se destaca o modelo japonês, o que se procura forjar é um trabalhador mais
flexível, adaptável ao uso dos recursos tecnológicos, polivalente e disposto a colaborar para o
aumento da lucratividade da empresa.

2.2 Educação da classe-que-vive-do-trabalho em tempos de produção flexível

Uma vez que apresentamos as mudanças decorrentes do processo de reestruturação
produtiva, passamos, a partir desse momento, a analisar as suas repercussões para a classeque-vive-do-trabalho10, principalmente em relação às demandas formativas11.

10

A expressão “classe-que-vive-do-trabalho” é utilizada por Ricardo Antunes (2009) para dar significado
contemporâneo ao conceito marxiano de classe trabalhadora. Para o autor, a expressão engloba o proletariado
industrial – indicação para os trabalhadores que participam diretamente do processo de valorização do capital –,
bem como os assalariados que vendem sua força de trabalho por meio de serviços, além daqueles que estão
desempregados em virtude da lógica capitalista.
11
É importante esclarecer que o que denominamos de classe-que-vive-do-trabalho não constitui um grupo
homogêneo e, como tal, tem demandas formativas diferenciadas. No entanto, utilizamos a expressão de Antunes
(2009) como forma de contemplar a classe trabalhadora das camadas mais desfavorecidas do ponto de vista
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Harvey (2009) defende que a rigidez dos processos inerentes ao regime de produção
fordista (incluindo os acordos explícitos e implícitos entre o grande capital, o grande governo
e o grande trabalho) se configurou como um ponto central para a mudança no padrão de
produção capitalista que temos vivenciado, especialmente nos países centrais, a partir da
década de 1970. Para ele, processos mais flexíveis passaram a ser prioridade. Assim, o que ele
denomina de “acumulação flexível” é uma resposta direta ao padrão anterior. Segue a
definição dada pelo autor:

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de
inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve
rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores
como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no
emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...] Ela também
envolve um novo movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo” [...]
no mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e
pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de
transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num
espaço cada vez mais amplo e variegado (HARVEY, 2009, p. 140).

Dessa forma, a acumulação flexível, apontada por Harvey, tem amplas repercussões
para o mundo do trabalho e, consequentemente, para os trabalhadores, não somente porque
seu poder de classe, que reivindicava melhores condições salariais e de trabalho, foi
enfraquecido diante do desemprego e da busca por regiões que oferecem mão de obra mais
barata, mas também em virtude da valorização dos aspectos tecnológicos que permitiam tanto
modificações nos processos de produção quanto nos de consumo.
Nessa configuração, ganham evidência a rede de informação e o conhecimento
científico. Para Frigotto (2003), o progresso técnico e o conhecimento estão na base dessa
nova estrutura. Assim, seu controle e monopólio são fatores fundamentais tanto para as
relações de competição intercapitalista quanto para a manutenção da relação de inferioridade
do trabalho frente ao capital.
Com um regime de produção em que a flexibilidade é força motriz e em que os
processos de inovações tecnológicas, de redes de informação e de produção de conhecimento
são cada vez mais requisitados, ganha evidência o discurso de que a força de trabalho que atua

econômico e que, desse modo, estão numa posição de maior fragilidade frente ao capital e aos que defendem
seus interesses.
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nesses novos padrões também seja diferente: igualmente flexível, competitiva, criativa e
participativa, entre outros elementos, ou seja, é necessária uma nova formação humana.
Nessa perspectiva, vai ganhando cada vez mais ênfase um discurso em defesa da
escola básica de qualidade, pois se consolida a concepção de que é preciso dotar a massa de
condições mínimas que a preparem para a inserção num contexto em que se destacam a
flexibilidade, a polivalência, o trato com os recursos tecnológicos, o trabalho em equipe, a
competitividade e a qualidade total, entre outros fatores. A educação altamente excludente,
com enormes índices de evasão e repetência, além de um sistema que não promovia nem as
habilidades mais básicas, registrada especialmente nos países denominados de terceiro
mundo, não atende mais aos interesses de um mercado no qual o simples apertar de parafusos
e botões já não é suficiente. Esse cenário, constatado em muitos países, dificultava a expansão
do capital que agora poderia ir a qualquer lugar do globo, tanto para explorar mão de obra
quanto para expandir seu mercado consumidor.
Nesse contexto, é importante destacar que críticas realizadas à educação pública são
cada vez mais veementes, colaborando para que a escola da instância privada seja vista como
referencial de educação a ser oferecido. Tal construção somente contribui para a
inferiorização e depreciação da educação pública com amplas repercussões numa conjuntura
de perspectiva neoliberal.
Frigotto (2003) destaca que o discurso de valorização da qualificação do trabalhador
se dá pelas próprias contradições do sistema, o qual permite que, ao mesmo tempo que as
novas bases de desenvolvimento, amplamente ancoradas no desempenho tecnológico,
diminuem a necessidade quantitativa dos trabalhadores, ampliem a necessidade qualitativa
destes. Nesse sentido, a demanda por trabalhadores mais qualificados12 tem repercussões
diretas no âmbito educacional, pois essa nova requisição do capital implica mais anos de
escolaridade e que estes sejam de melhor qualidade.
Dessa necessidade do capital vai se construindo uma suposta preocupação com a
qualidade dos processos educativos, especialmente os do nível básico, nos países de
capitalismo periférico, onde estavam os maiores entraves para os objetivos já apontados.
Assim, os organismos internacionais, dentre os quais destacamos o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o Banco Mundial, o Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (Unesco), em defesa do capital que os patrocina, sugerem e induzem uma série de
12

Convém destacar que os conceitos de qualificação e de qualidade, nessa perspectiva, estão atrelados aos
interesses mercadológicos.
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reformas nos sistemas educacionais para os países, agora ditos emergentes, que se
encontravam ávidos por financiamento e que absorveram a ideia de que a educação
possibilitaria aumento de suas capacidades produtivas e os conduziria rumo ao pleno
desenvolvimento.
Casassus (2001) destaca acontecimentos importantes que, para ele, se constituíram em
marcos dos processos de reformas da educação na América Latina durante a década de 1990.
Para o autor, o marco inicial foi a Conferência Mundial de Educação para Todos, que ocorreu
na Tailândia, em 1990, convocada pela Unesco, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Banco
Mundial. O objetivo geral divulgado era o de orientar políticas educacionais voltadas para o
fortalecimento da educação básica, o que incluía uma reorientação do crédito internacional.
O referido autor aponta como segundo marco a realização em Quito, no ano de 1991,
do Promedlac IV (Project Mayer Dans le Domaine de l’Education em Amerique Latine et les
Caribes), sigla indicadora da reunião de Ministros da Educação, com o objetivo de analisar o
desenvolvimento do Projeto de Educação para a América Latina e Caribe, sendo essa reunião
promovida pela Unesco. A 24ª Reunião da Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (Cepal) foi considerada pelo autor como o terceiro marco. Essa reunião ocorreu em
1992 na cidade de Santiago no Chile e reuniu os Ministros da Economia e Finanças, com o
intuito de situar a educação e o conhecimento no centro das estratégias de desenvolvimento,
convergindo para o conceito apontado anteriormente de que a educação possibilitaria o
desenvolvimento.
Ainda para Casassus (2001), o quarto marco foi a nova reunião do Promedlac em
Santiago, no ano de 1993. Dessa vez, o propósito da reunião era esboçar ações que visassem à
melhoria dos níveis de qualidade das aprendizagens, dentre as quais foram indicados a criação
de sistemas de avaliação e os processos internos das escolas. Por fim, o autor aponta a
realização do Seminário Internacional sobre descentralização e currículo, promovido pela
Unesco na cidade de Santiago, ainda no decorrer de 1993, no qual se discutiram a
descentralização curricular e, entre outros destaques, a introdução de conteúdos locais.
Como repercussões de tais eventos, Casassus (2001) relata a definição de três
objetivos que orientaram as reformas educacionais na América Latina no período: a educação
e o conhecimento como estratégias de desenvolvimento; mudanças na gestão, reconfigurando
a administração do Estado, o que inclui estabelecimento de parcerias, abertura do sistema,
descentralização e ênfase na qualidade e equidade; melhoria dos níveis de qualidade de
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aprendizado, definindo ações tanto em níveis macro quanto micro, tais como os sistemas
nacionais de avaliação e adaptação local do currículo escolar.
Cabral Neto (2009) pontua que a descentralização, a autonomia escolar e a
participação estão entre as recomendações para a reforma no campo educacional e que tais
orientações se constituem em princípios para uma nova gestão pública, pautada pelo
gerencialismo que estende para o campo educacional padrões de organização da gestão
empresarial (flexibilidade, agilidade, eficiência, eficácia e produtividade). Para o autor, tal
padrão impõe aos sujeitos locais (gestores, professores, pais e alunos) ampla
responsabilização através de diversos mecanismos, como os de participação e tomadas de
decisão.
Para tanto, Cabral Neto (2009) expõe que, no Brasil, são organizadas ou reorganizadas
as estruturas que viabilizam essa nova proposta de gestão: conselhos escolares, conselhos de
controle social, eleição de diretores, reorganização dos conselhos municipais e estaduais de
educação, bem como os projetos político-pedagógicos dos estabelecimentos de ensino,
incluindo ainda: Planejamento Estratégico das Secretarias Municipais de Educação (PES) e
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola). Todos esses elementos são apontados
como legitimadores da participação e importantes instrumentos de controle da qualidade do
ensino nacional. No entanto, o autor esclarece que, como estratégia neoliberal, vários
conceitos são ressignificados. Para ele:

Autonomia é concebida como consentimento para construir, no setor público, uma
cultura de empresa. A descentralização metamorfoseia-se na medida em que deixa
de ser mecanismo fundante da gestão democrática para se reconfigurar em um
crescente processo de desconcentração de funções e responsabilidades, e não do
poder de decisão. A participação transforma-se em técnica de gestão que funciona,
essencialmente, como fator de coesão e consenso (CABRAL NETO, 2009, p. 201).

Nesse sentido, é importante retomar a compreensão de que, na defesa de seus
interesses, o capital utiliza de todas as estratégias disponíveis e escamoteia as reais intenções
por trás dos discursos proferidos pelos organismos que o representam. Ainda nessa
perspectiva, com a divulgação de que a educação passa a ser o centro das atenções na busca
pelo trabalhador mais qualificado e adaptado aos novos tempos, também se incute, pela
própria dinâmica de responsabilização dos indivíduos, a ideia de que a educação pode servir
de mobilidade social. Nessa compreensão, com mais investimentos ou com uso mais eficiente
dos recursos disponíveis, cabe aos sujeitos promover uma educação que ofereça a todos as
condições de galgarem novos postos no mercado de trabalho. No entanto, como não há postos
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suficientes para todos, difunde-se a ideia de que somente os mais esforçados, os mais
competentes conseguiriam ascender socialmente. Para Oliveira (2010, p. 231), “essa é na
realidade a grande justificativa do pensamento liberal que, apoiado em valores supostamente
universais, planta a ideia de livre iniciativa e igualdade de oportunidades sob o capitalismo”.
Ressaltamos que tais argumentos estão relacionados à teoria do capital humano13, pois,
nessa perspectiva, a educação é considerada como instrumento de distribuição de renda e
equalização social, já que quanto mais o indivíduo investe em sua própria educação e
treinamento mais produtivo ele se torna, o que não somente pode garantir sua inserção no
mercado de trabalho como também progresso na carreira com possibilidade de ascensão
social.
Nesse sentido, Frigotto (2010) faz um alerta sobre a visão propagada por diversas
instituições que alimentam o entendimento de que nosso desenvolvimento não ocorre em
virtude dos nossos baixos níveis de escolaridade e da falta de investimentos dos cidadãos em
suas próprias formações. O autor esclarece:

[...] com a crescente incorporação do capital morto, por meio do uso da ciência e da
tecnologia como forças produtivas diretas e por meio da ampliação do desemprego
estrutural e de um contingente de trabalhadores supérfluos, as noções de sociedade
do conhecimento, qualidade total, cidadão produtivo, competências e
empregabilidade tentaram convencer de que não há lugar para todos, tentando
reduzir o direito social e coletivo ao direito individual (FRIGOTTO, 2010, p. 31).

Portanto, é válido lembrar que a nova configuração do capital promove o desemprego
estrutural e que não há espaço para todos, mesmo aqueles ditos qualificados, pois esse novo
regime opera com um núcleo extremamente reduzido de profissionais super qualificados e
com melhores condições de trabalho, mas com uma base de trabalhadores intermediários,
subcontratados, temporários, entre outras formas de precarização.
Nessa direção, Gamboa (2001) faz um interessante relato sobre as tendências
estruturais do capital global, considerando seus níveis de organização e a divisão internacional
do trabalho. A esse respeito, o autor afirma:

Assim, será necessária uma elite formada nas mais prestigiosas universidades do
primeiro mundo para desempenhar as altas tarefas de condução da economia e do
Estado (diretores, ministros, funcionários do primeiro escalão dos governos),
ocupando entre 0.1 e 0.3 % da população economicamente ativa (PAE). Para uma
faixa média de condução de empresas e do Estado será necessário, possivelmente,
13

Recomendamos para aprofundamento do tema a seguinte leitura: SCHULTZ, T. O capital humano:
investimento em educação e pesquisa. Tradução de Marco Aurélio de M. Matos. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
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entre 10 a 15% da PEA formada nas universidades nacionais; para as empresas de
montagens e os setores primários e terciários das companhias transnacionais, será
necessário ocupar entre 20 e 30% da PEA, formada nos sistemas escolares e,
particularmente, nas escolas técnicas. O restante da PEA (entre 45 e 70%) se
reproduzirá através de empregos precários ou ficará excluída da economia como
desempregados e como exército de reserva, que pressiona a diminuição dos salários
dos operários empregados, oferecendo melhores lucros para a concentração de
capitais (GAMBOA, 2001, p. 99).

De acordo com o autor, as políticas educacionais propostas para a América Latina
pelos organismos multilaterais não privilegiam inovações científico-tecnológicas de forma
independente das grandes empresas, o que evita problemas competitivos. Gamboa (2001)
destaca que, nessa perspectiva, é reservada à América Latina a condição de fornecedora de
matéria-prima, de mão de obra tecnificada e barata, além de cumpridora dos requisitos de
promover menor exigência em relação a questões ambientais e carga tributária amena.
Além disso, conforme Moura (2013), o discurso da justiça social, proferido pelos
organismos multilaterais, na verdade, visa promover um alívio à pobreza, pois a miséria em
larga escala também pode ameaçar o sistema. Para o autor, o que acontece em decorrência
desse fato é a realização no campo educacional de políticas de promoção da equidade
referentes ao acesso à educação.
Moura (2013, p. 126) esclarece que na perspectiva neoliberal a pretensa equidade
educacional se consolida “[...] como a destinação de ofertas educacionais diferenciadas aos
fragmentos de classes sociais, em função dos diferentes graus de falta de condições dignas de
vida”, ou seja, uma educação ofertada de acordo com o fragmento de classe social à qual o
indivíduo pertence.
Ainda nessa perspectiva, a relação das políticas educacionais com o mundo do
trabalho acontece, na sociedade brasileira, segundo Moura (2013, p. 126, grifo do autor), da
seguinte forma:

Para os mais miseráveis direciona-se um tipo de educação, cujo fim é aliviar essa
condição de empregabilidade, gerando a possibilidade de inserção, mesmo que
precária, no mercado de trabalho. Para os ainda miseráveis, mas não tanto quanto os
primeiros, incrementa-se um pequeno plus educacional em relação aos anteriores, de
modo que lhes permita alcançar condições um pouco melhores de empregabilidade
e assim sucessivamente.
[...] Enquanto isso, aos estratos mais abastados da população é proporcionada uma
educação direcionada à formação de profissionais em nível superior, supostamente
com maiores possibilidades de empregabilidade, tendo em vista a inserção nos
postos de trabalho cujas atividades são mais complexas no competitivo mercado de
trabalho globalizado. Nesse último estrato, pode-se ainda fazer um recorte e
identificar um pequeno grupo mais privilegiado, que se constituirá nas classes
dirigentes do país, o qual recebe formação para esse fim.
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Nessa concepção, ainda com base em Moura (2013), a educação está a serviço do
mercado, constituída de valor instrumental. O trabalho não é compreendido em sua dimensão
ontológica, mas confundido apenas com o emprego. Para aqueles que são excluídos do
mercado (de maneira já naturalizada pelo sistema, como se não houvesse outra alternativa),
forja-se a possibilidade do empreendedorismo, responsabilizando, mais uma vez, o sujeito
pela geração de sua própria atividade econômica.
No Brasil, conforme já pontuado, muitas dessas orientações foram rigorosamente
seguidas, especialmente nos anos 1990. No entanto, ao analisar as políticas educacionais dos
anos 2000, Moura (2013) constata que, mesmo com o governo do Partido dos Trabalhadores
(PT), a partir de 2002, o neoliberalismo ainda fundamenta muitas das ações.
Dessa forma, voltamos a enfatizar que as políticas de cunho neoliberal e os demais
processos inerentes à lógica capitalista são perversos para a classe que vive do trabalho, pois,
em momento algum, defendem interesses que não sejam os da acumulação de capital, mesmo
quando os discursos apontam para valores universais como os de justiça social, equidade,
liberdade e direitos individuais.
Nesse sentido, concordamos com Moura (2013), ao afirmar que a educação não pode
estar subordinada ao capital e seus representantes. A educação pública deve atender aos
interesses majoritários e, portanto, deve estar comprometida com a formação do ser humano
de maneira integral. Dessa forma, é preciso avançar numa perspectiva educacional que
contemple os interesses dos trabalhadores, isto é, uma educação que considere o trabalho
como princípio educativo e que leve em conta tanto a dimensão histórica quanto a ontológica
do trabalho, para que os indivíduos compreendam que o trabalho não está reservado somente
para alguns, mas que é um direito de todos.
No entanto, para se construir uma perspectiva de educação que vise contribuir para
uma realidade diferente ou até mesmo considerando uma perspectiva de atendimento às
necessidades mercadológicas, há um profissional que se evidencia em qualquer que seja o
projeto para a formação da classe trabalhadora: o professor.
Kuenzer (2011) chama a atenção para a constituição do trabalho docente no atual
contexto, destacando que o trabalho docente é permeado pelas contradições que também
caracterizam o capitalismo e que, embora possa colaborar para a consolidação dos interesses
do capital, o professor também pode contribuir para a transformação da realidade, na medida
em que realiza esclarecimentos a respeito das contradições do capitalismo e de suas relações,
numa tentativa de construir uma consciência crítica daqueles que forma.
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Outro ponto ressaltado pela autora e que converge para os objetivos deste trabalho é o
de que o professor é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de formação. É objeto porque tanto a
formação quanto o exercício de sua profissão podem demandar adesão ao projeto capitalista,
podendo, no entanto, se constituir sujeito na medida em que busca maior intelectualização “a
partir de uma formação que lhe desenvolva a capacidade de análise e intervenção na
realidade” (KUENZER, 2011, p. 678). Assim, na perspectiva de sujeito, o docente pode
contribuir para a formação de outros indivíduos capazes de construir um projeto societário,
por meio do conhecimento e da organização coletiva, que atenda aos interesses majoritários.
É ainda Kuenzer (2011) que afirma que as propostas de formação docente podem tanto
estimular quanto retardar atitudes revolucionárias, podendo contribuir ou não para a
compreensão das contradições da realidade.
Diante do que foi exposto, compreendemos que as mudanças nos padrões de produção
repercutem também na educação dos trabalhadores, principalmente sob a forma de requisitos
a serem cumpridos pelas instituições formativas e, consequentemente, pelos sujeitos
formadores. No entanto, também concebemos que as contradições são inerentes ao modo de
produção capitalista, de forma que o trabalho docente pode colaborar ou não com a defesa de
seus interesses. Nessa conjuntura, destacamos a formação dos professores, pois, ao mesmo
tempo que entendemos que o processo formativo é apenas um dos fatores que influenciam na
consolidação de concepções, compreendemos que seja um dos fatores mais decisivos, uma
vez que pode estimular ou retardar iniciativas em defesa da classe trabalhadora.

2.3 Trabalho e formação docente no início do século XXI

Para este item, propomos ampliar as discussões sobre as repercussões a respeito do
trabalho dos formadores da classe-que-vive-do-trabalho, ou seja, os docentes, destacando as
exigências impostas por discursos de suposta valorização da escola pública e da qualificação
profissional, com o intuito de promover melhor compreensão acerca do contexto e das
implicações deste sobre a formação de professores.
Nesse cenário pós-moderno de perspectivas neoliberais e de globalização, a escola e,
consequentemente, o professor, um de seus mais evidentes representantes, ganham
notoriedade e responsabilidades cada vez maiores. No contexto atual, espera-se do docente,
muitas vezes, com condições mínimas de trabalho, que possa não somente dotar os alunos
com as “competências e habilidades” que garantiriam a inserção destes no mercado de
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trabalho, mas também contribuir para a construção de uma conduta cidadã, crítica e
participativa (bem ao gosto do discurso proposto pelos ideais da acumulação flexível).
Dessa forma, mesmo com salários reconhecidamente inferiores a de outros
profissionais com o mesmo nível e tempo de escolaridade14, trabalhando em escolas sem
infraestrutura adequada, sem expectativas positivas de carreira, muitas vezes em condições
físicas e mentais comprometidas, os professores devem, segundo essa lógica, contribuir para a
inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Por outro lado, há os que defendem que os
espaços educacionais são importantes para a construção de uma perspectiva de transformação
da realidade, sendo o professor um sujeito determinante nessa elaboração, engajado em um
projeto que supere o imediatismo mercadológico.
Em qualquer que seja a perspectiva, a compreensão do trabalho docente está atrelada
ao entendimento de que este se insere numa sociedade marcada pelas contradições próprias do
seu modo de produção. Nessa direção, Kuenzer (2011) aponta as categorias que constituem o
trabalho docente no capitalismo. Inicialmente, a autora cita que o trabalho docente está
inserido no âmbito do trabalho capitalista, submetido a sua lógica e contradições, que não
foge dos objetivos de produção de valores de uso e de troca e, portanto, da acumulação do
capital. Isso se dá tanto pela compra de força de trabalho do docente quanto pela natureza do
seu trabalho, que “[...] contraditoriamente forma sujeitos que atenderão às demandas do
trabalho capitalista, cuja inclusão depende do disciplinamento para o qual a escola contribui”
(KUENZER, 2011, p. 677). No entanto, esse mesmo trabalho pode colaborar para a
consciência dessas relações e suas contradições, tendo em vista a sua superação.
Ainda quanto a essa dimensão, a autora destaca que a realização do trabalho capitalista
depende da permissão do trabalhador, sendo que quanto mais abstrato é o trabalho mais se
necessita da anuência deste, o que promove um movimento amplamente contraditório, pois,
na busca por um processo de produção mais complexo que envolve flexibilidade,
intelectualização e compreensão da totalidade, também se possibilita mais acesso ao
conhecimento.
Kuenzer (2011, p. 678) expõe que, nessa perspectiva, o docente é tanto sujeito quanto
objeto de sua formação:

14

Cabral Neto e Souza (2013) apresentam os resultados de uma pesquisa sobre o perfil do trabalhador docente
da Educação Básica no Rio Grande do Norte e afirmam que a média salarial dos professores norte-riograndenses está abaixo da média salarial nacional dos trabalhadores sem nível superior. A pesquisa revela que
46% dos entrevistados tinham renda salarial bruta de até dois salários-mínimos e apenas 0,1% dos docentes
afirmaram ter renda superior a sete salários-mínimos, média de salários que os trabalhadores com nível superior
recebiam no ano de 2009.
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[...] objeto, enquanto sua formação e exercício do seu trabalho implicam uma boa
dose de adesão ao projeto capitalista; sujeito, porquanto, ao responder às demandas
derivadas da crescente intelectualização do trabalho a partir de uma formação que
lhe desenvolva a capacidade de análise e intervenção na realidade, pode contribuir
para a formação de sujeitos capazes de formular, pelas mediações do conhecimento
e da organização coletiva, outro projeto de sociedade. O que, contraditoriamente,
também lhe demanda aportes crescentes de conhecimento, mediante a continuidade
de sua formação ao longo de sua prática laboral.

A segunda categoria apontada por Kuenzer (2011) é a de que o trabalho docente é
trabalho não material, ou seja, um trabalho que não resulta em algo palpável como um objeto,
o que amplia tanto a possibilidade de resistência quanto de autonomia, pois, pela natureza de
ser não material, não se separando produtor do produto, o capital tem dificuldade para
mensurar a produtividade e precisa, de forma mais direta, da adesão do trabalhador às suas
causas.
Contudo, a autora destaca que, mesmo sendo não material, o trabalho docente não
corresponde a trabalho improdutivo, pois é um trabalho que, de alguma forma, valoriza o
capital, uma vez que está articulado à lógica da acumulação, seja através da produção de
excedentes em instituições privadas, seja pela execução de currículos fragmentadores da
formação, seja pela reprodução de subjetividades em conformidade com as demandas do
capitalismo.
Por fim, Kuenzer (2011) indica que tal condição (a de um trabalho não material,
embora produtivo) insere o docente numa realidade complexa que articula desistência e
resistência, uma dialética que possibilita tanto a produção da alienação quanto uma autonomia
relativa.
Kuenzer (2011) utiliza os estudos de Codo (1999) para argumentar que

[...] o trabalho do professor se objetiva na tensão entre trabalho em geral,
qualificador, transformador, prazeroso, e trabalho capitalista, mercadoria comprada
para valorizar o capital. Esta tensão se acentua pelo caráter não material do seu
trabalho, que, ao não se separar do produtor, reafirma o espaço da consciência e da
subjetividade e, assim, o poder do trabalhador, ao mesmo tempo em que cada vez
mais o elimina, em face da progressiva institucionalização dos serviços educacionais
ou de sua crescente precarização, a partir da lógica da acumulação capitalista, com o
que se diminuem os espaços de intervenção do professor. Ou seja, no trabalho
docente acentua-se a tensão entre subjetividade e objetivação (KUENZER, 2011, p.
682).

Dessa forma, a natureza do trabalho docente pode trazer aos seus sujeitos o sofrimento
e a não realização, o que, aliado a outros fatores, pode contribuir para a desistência. Porém,
também pode provocar inquietações que o impulsionem a assumir uma perspectiva contra
hegemônica.
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Considerando tudo o que foi apontado sobre a natureza do trabalho docente e sobre a
sua inserção num contexto capitalista, tomaremos como destaque a formação dos professores
por concordarmos com a abordagem de Kuenzer (2011), ao afirmar que as propostas de
formação docente tanto podem estimular práticas que busquem outro projeto de sociedade
quanto retardá-las, sendo fundamental o entendimento das concepções de homem, de trabalho
e de sociedade que embasam as propostas de formação dos formadores.
Moura (2014) também aponta que é nos espaços de contradições e disputas políticas,
sendo necessário, na perspectiva de outro projeto de sociedade, que o professor construa uma
consciência de classe, uma consciência de pertencimento à classe trabalhadora, para que
assuma compromisso ético e político com os que vivem do trabalho.
A consciência de pertencer a uma determinada classe resulta das práticas sociais e
produtivas vivenciadas pelo professor durante a vida, logo não se pode esperar que
essa consciência se construa apenas nos processos de formação escolar, embora,
tampouco, se possa delas descuidar (MOURA, 2014, p. 33, grifo nosso).

Corroborando o autor, defendemos que a formação de professores é elemento de
grande importância, pois possibilita a construção de concepções a respeito do próprio ser
humano, das suas relações com outros homens e com a natureza, as quais convergem para
projetos de sociedade que tanto podem ser da perspectiva do capital quanto da contra
hegemonia, além de ser espaço de apropriação da natureza do seu trabalho e de suas
especificidades.
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/1996,
estabelece, através do Parágrafo Único, do Art. 61, que a formação dos profissionais da
educação deve ter como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades (BRASIL, 1996).

Para Cabral Neto e Souza (2013), tais fundamentos expressam expectativas que
exigem amplitude e profundidade da formação acadêmica, assim como constante atualização
profissional mediante as novas tecnologias e demais demandas impostas pelo contexto.
Contudo, os autores utilizam os estudos de Macêdo (2012) para apontar a fragilidade dos
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processos formativos. Segundo o citado estudo, há deficiência nos cursos de formação inicial,
os quais, por serem norteados por uma visão burocrática, não garantem uma fundamentação
sólida que permita as devidas articulações entre teoria e prática, bem como há a falta de
articulação entre as universidades e as escolas, não proporcionando que as pesquisas
realizadas e seus respectivos resultados tenham a necessária divulgação e sirvam de base para
o enfrentamento dos problemas do cotidiano.
Em pesquisa realizada com os docentes da educação básica do Rio Grande do Norte,
Cabral Neto e Souza (2013) apontam que 87,3% dos entrevistados tinham graduação, sendo
que desse total 37,3% também já possuíam título de pós-graduação, com ampla prevalência
dos cursos de especialização. Em relação à formação continuada, essa mesma pesquisa
constata que 41,6% dos docentes nunca realizaram cursos de formação continuada, embora
54,8% desses profissionais tenham informado que tiveram oportunidade de participar das
referidas atividades. Um dado interessante revelado pelo estudo é o de que os conteúdos dos
cursos de formação continuada não são totalmente articulados com as necessidades da
profissão.
O estudo também relata como os sujeitos docentes se sentiam, no início da carreira, no
que concerne a diversos aspectos profissionais. Segundo Cabral Neto e Souza (2013), 45,8%
dos docentes entrevistados informaram que se sentiram razoavelmente preparados quanto ao
domínio dos conteúdos; 31,6%, despreparados em relação ao uso de novas tecnologias
(computadores, data show, recurso eletrônico); e 8,8% apontaram que se sentiram
despreparados para a avaliação da aprendizagem. Para os autores, os dados revelam que há
problemas nos processos formativos e na sua preparação para o enfrentamento dos desafios do
cotidiano da profissão.
Como conclusão do estudo, os autores destacam:

As características do perfil docente no RN sugerem a necessária redefinição das
políticas de formação tanto inicial quanto continuada, seja aproximando mais
conteúdos formativos de práticas escolares, seja ampliando e aprofundando as
dimensões teóricas e metodológicas na formação inicial, com foco maior nas
questões relativas à gestão escolar, à coordenação pedagógica do currículo, dos
projetos e processos escolares, bem como no uso e potencialidades das novas
tecnologias de pesquisa, de comunicação e informação. [...] A transformação da
escola pressupõe que os gestores públicos considerem o trabalho docente de forma
mais estratégica, visto que ele é um dos vetores de socialização do saber e de maior
atratividade ao mundo do conhecimento científico, filosófico, cultural e profissional,
capaz de promover a integração dos alunos com as possibilidades que o mundo
contemporâneo apresenta. Isso implica políticas de formação docente que, em nível
de graduação e de pós-graduação, promovam o acesso aos novos saberes e práticas
profissionais nas diferentes dimensões (CABRAL NETO; SOUZA, 2013, p. 93-94).
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Dessa forma, reafirmamos a importância dos processos formativos para a construção de
perspectivas que visem uma nova realidade. Contudo, também é necessário reforçar que,
devido a sua dimensão estratégica, os processos e espaços formativos dos formadores da
classe trabalhadora também são objeto de disputa e podem pender, em virtude do grande
aparato político, econômico e ideológico, para os interesses defendidos pelo capital. Portanto,
passaremos no próximo capítulo a analisar as políticas de formação dos professores, em
especial os da educação profissional, que estão diretamente ligados à formação da classe
trabalhadora no Brasil.
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3 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
HISTÓRICO E PERSPECTIVAS ATUAIS

Conforme vimos no capítulo anterior, as mudanças no padrão de acumulação
impulsionaram um discurso em defesa de uma educação básica de qualidade, construindo em
torno desse conceito, mesmo que de maneira escamoteada, uma perspectiva de educação em
consonância com os interesses capitalistas. Nessa conjuntura, a educação profissional é ainda
mais estratégica pela responsabilidade direta com a formação da classe trabalhadora. Assim,
reservamos este capítulo para analisar historicamente as políticas públicas de formação inicial
e continuada para a educação profissional brasileira, mas, antes de iniciarmos tal análise, é
preciso realizar algumas considerações sobre o objeto de estudo.
Nos últimos anos, temos constatado uma expansão sem precedentes dessa modalidade
de ensino. O estado do Rio Grande do Norte, somente a título exemplar, até o ano de 2005,
contava apenas com duas unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETRN)
e atualmente contabiliza vinte e um Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRN), denominação garantida pela Lei n. 11.892/2008. No entanto, a expansão
não se deu apenas no âmbito da Rede Federal, mas também na iniciativa privada, incluindo o
incentivo financeiro do governo federal para a oferta de cursos de formação inicial e
continuada através dessas redes, conforme acontece com parcela considerável da oferta pelo
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
Desse modo, a oferta de cursos na modalidade da educação profissional tem se
ampliado consideravelmente, o que endossa a necessidade de se investigar que formação é
garantida aos professores dessa modalidade, pois, tanto numa perspectiva de atendimento aos
interesses da classe trabalhadora quanto aos interesses voltados para o capital, o docente
exerce uma função estratégica. É o professor que tem contato direto com os estudantes,
colaborando para a formação da futura classe de trabalhadores. Sua perspectiva de sociedade
e a maneira como compreende as relações, entre outras questões, são difundidas por meio de
seus ensinamentos, embora isso não ocorra sempre de forma explícita e, algumas vezes, possa
se dar até de maneira inconsciente.
Assim, conhecer que processos formativos são acessíveis aos docentes dessa
modalidade não corresponde a definir uma identidade exata da educação profissional ofertada
aos cidadãos brasileiros nem a saber quais interesses defendem, mas fornece importantes
elementos de análise para a compreensão da realidade.
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Nesse sentido, torna-se necessário um importante esclarecimento: o de que as políticas
de formação de docentes constituem-se, ao menos, em dois diferentes processos: a formação
inicial e a formação continuada.
De acordo com Gatti, Barretto e André (2011, p. 89), a formação inicial para os
docentes “[...] cria as bases sobre as quais esse profissional vem a ter condições de exercer a
atividade educativa na escola com as crianças e os jovens que aí adentram, como também, as
bases de sua profissionalidade e da constituição de sua profissionalização”. Dessa forma,
constitui-se no primeiro contado com a profissão, compondo o corpo de conhecimento que é
próprio da docência e que, obrigatoriamente, deve articular teoria e prática.
Em relação à formação continuada, Gatti e Barreto (2009, p. 200) a compreendem
como “[...] atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do
trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os
rearranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais”. Assim, constitui-se em uma
formação posterior, complementar e associada à formação inicial. Essas autoras destacam
que, nesse âmbito, em virtude de problemas nos cursos de formação inicial, prevalece na
formação continuada, muitas vezes, a visão de formação compensatória, de preenchimento de
lacunas, o que não corresponde ao seu propósito.
Por serem processos bem diferentes, também exigem estratégias de materialização
distintas. Para a formação inicial em nível superior, fica estabelecido que seja por meio de
cursos de licenciatura ou cursos equivalentes; já para a formação continuada, podem-se
considerar cursos de curtíssima duração, como uma palestra ou seminário, e até os cursos de
pós-graduação, como o doutorado.
No entanto, em relação ao objeto de nosso estudo, optamos por uma apresentação não
segmentada, pois, em se tratando da modalidade da educação profissional e cientes do fato de
que seus docentes podem vir de áreas diversas da educação, consideramos mais interessante
para a pesquisa não diferenciar, a princípio, os processos formativos, para, no decorrer do
trabalho, evidenciarmos a quais processos as políticas formativas se referem.
Desse modo, conforme já indicado, desenvolveremos neste capítulo uma breve análise
das políticas que amparam a formação desses professores ao longo da história da educação
profissional brasileira, investigando a legislação referente a temática e sua articulação com a
formação dos demais profissionais da educação básica. Contudo, enfocaremos as perspectivas
mais atuais apontadas pelos documentos oficiais na intenção de melhor entrelaçamento com a
conjuntura atual. Por fim, apresentaremos as perspectivas atuais do ponto de vista dos
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estudiosos da área, com o intuito de ampliar o debate sobre o estabelecimento de políticas que
visem à formação específica dos docentes que atuam no âmbito da educação profissional.

3.1 As políticas de formação docente para a educação profissional: um pouco de sua
história
Este item tem o intuito de apresentar, dentro de seu respectivo contexto histórico, as
ações desenvolvidas no âmbito da formação específica para os professores da educação
profissional, assim como seu entrelaçamento com as ações dos demais docentes da educação
básica.
A educação profissional brasileira nasce com característica assistencialista associada à
busca pela “qualificação de mão de obra” e ao controle social. Envolta em uma perspectiva
que a inferiorizava diante das propostas academicistas de educação para a elite, a formação
profissional dos que nela atuavam não priorizava a preocupação com os aspectos inerentes à
docência, a exemplo do que também ocorreu com os demais professores da educação básica.
É importante destacar que nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil se constituía
em um país de independência recente em relação a Portugal. Segundo Aranha (2006), uma
independência movida, principalmente, pelas pressões dos grandes proprietários de terras,
defensores do escravismo e de liberais conservadores. Dessa forma, “[...] enquanto na Europa
o liberalismo caminhava a passos largos para a industrialização, no Brasil a reforma política
não propiciou mudanças econômicas e sociais significativas” (ARANHA, 2006, p. 220).
Segundo Tanuri (2000), é somente com a implementação das ideias liberais de
expansão do ensino primário para todas as camadas sociais que se inicia um movimento de
atenção aos docentes, primeiro em relação à sua seleção e, posteriormente, quanto à formação.
A Lei de Criação das Escolas de Primeiras Letras (de 15/10/1827) especifica a seleção
de mestres e mestras. Tanuri (2000) ressalta que houve um intenso debate sobre esse item,
pois muitos parlamentares propuseram que as mulheres não precisavam realizar tal exame.
Com esse relato, fica evidente que a docência para as primeiras letras não era percebida em
seus aspectos profissionais, reforçando a ideia de que não havia a necessidade de uma
formação específica para o magistério.
Saviani (2009) aponta que é nessa mesma Lei (15/10/1827) em que aparece, pela
primeira vez na história educativa brasileira, a preocupação com a formação de professores,
pois, além da criação das Escolas de Primeiras Letras e da seleção de seus mestres, a Lei
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estabelece o método do ensino mútuo, conferindo aos próprios docentes a responsabilidade
pela instrução do método através de financiamento pessoal nas escolas da capital. Sobre o
referido método, Tanuri (2000) esclarece que se tratava de base exclusivamente prática e sem
nenhuma fundamentação teórica.
Para Aranha (2006), por todo o Período Imperial, no Brasil, prevaleceram as
dificuldades em relação aos dois primeiros níveis de ensino (elementar e secundário) em
virtude dos interesses elitistas que desprezavam a educação destinada à maioria da população
(predominantemente rural), uma vez que o governo imperial era responsável apenas pelo
ensino superior, ou seja, pela educação da elite.
Com a Reforma Constitucional de 1834, a responsabilidade pela instrução pública ou
os estudos menores passa a ser das províncias, que adotam o modelo europeu de formação de
professores: a Escola Normal. A implantação de um modelo europeu denuncia a influência
estrangeira na educação do Brasil, marcada por uma tradição colonial. Sobre as primeiras
iniciativas, Tanuri (2000, p. 63) afirma que a “criação de escolas normais coincide com a
hegemonia do grupo conservador, resultando das ações por ele desenvolvidas para consolidar
sua supremacia e impor seu projeto político”.
Nesse sentido, encontra-se uma declaração de Villela (1992) sobre o contexto em que se
deu a criação da primeira escola normal brasileira, fato ocorrido na província do Rio de
Janeiro:

[...] somente pela compreensão desse projeto político mais amplo, de direção da
sociedade, é que é possível entender que a criação da Escola Normal da Província do
Rio de Janeiro não representou a transplantação de um modelo europeu, mas que
pelo seu potencial organizativo e civilizatório, ela se transformava numa das
principais instituições destinadas a consolidar e expandir a supremacia daquele
segmento de classe senhorial que se encontrava no poder (VILLELA, 1992 apud
TANURI, 2000, p. 63-64).

Uma constatação na história das escolas normais brasileiras é a da instabilidade. Nessa
perspectiva, Aranha (2006) aponta descaso com a formação dos professores com o
predomínio da ideia de que não era necessária uma formação específica, selecionando os
mestres e mestras sem exigência de formação, como também através da nomeação de
funcionários públicos sem concurso, consolidando práticas clientelistas, além da baixa
remuneração e da falta de apoio didático às escolas. Dessa forma, as escolas normais não
eram atrativas, sendo criadas e extintas com certa frequência.
Outra constatação relevante é realizada por Saviani (2009), ao afirmar que as
primeiras escolas normais não contemplavam a expectativa de formação específica, pois se
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detinham ao domínio dos conhecimentos a serem transmitidos aos alunos das primeiras letras
e desconsideravam o preparo didático-pedagógico.
Diante do desprestígio das escolas normais, um novo sistema passa a ser utilizado em
nosso país como alternativa à formação dos docentes. Trata-se do sistema de professores
adjuntos, que consistia em utilizar auxiliares nas salas de aula e esses aprendiam com o
docente em exercício os fazeres da atividade. Não havia nenhuma preocupação com
embasamento teórico, bastava a prática.
Contudo, a partir do final da década de 1860, novas concepções repercutiram na
educação nacional. A ideia central era de que o ensino poderia alavancar o desenvolvimento
das nações, ganhando consequente destaque a formação dos seus docentes. Nesse contexto, as
escolas normais passam por alguma valorização, apresentando avanço relativo.
Embora no final do Período Imperial, segundo Tanuri (2000), já ganhasse corpo a
concepção de que os professores precisavam de um preparo específico, após a constituição da
República o entusiasmo sobre as ideias educacionais foi diminuindo. Para a pesquisadora, “a
República democrático-representativa e federativa, segundo o modelo constitucional, acabou
por assumir a forma de um Estado oligárquico, subordinado aos interesses políticos e
econômicos dos grupos dominantes das regiões produtoras e exportadoras de café” (TANURI,
2000, p. 68). Ainda para a autora, ganha destaque no período um desenvolvimento
educacional bastante diferenciado entre os estados brasileiros.
Nesse sentido, Romanelli (1978) destaca que a Constituição da República de 1891
consagra o sistema dual no ensino brasileiro com uma educação para a classe dominante (com
escolas secundárias de caráter propedêutico e escolas superiores a cargo do poder central) e
outro tipo de educação para os menos favorecidos (com escolas primárias e profissionais sob
a tutela dos estados).
No entanto, é importante destacar que, a partir de 1890, no estado de São Paulo, foi
realizada uma experiência atrelada à reforma da Escola Normal bastante relevante para a
educação brasileira: a formação dos grupos escolares.
Segundo Saviani (2004), a reforma escolar no estado de São Paulo teve início com a
reforma da Escola Normal, pois, na época, evidenciavam-se os mestres e seus métodos.
Assim, inspirada em modelos de outros países, “[...] é criada a Escola-Modelo, anexa à Escola
Normal de São Paulo, como um órgão de demonstração metodológica [...]” (SAVIANI, 2004,
p. 23). Somente em seguida ocorreu a reorganização da instrução pública em seus aspectos
mais gerais. Foi nesse contexto que surgiram os grupos escolares que tinham como objetivo a
junção de até dez escolas primárias. Conforme Saviani (2004, p. 25):
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Cada grupo escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas tivessem
sido reunidas para compô-lo. Na verdade, essas escolas isoladas, uma vez reunidas,
deram origem, no interior dos grupos escolares, às classes que, por sua vez,
correspondiam às séries anuais. Portanto, as escolas isoladas eram não seriadas, ao
passo que os grupos escolares eram seriados. Por isso esses grupos eram chamados
de escolas graduadas, uma vez que o agrupamento dos alunos se dava de acordo
com o grau ou a série em se situavam, o que implicava uma progressividade da
aprendizagem [...].

Ainda para o autor, os grupos escolares foram se difundindo pelo interior do estado e,
posteriormente, para outros estados brasileiros. Contudo, a referida reforma não chegou a ser
concluída com a extinção do Conselho Superior de Instrução Pública (SAVIANI, 2004). No
Rio Grande do Norte, o modelo se expandiu a partir de 1908 e não correspondia a uma
educação destinada às classes trabalhadoras.
No contexto mais geral, o período que constituiu a primeira República no Brasil foi
marcado por muitas reformas, mas sem que nenhuma delas alterasse significativamente o
dualismo educacional. Romanelli (1978, p. 45) esclarece que “a permanência, portanto, da
velha educação acadêmica e aristocrática e a pouca importância dada à educação popular
fundavam-se na estrutura e organização da sociedade”. Para a autora, tal sociedade era
estruturada e organizada por uma classe latifundiária que financiou parte do capital necessário
ao processo inicial de industrialização; por classes médias emergentes que copiavam o
modelo educacional oligárquico como forma de ascensão social e rejeitavam qualquer
possibilidade de educar-se para o trabalho (educação técnica); e por camadas populares,
predominantemente na zona rural, que não sentiam em seu cotidiano a necessidade de preparo
escolar.
Assim, das “casas dos meninos desvalidos”, passando pelos Liceus de Artes e Ofícios,
iniciativas do Brasil império, até chegar às primeiras décadas da história das escolas de
aprendizes e artífices já no período republicano, não há registro de esforço oficial quanto à
preparação dos docentes que tratavam especificamente da educação profissional em suas
primeiras instituições.
A “casa dos meninos desvalidos” eram asilos constituídos no período colonial para
receber as crianças pobres e/ou órfãs a serem treinadas em ofícios e receberem alguma
instrução básica de leitura, escrita e aritmética, além de moral e religiosa. Para Cunha (2005),
os liceus de artes e ofícios surgem em meio ao aumento da produção manufatureira,
organizados por sociedades civis que visavam amparar órfãos e/ou atender a demanda por
aprendizes de artes e ofícios.
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Cunha (2005b) informa que a criação das escolas de aprendizes e artífices se deu
através do Decreto de n. 7.566, de 23 de setembro de 1909, do presidente Nilo Peçanha, com
a finalidade de formar operários e contramestres por meio de ensino prático e dos
conhecimentos técnicos necessários à aprendizagem de um ofício. Para o autor, a criação de
tais escolas torna-se o acontecimento mais marcante da primeira República em relação à
educação profissional.
Sobre a formação dos professores da educação profissional, Moraes e Pedrosa (2009,
p. 174, grifos das autoras) fazem o seguinte relato:

As pesquisas realizadas por Peterossi (1994) indicam que, apesar de o ensino técnico
ter sido oficializado no Brasil em 1909, quando foram criadas as escolas de
aprendizes e artífices, a preocupação com a sistematização de cursos de formação de
professores para nele atuarem ficou ausente por muitos anos. Geralmente, os que
conduziam o processo de ensino nessa modalidade de educação eram professores
normalistas, sem formação para o ensino profissional, e os “profissionais
experientes” recrutados diretamente da fábrica, sem a base teórica e os
conhecimentos técnico-científicos, bem como sem a formação pedagógico-didática
necessária à direção competente do ensino.

Segundo Machado (2013), a primeira iniciativa de atendimento dessa demanda
ocorreu em 1917, com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, tendo
suas atividades encerradas já em 1937, sem conseguir contabilizar em seu quadro de
concluintes um número significativo de mestres e contramestres para trabalharem nas escolas
profissionais.
Torna-se importante destacar que, nesse período (a partir da década de 1930), o Brasil
passou por modificações importantes, especialmente em virtude do processo de
industrialização e das mudanças políticas com a posse de Getúlio Vargas na Presidência do
país.
É justamente pós-1930 que as mudanças políticas, econômicas e sociais passam a
exercer influência cada vez mais notória no campo educacional. A velha ordem oligárquica já
não bastava, sendo preciso abrir caminho para a instalação definitiva do capitalismo em nosso
país, o que requeria um reordenamento do aparelho estatal e fazia recair sobre a educação
exigências próprias desse modo de produção.

O capitalismo, notadamente o capitalismo industrial, engendra a necessidade de
fornecer conhecimentos a camadas cada vez mais numerosas, seja pelas exigências
da própria produção, seja pela necessidade de consumo que essa produção acarreta.
Ampliar a área social de atuação do sistema capitalista industrial é condição de
sobrevivência deste. Ora, isso só é possível na medida em que as populações
possuam condições mínimas de concorrer no mercado de trabalho e de consumir.
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Onde, pois, se desenvolvem relações capitalistas, nasce a necessidade da leitura e da
escrita, com pré-requisito de uma melhor concorrência no mercado de trabalho
(ROMANELLI, 1978, p. 59).

Se, por um lado, há interesse do sistema sobre a demanda educacional, por outro, a
própria sociedade já pressiona pela expansão do ensino público, porque, entre outros motivos,
os ideais marxistas e anarquistas já haviam conquistado adeptos em território nacional,
trazendo à tona as questões relativas à luta de classes. Segundo Aranha (2006), as ideias
anarquistas chegaram a nossa terra por meio dos imigrantes italianos e espanhóis, que
desenvolveram até experiências educacionais, embora de curta duração, tendo em vista a
repressão legal que sofriam.
É ainda Romanelli (1978) que ressalta que a partir daí expande-se um sistema
educacional fruto das pressões sociais, mas controlado pelas elites, que buscavam a todo custo
a manutenção de seus privilégios. Como resultado, constata-se um crescimento na oferta
educacional, mas que não atende as necessidades das camadas populacionais menos
favorecidas nem em termos quantitativos, nem qualitativos, e ainda de forma bastante
heterogênea nas diferentes regiões brasileiras.
Ainda a respeito desse período, é importante registrar a criação, em 1930, do
Ministério da Educação e Saúde Pública, que já em 1931 baixou um conjunto de decretos que
ficaram conhecidos como reforma Francisco Campos, por ser o titular da pasta (SAVIANI,
2004). Dentre os decretos, destacamos: o Decreto n. 19.850, que cria o Conselho Nacional de
Educação; o Decreto n. 19.851, que dispõe sobre a organização do ensino superior e adota o
regime universitário; e o Decreto n. 20.158, que organiza o ensino comercial e regulamenta a
profissão de contador. Segundo Saviani (2004), o Decreto n. 19.851, que estabelecia o
Estatuto das Universidades Brasileiras, especificava, entre as exigências para a constituição de
uma universidade, a existência de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, sendo que
esta deveria atender, também, as necessidades de formação de professores, principalmente
para o ensino normal e secundário.
Outro dado relevante é de que, concomitantemente a tais mudanças econômicas,
políticas e sociais, também se registravam novas concepções pedagógicas, representadas pelo
movimento da Escola Nova, que manifestava oposição aos padrões da escola tradicional. Tal
movimento teve como ação mais emblemática a publicação do “Manifesto dos pioneiros da
educação nova”, em 1932. Para Cunha (2005b), o referido Manifesto ressaltava a ausência de
objetivos educacionais, tanto em relação aos aspectos filosóficos quanto aos sociais, além da
inexistência de aplicação dos métodos científicos aos problemas da educação brasileira. Nesse
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sentido, o autor relata que “os pioneiros” propunham uma educação nova para a coletividade,
ancorada na concepção de função social e sob a responsabilidade do Estado e, ainda, que o
Manifesto trazia reflexões acerca de questões como a laicidade, a escola única, a
obrigatoriedade e a coeducação.
Sobre o Manifesto, Saviani (2004, p. 33) aponta que

[...] esse manifesto propunha-se a realizar a reconstrução social pela reconstrução
educacional. Partindo do pressuposto de que a educação é uma função
essencialmente pública, e baseado nos princípios da laicidade, gratuidade,
obrigatoriedade, coeducação e unicidade da escola, o manifesto esboça as diretrizes
de um sistema nacional de educação, abrangendo, de forma articulada, os diferentes
níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade.

Todos esses elementos exerceram influência na história educacional brasileira e
repercutiram de diferentes formas nos ambientes escolares e, consequentemente, na formação
de seus professores.
Nesse sentido, para Saviani (2009), foi de grande relevância a criação dos institutos de
educação. O autor destaca como principais iniciativas a criação do Instituto de Educação do
Distrito Federal, em 1932, e o de São Paulo, em 1933. Os institutos partiam da concepção de
ensino e de pesquisa, inspirados pelas ideias da Escola Nova. Em ambas as instituições, foram
criadas escolas de professores, refletindo uma preocupação com os aspectos pedagógicos.
Assim, vai ganhando corpo uma perspectiva que dava mais enfoque à formação didáticopedagógica, diferentemente do que era constatado nas escolas normais, que apresentavam um
currículo mais voltado para a formação geral.
Segundo Damis (2011), o Decreto-lei de n. 1.190/39, de 04 de abril de 1939, definiu a
Faculdade de Filosofia (estabelecimento federal) como responsável pela preparação de
professores para o nível secundário, mas estabelecia também outras atribuições. A autora
ainda aponta que esse caráter multifuncional da instituição não atingiu os objetivos esperados.
Saviani (2009) esclarece que a referência inicial para a formação de professores em
nível superior era a dos institutos de educação, que trabalhavam com escolas experimentais,
mas que, ao ser generalizado (Decreto-lei n. 1.190/39), perde esse vínculo, comprometendo as
possibilidades de pesquisa que visavam contribuir com a construção de um caráter científico
dos processos formativos.
Para o autor, como resultado, surge o modelo de formação conhecido como “esquema
3 + 1”, organizado nos cursos de licenciatura e de Pedagogia e que era constituído por três
anos de estudos das disciplinas específicas e mais um para a formação didática. Tal
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fragmentação, entre outras questões, promovia uma maior desvalorização dos processos
formativos da profissão, sendo os aspectos pedagógico-didáticos encarados, muitas vezes,
como mera formalidade na obtenção do título.
Nesse contexto, Saviani (2009, p. 147) faz as seguintes considerações sobre o curso de
Pedagogia:

Embora seu objeto próprio estivesse todo ele embebido do caráter pedagógicodidático, este tendeu a ser interpretado como um conteúdo a ser transmitido aos
alunos antes que como algo a ser assimilado teórica e praticamente para assegurar a
eficácia qualitativa da ação docente. Consequentemente, o aspecto pedagógicodidático, em lugar de se constituir em um novo modelo a impregnar todo o processo
da formação docente, foi incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos
culturais-cognitivos.

Contudo, vale destacar que essas iniciativas se restringiam à formação dos professores
para a educação básica nacional, excetuando a educação profissional, que continuava a
amparar a admissão de seus docentes na experiência referente à prática da profissão à qual o
curso estava vinculado.
Sobre esse momento histórico, Moraes e Pedrosa (2009, p. 175) afirmam que “[...] o
Estado comprometeu-se com os interesses e as necessidades do sistema produtivo, sobretudo
dos setores privados da indústria, assumindo o treinamento de sua força de trabalho [...]”.
Ainda segundo as autoras, tal decisão influenciou a elaboração de dispositivos legais que,
também, fortaleciam a dualidade do sistema educacional brasileiro e a reprodução de uma
sociedade de classes.
O atendimento das demandas do setor produtivo passa a ser o foco principal do ensino
técnico-profissional, ou seja, a já conhecida busca pela “qualificação da mão de obra”, velada
sob a aparência de caráter assistencialista, vai ganhando uma configuração mais adequada aos
“novos tempos”. Nessa direção, Cunha (2005c) aponta a reforma do ensino comercial através
do Decreto de n. 20.158, de 30 de junho de 1931, que o organiza como um sistema paralelo
com um grau pós-primário, um técnico e um superior. Aliás, o autor chama a atenção para o
fato de o termo “técnico” ter sido, nesse momento, utilizado pela primeira vez para designar
um nível intermediário na divisão do trabalho.
Além disso, os problemas externos, como a segunda guerra mundial, reforçavam a
defesa por um processo rápido de industrialização que, por sua vez, demandaria um
contingente cada vez maior de “trabalhadores qualificados”, o que, ainda de acordo com
Cunha (2005c), é claramente apontado na Constituição de 1937 por meio da determinação do
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Estado, das empresas e dos sindicatos como responsáveis pela formação profissional dos
menos favorecidos.
Nesse cenário, em 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), após um processo controverso que, segundo Cunha (2005c), não contou
inicialmente com o apoio total dos chefes das indústrias por não conseguirem visualizar o
atendimento das suas demandas imediatistas através de um sistema de formação custeado por
eles próprios, sendo o Estado o responsável pela imposição do projeto. Para o autor, o Estado
tinha como prioridade o processo de industrialização, pois tal movimento estava atrelado ao
seu papel de protagonista do desenvolvimento econômico, de forma que “o Estado foi capaz
de perceber a necessidade do capital na formação da força de trabalho necessária a sua
reprodução ampliada, antes mesmo dos próprios capitalistas” (CUNHA, 2005c, p. 46).
A criação do Senai constitui-se em fato marcante na história da educação profissional
brasileira, pois se trata de uma instituição valorizada não somente pelo poder público como
também pela sociedade, especialmente pelos trabalhadores das classes menos favorecidas, que
procuram em seus cursos a possibilidade de inserção no sistema produtivo. Assim, mesmo os
industriais não sendo favoráveis, inicialmente, à sua criação, perceberam posteriormente os
seus benefícios (econômicos, políticos, sociais e ideológicos). A partir daí, criaram-se outras
entidades de organização semelhante, dando formato ao que atualmente denominamos de
Sistema S15.
Cunha (2005c) destaca que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial constitui
uma grande rede de escolas profissionais, com um quantitativo significativo de alunos e com
alta capacidade de implementar políticas de autotransformação institucional. No entanto, o
autor ressalta o caráter ambíguo que caracteriza a instituição ao longo de sua história, pois
recebeu o aporte público para a sua constituição, mas seus recursos e direção são realizados
por gestão privada.
É nessa conjuntura que Cunha (2005c) ressalta a instituição de um conjunto de leis
orgânicas que redefiniram a estrutura do sistema educacional brasileiro. Em relação à
formação de seus profissionais, destacou-se, em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial
(Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro), que mencionava a realização de cursos de
aperfeiçoamento para os docentes das escolas técnicas. Cunha (2005c), ainda, relata que para
15

O Sistema S atualmente é composto pelas seguintes entidades: SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural; SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; SESC – Serviço Social do Comércio;
SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial; SESI – Serviço Social da Indústria; SEST – Serviço Social de Transporte; SENAT –
Serviço Social de Aprendizagem do Transporte; SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas.

68

os que concluíssem os cursos técnicos havia a possibilidade de cursarem durante mais um ano
um curso pedagógico com o objetivo de formar os professores e administradores específicos
do ensino industrial.
Ainda nesse período, foi firmado um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos,
constituindo a Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI) vinculada à
Agência de desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID). Para Falcão e Cunha (2001), a
constituição da referida comissão tinha como objetivo o desenvolvimento de atividades de
ensino ligadas à base econômica: coordenação e difusão de ideias relativas à gestão de
escolas, principalmente as da Rede Federal do Ensino Industrial, como supervisão de ensino,
orientação educacional e levantamento das necessidades de qualificação de mão de obra;
realização de cursos; publicações por meio de boletins, livros e folhetos; difusão de pedagogia
e ideologia dos norte-americanos, embora isso não fosse explícito.
Sobre o assunto, Machado (2013, p. 349) informa:

Ela patrocinou o primeiro Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino
Industrial, um curso que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, com duração de um ano
e três meses, no ano de 1947. Patrocinou, também, as viagens técnicas de dois
grupos, cada um com dez diretores de escolas técnicas industriais, aos Estados
Unidos para a realização de um curso de administração de escolas técnicas, no State
College da Pensilvânia, em 1947. A CBAI introduziu, no Brasil, em 1951, o TWI,
um método de treinamento mediante imersão na indústria, que foi incorporado na
prática pedagógica do Senai e, durante muito tempo, serviu como um referencial
didático. Em 1963, com o Decreto n. 53.041, essa comissão foi extinta.

É relevante registrar que a metodologia desse sistema (Senai) recebeu duras críticas de
alguns pesquisadores, como, por exemplo, Cunha (2005c), que destacou a reprodução de
conhecimentos já elaborados e o conformismo à ordem social que permeiam as suas práticas
pedagógicas. No entanto, convém destacar que, diante do atendimento das demandas
capitalistas, não poderia ser diferente, pois a adoção de outra perspectiva, a da transformação
social, geraria conflito com os interesses dos detentores de capital.
Outro destaque do período foi o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao
Ensino Elementar (PABAEE) desenvolvido entre os anos de 1957 e 1965. O programa fazia
parte do acordo entre o MEC/INEP e a USAID (United States Agency for International
Development) e tinha como objetivo a instrução de professores das escolas normais quanto às
metodologias de ensino que gozavam de prestígio nas terras norte-americanas e que estavam
amparadas na Psicologia (TANURI, 2000). É importante lembrar que, no período, o mundo
vivia uma disputa ideológica entre dois polos que se faziam antagônicos: os Estados Unidos
da América, considerado como representante do capitalismo, e a União Soviética, como
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representante do socialismo. Para Tanuri (2000), o referido programa tinha o objetivo de ter
ação multiplicadora em relação às propostas de inovações educacionais defendidas pelos
norte-americanos, além de transpor a metodologia de ensino em voga naquele país, o que
produziu repercussões curriculares. Dessa forma, um elemento destacado pela pesquisadora é
o da contribuição desse programa ao estabelecimento da perspectiva tecnicista no Brasil16.
Cabe ressaltar ainda que a partir de 1960 muitas mudanças aconteceram no cenário
nacional e que repercutiram de maneira decisiva no âmbito educacional. O modelo urbano
industrial se consolidava, nossa população ia gradativamente se alocando, principalmente em
territórios urbanos, o capitalismo adentrou na fase monopolista e financeira, requerendo
abertura ao capital estrangeiro e, em 1964, ocorreu a tomada de poder pelos militares.
(FRANCISCO FILHO, 2004). Assim, segundo Francisco Filho (2004), a educação foi
ganhando uma conotação compensatória com o intuito de reverter o atraso da nossa sociedade
do ponto de vista econômico.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024/1961 estabeleceu, através
do Art. 59, dois caminhos distintos em relação à formação de professores. Para os docentes da
formação geral das disciplinas do ensino médio, seu processo formativo deveria ser realizado
em Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e, para os professores das disciplinas
específicas do ensino técnico, seria realizada em cursos especiais de educação técnica.
Conforme Machado (2013), tal perspectiva consolida os cursos especiais como alternativa
formativa para os professores da educação profissional, tornando-se, ainda hoje, a maior
referência do assunto.
É importante destacar nesse período histórico que, a partir de 1960, o exercício
profissional desses docentes passou a ser de responsabilidade do MEC (embora em diretorias,
inicialmente, separadas: agrícola, industrial e comercial), o que permitiu o estabelecimento de
diversas portarias acerca do assunto. A primeira delas, segundo Machado (2013), foi a de n.
141/1961, especificando normas sobre os registros dos professores do ensino industrial.
Retomando a Lei 4.024/1961, a autora informa que o primeiro dispositivo em relação
aos cursos especiais de formação docente para o ensino técnico é o Parecer n. 257/1963, de
aprovação do Curso Especial de Educação Técnica em Cultura Feminina para o público de
professores (professoras) da área de Economia Doméstica e Trabalhos Manuais. Sobre o
assunto, Machado (2013) ressalta que se trata da mesma estratégia utilizada na Escola Normal
16

Aranha (2006) esclarece que a tendência tecnicista da educação recebeu contribuições de diversas áreas, como
a da psicologia behaviorista, da área econômica como a Teoria do Capital Humano e da filosofia positivista,
entre outras. “Desse modo, a educação tecnicista encontrava-se imbuída dos ideais de racionalidade,
organização, objetividade, eficiência e produtividade” (ARANHA, 2006, p. 317).
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de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, em que se destacavam os cursos destinados às professoras
de trabalhos manuais como os de maior índice de conclusão.
Outro destaque que faz a pesquisadora é o da Portaria Ministerial de n. 174 de 1965,
que tratava do Curso de Didática do Ensino Agrícola para os professores das disciplinas de
cultura técnica e de economia doméstica rural e do aperfeiçoamento de professores do ensino
médio agrícola, determinando que tal curso fosse realizado em, no mínimo, 800 aulas ou 180
dias letivos (MACHADO, 2013).
Ainda segundo Machado (2013), a criação da Universidade do Trabalho de Minas
Gerais (Utramig), em 1965, tinha como um dos seus objetivos o atendimento da demanda por
cursos especiais voltados para a formação de instrutores e docentes da área técnica do ensino
industrial. Ressalta, também, a aprovação pelo CFE do Parecer n. 479/1968, que determinava
para a formação dos professores das disciplinas específicas do ensino técnico um currículo
mínimo, o que constituiu o esquema 3 + 1, com três anos destinados ao núcleo comum e mais
um ano específico para a especialização profissional.
Sobre o contexto no qual tais legislações foram estabelecidas, Moraes e Pedrosa
(2009) chamam novamente a atenção para as mudanças sociopolíticas que o país viveu nesse
período, quando o projeto populista desenvolvimentista foi derrubado pelo golpe militar
(embora já estivesse em colapso) em 1964. Com os militares, houve o fortalecimento da
internacionalização do mercado interno, provocando forte impacto na produção industrial com
o uso de novas técnicas e capital estrangeiro nos investimentos.

Essas condições políticas e econômicas resultantes da aliança entre Forças Armadas,
capitalismo internacional e capitalismo nacional refletiram no âmbito da educação
por meio das reformas do ensino superior – Lei n. 5.540/68 – e do ensino de
primeiro e segundo graus – Lei n. 5.692/71 –, as quais, inspiradas na teoria do
capital humano, tinham como finalidade ajustar ideológica e funcionalmente esses
níveis de educação às necessidades do modelo de desenvolvimento econômico pelo
golpe militar de 1964 (MORAES; PEDROSA, 2009, p. 178).

Nesse contexto pós-1964, a preocupação com a formação dos educadores nacionais
passou a dar maior enfoque aos meios, ao planejamento e ao controle. Tanuri (2000, p. 79,
grifo da autora) relata que “tratava-se de tornar a escola ‘eficiente e produtiva’, ou seja, de
torná-la operacional com vistas à preparação para o trabalho, para o desenvolvimento
econômico do país, para a segurança nacional”.
Conforme Machado (2008), a Lei n. 5.540/1968, que tratava da reforma universitária,
estabelecia que a formação de todos os docentes que atuavam no segundo grau deveria ser
dada em nível superior. No entanto, “normas complementares (Art. 16 do Decreto-Lei n.
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464/1969) arguiram, contudo, que não havendo professores e especialistas formados em nível
superior, exames de suficiência [...] poderiam conferir esta habilitação” (MACHADO, 2008,
p. 11). Estabelecia, ainda, um prazo de cinco anos para que a situação fosse regularizada, mas
não houve cumprimento.
Em razão da insuficiência de professores habilitados em nível superior para
trabalharem com as disciplinas específicas do ensino técnico, o Ministério da Educação criou
o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (Cenafor),
objetivando atender a demanda de formação para a área. Pareceres orientadores sobre a
referida formação foram emitidos pelo Conselho Federal de Educação e, ainda segundo
Machado (2013), a Portaria Ministerial 339/1970 apresentou os cursos emergenciais,
chamados de Esquemas I e II.
O Esquema I tinha como público-alvo os professores que já eram graduados e que
atuavam em disciplinas do núcleo técnico, sendo o curso voltado para as disciplinas
pedagógicas. No Esquema II, além das disciplinas que constituíam o primeiro, era necessário
estudar temáticas específicas da área técnica, pois se destinava aos docentes habilitados em
cursos técnicos de nível médio.
Novas mudanças se seguiram, tais como normas adicionais sobre os cursos de
Esquemas I e II, mas, em 1971, de acordo com Machado (2013), o Conselho Federal de
Educação aprovou o Parecer 111, que trata de plano com objetivo unificador tanto em relação
à formação de professores das disciplinas específicas da área técnica quanto no que se refere
às diretorias, reunindo-as num único departamento de Ensino Médio. É ainda nesse mesmo
ano que se dá a profissionalização obrigatória no segundo grau, estabelecida pela Lei n.
5.692/1971, visando, além do atendimento das demandas do mercado, à contenção da procura
por estudos superiores.
A respeito do assunto, e conforme indicado anteriormente, a profissionalização
universal e compulsória instituída via legislação não valorizou a educação profissional no
Brasil, encontrando-se registro de sucesso principalmente nas Escolas Técnicas Federais que
já dispunham de quadro de professores e laboratórios específicos, além da experiência com
esse ensino. Para Pereira e França (2012, p. 218), tal medida “[...] se refletiu na
implementação de currículos contendo disciplinas sem unidade e em cursos distintos”. A
inexperiência das escolas e a falta de uma estrutura adequada, além dos problemas materiais e
humanos, comprometeram, ainda mais, o ensino técnico.
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No entanto, com a universalização do ensino médio técnico obrigatório, o problema da
formação dos professores das disciplinas específicas ganha cada vez mais notoriedade. Na
busca por uma alternativa, o Conselho Federal de Educação lança Resolução sobre o assunto:

Em 1977, a Resolução n. 3 do CFE instituiu a licenciatura plena para a parte de
formação especial do 2º grau, fixando currículo mínimo e determinando que as
instituições de ensino que ofertassem os Esquemas I e II os transformassem em
licenciaturas. Foi dado um prazo máximo de três anos para isso, a partir da vigência
dessa norma. Excepcionalmente, o Esquema I foi admitido e apenas para as regiões
com falta de recursos materiais e humanos para implantar esta licenciatura. Passados
30 anos, não se generalizou a licenciatura e pouco sucesso se obteve com relação à
implantação dessa licenciatura (MACHADO, 2008, p. 12).

Novamente, constata-se que as decisões impostas por meio de legislação não são
capazes, por si sós, de se constituírem como marcos transformadores da realidade. Dessa
forma, consolidam-se na história da formação dos professores da educação profissional a
descontinuidade, a superficialidade e a fragmentação das ações realizadas.
Ainda de acordo com Machado (2013), a Lei n. 6.545/1978, que transformou as
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro em Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFETS), produziu uma expectativa de atendimento da demanda de
formação de professores para a área profissional, pois um dos seus objetivos era o de ofertar
cursos de licenciatura plena e curta para os que atuavam com as disciplinas do ensino técnico
e cursos de formação de tecnólogos. No entanto, Machado (2013) ressalta que, na realidade, a
referida licenciatura demonstrou dificuldade de implantação e, em 1982, o CFE publicou a
Resolução n. 7, alterando a Resolução anterior (3/1977), para flexibilizar a formação de
professores da parte técnica, permitindo que esta possa dar-se tanto por meio dos Esquemas
quanto pela licenciatura plena. A autora chama a atenção para a contradição em legitimar o
que antes era apenas provisório.
Acerca da transformação das escolas técnicas em Cefets, Cunha (2005c) faz uma
reflexão importante ao apontar que a mudança estava atrelada a uma decisão política de
multiplicar os cursos de curta duração (tecnológicos). Assim, a demanda por cursos superiores
(não sendo esta amenizada pelo 2º grau profissionalizante obrigatório) encontraria uma saída
mais econômica viabilizada pela curta duração dos cursos.
Para autores como Tanuri (2000) e Scheibe (2011), nesse período (anos 1960 e 1970),
o referencial teórico que embasa o trabalho educacional, especialmente durante a década de
1970, é a Teoria do Capital Humano, enfatizando a relação entre mercado de trabalho e
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educação. Nesse sentido, fragmenta-se ainda mais o trabalho pedagógico com a valorização
dos especialistas e do tecnicismo educacional.
Ainda em relação à Lei n. 5.692/71, é preciso destacar que esta colaborou ainda mais
para a dualidade do nosso sistema educacional, pois, ao tornar obrigatório o ensino
profissionalizante de segundo grau, não foi capaz de fortalecê-lo, na medida em que, segundo
Francisco Filho (2004), as escolas públicas (despreparadas em estrutura física, com escassez
de recursos materiais e humanos) passaram a ofertar cursos sem as condições mínimas
necessárias para a realização da profissionalização dos jovens, enquanto as escolas
particulares (que preparavam os filhos da elite para as universidades) continuaram a fazer o
ensino propedêutico através de sistemas que burlavam a legislação.
Para Saviani (2009), os muitos problemas, além das críticas, impuseram ao governo a
necessidade de propostas que visassem atenuar a situação. Em 1982, especificamente no que
se refere à formação de professores, o governo lançou o projeto Centros de Formação e
Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), que objetivava revitalizar as Escolas Normais.
Sobre o projeto, o autor declara que, “[...] apesar dos resultados positivos, foi descontinuado
quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não tendo havido também qualquer política
para o aproveitamento dos professores formados pelos centros nas redes escolares públicas”
(SAVIANI, 2009, p. 147).
Machado (2008) ressalta que, em 1982, foi promulgada a Lei n. 7.044 que tornava
opcional a habilitação profissional, determinando que o estabelecimento tratasse a preparação
geral para o trabalho como um elemento obrigatório do ensino de 1º e 2º Graus para a
formação dos seus alunos, mas que, a seu critério, definisse a oferta ou não de cursos técnicos.
Moraes e Pedrosa (2009) apontam que, na sequência, é instituída a Portaria n. 299/1982, que
tornava válidos para a formação docente do ensino técnico tanto os cursos de licenciatura
quanto os cursos dos Esquemas I e II. Em 1986, os órgãos dedicados à formação docente para
o ensino técnico foram extintos, sendo tais responsabilidades transferidas para a Secretaria de
Ensino de Segundo Grau do MEC.
Machado (2013) relata que a referida Secretaria instituiu um grupo de trabalho para
elaborar uma proposta de Cursos Regulares de Licenciatura Plena em Matérias Específicas do
Ensino Técnico Industrial de Segundo Grau, encaminhando-a ao CFE em 1989. Em 1991, o
Conselho Federal de Educação sugeriu, através do Parecer n. 31/1991, “o reexame da
legislação e o estudo da possibilidade de uma maior flexibilidade e melhor compatibilidade
entre os textos legais que tratavam do assunto” (MACHADO, 2013, p. 359). Outra vez, a
decisão sobre encaminhamentos perenes para a formação dos docentes da educação
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profissional é postergada e, a partir daí, os debates em torno da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional passam a ser o foco das atenções dos educadores e estudiosos do
assunto na perspectiva de que caminhos melhores fossem traçados para a educação nacional.
Nesse período (década de 1980 e 1990), o nosso país, assim como os demais, passava
por amplas mudanças, repercussões, principalmente da crise do capitalismo aguçada na
década de 1980. A saída para tal problemática é apontada por políticas neoliberais,
globalização e reestruturação produtiva, com enormes impactos nos aspectos econômicos,
políticos, culturais e sociais, embora de atuação heterogênea entre os diversos países. No caso
brasileiro, soma-se o fato de que acabávamos de sair de uma ditadura e vivenciávamos uma
situação crítica do ponto de vista econômico, com milhares de desempregados, péssima
distribuição de renda, baixo acesso aos elementos básicos de promoção da cidadania e uma
escola cada vez mais elitizada, pois era uma ínfima parcela da população que frequentava
estabelecimentos de ensino de qualidade referenciada. Embora o número de escolas tenha
aumentado consideravelmente no período e o índice de acesso à educação apontasse
crescimento, havia indicação de que os aspectos quantitativos não eram acompanhados pela
qualidade que a sociedade desejava.
Nesse sentido, conforme Saviani (2007, p. 437), tanto o papel do Estado como o da
escola são redefinidos, de modo que “em lugar da uniformização e do rígido controle do
processo, como preconizava o velho tecnicismo inspirado no taylorismo-fordismo, flexibilizase o processo, como recomenda o toyotismo”.
É nesse contexto em que se dá o estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de n. 9.394/1996. A referida Lei apresenta a educação nacional composta
em dois níveis: educação básica e superior, indicando a educação profissional como uma
modalidade.
No âmbito dessa legislação, segue trecho específico que trata das instituições
ofertantes da formação inicial dos professores, entre outras determinações:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (Redação dada pela
Lei n. 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996).

Dessa forma, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a
formação de professores continue sendo ofertada pelas universidades, mas também possibilita
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que tais cursos possam ser ofertados pelos Institutos Superiores de Educação. Para Saviani
(2009), essa é uma possibilidade que degrada ainda mais a formação, uma vez que “[...] os
institutos superiores de educação emergem como instituições de segunda categoria, provendo
uma formação aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração” (SAVIANI,
2008, p. 218-221 apud SAVIANI, 2009, p. 148).
A esse respeito, Freitas (2002) também destaca que a expansão dos Institutos
Superiores de Educação e dos cursos normais superiores, com destaque a partir de 1999, está
diretamente ligada às políticas educacionais que convergem para o cumprimento de
orientações dos organismos internacionais e que visam ao aprofundamento do capitalismo,
pois, para a autora, tais instituições formativas apresentam característica técnicoprofissionalizante, em que o objetivo principal é uma formação de caráter instrumental, de
aplicação prática.
Tanuri (2000) também tece comentário sobre o receio de que a formação docente
ofertada nos institutos superiores tenha caráter eminentemente prático, desvinculado da
pesquisa.
Outro destaque a ser realizado acerca do trecho da citada legislação que apresentamos
é o de que, na época da sua promulgação (1996), estabelecia que todos os docentes da
educação básica teriam obrigatoriamente formação superior, inclusive determinando prazo
para a formação adequada dos professores da educação infantil e dos primeiros anos do
ensino fundamental. No entanto, em 2013, a lei foi alterada, possibilitando o exercício de
docentes com a formação em curso normal do ensino médio.
A educação profissional foi posteriormente regulamentada através do Decreto n.
2.208/1997, sendo apresentada como uma possibilidade de articulação com o ensino regular,
mas não como opção de integração, podendo ser realizada, no nível técnico, por alunos
matriculados ou egressos do ensino médio. Nesse sentido, Moraes e Pedrosa (2009, p. 183)
comentam que “a formação específica para o trabalho aconteceria separada da educação geral,
básica, reeditando a dicotomia estrutural predominante ao longo da história do ensino do
Brasil [...]”.
Pereira e França (2012) apontam que o desdobramento dessa regulamentação tem
como resultado um ensino propedêutico voltado para as classes mais privilegiadas e uma
educação profissional para atender os que precisam ingressar no mercado de trabalho com
urgência, portanto, os que estão em desvantagem econômica. Nessa direção, revela-se um
claro acirramento do dualismo da educação nacional.
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O Decreto n. 2.208/1997 possibilitava que as disciplinas técnicas pudessem ser
ministradas tanto por professores quanto por instrutores e monitores, com uma seleção que
tivesse por base a experiência profissional, permitindo, também, que a preparação para a
docência pudesse ocorrer previamente ou em serviço através de licenciaturas ou de cursos
especiais de formação pedagógica (BRASIL, 1997).
Assim, além de a atual LDB reeditar a dualidade do ensino brasileiro, reforçando que
as atividades intelectuais possuem tempo e espaço diferentes das atividades laborais, o
Decreto que regulamenta a educação profissional também reedita a concepção de que não há a
necessidade de uma formação específica para o trabalho docente, de modo que o que conta é o
saber fazer.
Portanto, a história educacional brasileira mostra um quadro de trabalho com a
formação docente para a EPT marcado por ações fragmentadas e emergenciais. Diante do
exposto até o momento, consideramos oportuno apresentar o comentário do ex-diretor de
Políticas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Luiz Augusto Caldas Pereira,
sobre o assunto:

Se uma retrospectiva se faz das iniciativas no sentido de formar o professor para o
conteúdo específico da educação profissional e tecnológica ou mesmo para esta
modalidade de formação, elas vêm assinadas pela alcunha de emergenciais,
fragmentárias, pouco intensivas e com um caráter bastante conservador, colocandose distante das necessidades atuais ou até mesmo apenas em atendimento a
exigências que, muitas vezes, escapam ao domínio dos interesses da sociedade como
um todo. Isto significa que, embora nos últimos anos tenham se ampliado as vozes
na defesa da capacitação, não se evidenciaram ainda políticas públicas incisivas e
contínuas no sentido da qualificação docente para a Educação Profissional e
Tecnológica (PEREIRA, [2009?], p. 1).

3.2 Políticas de formação docente para a educação profissional: perspectivas atuais
Este item tem como objetivo destacar, no âmbito da legislação nacional, as propostas
relativas à formação dos docentes da educação profissional a partir da Lei n. 9.394/1996 até o
fechamento deste trabalho, tomando como referência o ano de 2015. Dessa forma, propomos
uma análise dos documentos mais atuais e que tratam do nosso objeto de estudo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996) vigente considera
como profissional da educação, através do Inciso III do Art. 61, “trabalhadores em educação,
portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim” (BRASIL,
1996), sendo esse texto incluído pela Lei n. 12.014/ 2009. A mesma lei, alterada
posteriormente pela Lei n. 12.796/2013, estabelece em seu Art. 62-A que “a formação dos
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profissionais a que se refere o Inciso III do Art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo
técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas”
(BRASIL, 1996).
Ainda no âmbito da citada legislação, a LDB vigente estabelece através do Art. 62 que
a formação dos docentes da educação básica ocorra em nível superior, admitindo o nível
médio apenas para o ensino na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, determinando também que essa formação se dê em universidades e institutos
superiores de educação.
Dessa forma, em um artigo, a Lei possibilita que o portador de diploma de curso
técnico seja considerado “trabalhador em educação”, permitindo, inclusive, alternativas de
formação, mas em artigo seguinte expõe que os docentes da educação básica sejam formados
em nível superior. Assim, a LDB ou não considera que seus trabalhadores em educação com
diploma de nível técnico sejam docentes ou que seus docentes da educação básica não tenham
apenas o diploma de cursos técnicos. No entanto, Moura (2008) aponta a existência de
profissionais não graduados e que atuam na EPT, cuja maior incidência é nas instituições
privadas.
Tais profissionais são contemplados pelo Inciso III do já citado Art. 61 da LDB, pois
são portadores de diploma de curso técnico e, para eles, a mesma lei designa duas
possibilidades de formação: uma em nível médio e outra em nível superior. Para ambos os
casos, a lei prevê um curso formatado com base em conteúdo técnico-pedagógico, mas não
especifica quanto do curso deve ser destinado ao conteúdo técnico, da mesma forma que não
se menciona o mínimo para o conteúdo pedagógico. A possibilidade de habilitações
tecnológicas também é prevista, mas sem detalhamento. A atual LDB ainda garante formação
continuada para os trabalhadores referidos e determina que esta possa ocorrer tanto no local
de trabalho quanto em instituições de educação básica e superior, incluindo os cursos
tecnológicos, de graduação plena, de educação profissional e de pós-graduação.
Machado (2011) relata que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica coordenou no ano de 2008 uma série de audiências públicas que ocorreram em
todo o território nacional e que visavam à discussão da formação de professores para essa
modalidade de ensino, especialmente a proposição de licenciaturas para EPT. As sugestões e
discussões obtidas em tais audiências, juntamente com estudos promovidos pela
SETEC/MEC, constituíram um documento entregue ao Conselho Nacional de Educação para
estudo da matéria.
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O CNE estabeleceu uma Comissão Especial Bicameral sobre a formação de tais
professores e, em 2011, apresentou um relatório de apreciação sobre a temática e um projeto
de Resolução a instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Nesse projeto de Resolução, são
apresentadas três possibilidades para a formação dos docentes: cursos de licenciatura,
programas especiais e cursos de especialização.
É interessante destacar que o referido projeto especifica modalidades de licenciatura
para o atendimento específico da Educação Profissional, possibilitando que elas ocorram das
seguintes formas: integrada com os cursos de graduação tecnológica ou de bacharelado;
mediante programa de complementação pedagógica para os egressos dos cursos de graduação
tecnológica ou de bacharelado; e uma Licenciatura específica para os concluintes dos cursos
técnicos de nível médio.
Sobre os programas especiais, o projeto estabelece a equivalência destes com as
licenciaturas, que sejam destinados a portadores de diploma de nível superior e que se
constituam de parte teórica e prática, incluindo atividades de estágio supervisionado. Os
cursos de especialização devem ser estruturados especificamente para atendimento das
demandas de formação docente para EPT com possibilidade de realização presencial e a
distância.
As diretrizes apresentadas no projeto ainda são objeto de discussão dos que pesquisam
a temática e todas expõem possibilidades e limitações. No entanto, o que ganha notoriedade é
o fato de tais diretrizes ainda estarem em tramitação, aguardando encerramento desse
processo.
No ano de 2009, foi instituída a Política de Formação de Profissionais do Magistério
da Educação Básica por meio do Decreto n. 6.755, que também disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a
programas de formação inicial e continuada. O parágrafo único do Art. 1º do Decreto
estabelece que a abrangência deste concerne às diferentes modalidades da educação básica, o
que inclui a educação profissional. Contudo, ao longo do documento, não há uma referência
explícita à EP ou aos seus professores, mas no Inciso III do Art. 11 estabelece que a CAPES
fomentará: “[...] oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais
dirigidos aos docentes em exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica,
que sejam: a) graduados não licenciados; b) licenciados em área diversa da atuação docente
[...]” (BRASIL, 2009).
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Nas Alíneas a e b do citado Inciso se enquadraria parcela considerável dos docentes da
educação profissional, especialmente os que atuam com as disciplinas da área específica do
nível técnico, sendo desenvolvida na forma integrada ou não. Além disso, os cursos
oferecidos de modo emergencial ou por meio de programas especiais já caracterizam,
conforme vimos anteriormente, a oferta de formação para esse público.
Atualmente, outro documento também é objeto de estudos por parte dos interessados
especificamente na formação de professores. Trata-se do novo Plano Nacional da Educação,
Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência pelos próximos dez anos. O referido
plano estabelece por meio da meta 11 que as matrículas da educação profissional técnica de
nível médio devem ser triplicadas. Para tanto, o documento determina como estratégias que
tal expansão se dê por meio da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, das redes públicas estaduais de ensino, oferta na rede privada,
ampliação da oferta através de entidades sindicais e organizações sem fins lucrativos, além do
fomento para que a educação profissional seja ofertada na modalidade a distância.
Tal perspectiva de expansão exigirá um quantitativo expressivo de profissionais
advindos de áreas diversas da educação, pois já constatamos que não há licenciaturas
específicas para a formação do profissional da EPT que atendam a tamanha demanda, de
forma que os docentes e demais trabalhadores a lidarem com os cursos técnicos e de outros
níveis são egressos de áreas como as engenharias, outros bacharelados e cursos tecnológicos.
Portanto, mais profissionais aumentarão as fileiras dos que exercem função docente sem que
para tanto tenham recebido qualquer formação.
O PNE em vigência estabelece que todos os professores que atuam na educação básica
possuam formação em nível superior por meio de licenciaturas na área de conhecimento em
que trabalham. No entanto, a estratégia 15.13 é específica para os docentes da EPT e indica
“[...] modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem 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”
(BRASIL, 1014).
Dessa forma, o próprio documento apresenta aspectos contraditórios, pois parece não
compreender a educação profissional como uma modalidade ofertada na educação básica ao
trilhar caminhos diferentes para seus docentes. Nesse sentido, ainda é importante registrar que
a estratégia da oferta de cursos de complementação já é bastante conhecida na história da
formação de docentes para a educação profissional, sendo ainda hoje a referência mais forte
da área, como já pontuado por Machado (2013). Contudo, a possibilidade de certificação
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didático-pedagógica relativa à experiência não parece uma tarefa das mais simples se
levarmos em consideração uma perspectiva de não validação do fazer prático sem articulação
com a fundamentação teórica necessária ao fazer docente. Porém, por ser um dispositivo legal
recente, não há ainda muito a ser explorado, mas apenas o registro da importância de um
processo coerente com as peculiaridades da profissão.
Outro documento de grande importância para a formação de professores e também
homologado recentemente é a Resolução do CNE n. 02, de 1º de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a
Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, incluindo a
modalidade de educação profissional. O Art. 9º do citado documento estabelece que os cursos
de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível
superior, podem ocorrer por meio de: cursos de graduação de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura.
São justamente os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados que
devem ser objeto de nossa análise, uma vez que mais se aproximam como opção para a
formação dos professores da educação profissional. O Art. 14 oferece maior detalhamento de
como se dará tal formação:
Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de
caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso
superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base
de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de
1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico,
dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica
pretendida (BRASIL, 2015, p. 12).

É importante destacar que se repete uma situação já conhecida no que concerne à
formação dos citados profissionais. Trata-se do caráter emergencial e provisório, fato já
constatado na história da educação profissional brasileira. No entanto, a carga horária mínima
(entre 1.000 e 1.400) apresenta-se como um diferencial, tendo em vista ser a maior carga
horária determinada para esse tipo de curso; além disso, reserva horas para a realização de
estágio curricular supervisionado e carga horária para aprofundamento em áreas específicas
de interesse do aluno.
O Parágrafo 7 do Art. 14 estipula um prazo máximo de cinco anos para que o
Ministério da Educação juntamente com os sistemas de ensino e fóruns estaduais realizem
processo avaliativo dos referidos cursos, estabelecendo prazo para serem extintos em cada um
dos estados brasileiros. Tal sistemática já foi, também, estabelecida anteriormente, mas, na
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prática, desconsiderada. Resta aguardar para saber se o mesmo voltará a acontecer com a
Resolução n. 02/2015 ou se teremos outra conclusão. No entanto, como a Resolução ainda é
muito recente, não há nenhum dado que possamos registrar.
Diante de tudo o que foi exposto, é possível concluir que a necessidade de construção
de políticas de formação docente para os que atuam na educação profissional é uma questão a
ser discutida e encaminhada urgentemente, na medida em que as ações executadas
historicamente são fragmentadas, descontinuadas e superficiais. Não há registro de ação
perene para esse problema que, como pontua Machado (2008, p. 14), “tem se constituído num
dos pontos nevrálgicos mais importantes que estrangulam a expansão da educação
profissional no país”. Não é mais aceitável recorrermos aos primórdios da educação brasileira
e reeditarmos a concepção de que não há necessidade de uma formação específica para a
docência.
Outro ponto também relevante é o de que tal construção não é simples, esbarrando em
inúmeras dificuldades inerentes à própria modalidade e nas contradições dos processos
decisórios, embora algumas possibilidades já sejam discutidas. Contudo, é preciso agir, pois
há, inegavelmente, uma dívida histórica tanto para os que na modalidade trabalham quanto
para os que a procuram com a expectativa de transformarem suas vidas, em especial aqueles
da classe-que-vive-do-trabalho.

3.3 Propostas de formação docente para a educação profissional: defesas dos
pesquisadores da área

Como já apresentamos as propostas oficiais de formação para os docentes da educação
profissional, embora ainda não tenham se consolidado em uma política perene que minimize o
estranhamento de outros profissionais ao adentrarem o campo da educação, passamos a partir
desse momento a relatar as propostas de alguns pesquisadores da área sobre as possibilidades
formativas, com o intuito de compreendermos o que apontam os estudos já realizados acerca
da problemática.
Moura (2014) aponta a existência de quatro grupos distintos de professores que atuam
na educação profissional, indicando para cada um desses grupos as respectivas possibilidades
de formação.
Como primeiro grupo, o autor apresenta os professores das disciplinas técnicas não
graduados, que se encontram, principalmente, na rede privada, inclusive no Sistema S e nas
Organizações Não Governamentais (ONGs). Para Moura (2014), nesse caso, é preciso que as
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empresas invistam na formação do seu quadro, de preferência aliando o conhecimento
específico da área em que atuam ao conhecimento didático-político-pedagógico, o que pode
ocorrer por meio do estabelecimento de cooperações com agências formadoras. Esse autor
ainda destaca que tal possibilidade deve ser objeto de regulação por parte do poder público.
O segundo grupo se constitui de professores graduados, mas não em licenciaturas. A
maioria está na rede pública de ensino e, de modo geral, são bacharéis e tecnólogos. Para o
referido grupo, o autor propõe duas alternativas que visem principalmente à formação
didático-político-pedagógica: a realização de licenciatura em educação profissional e a pósgraduação lato sensu. Para Moura (2014), a alternativa da licenciatura esbarra em especial nas
condições concretas de vida desses sujeitos. Para ele, esses professores, principalmente das
redes estaduais e municipais, em virtude da precariedade das condições de trabalho e carreira,
não encontram elementos incentivadores que reforcem a adoção da citada alternativa. O autor
defende que, para esse grupo, a alternativa mais viável seria a da realização de cursos de pósgraduação, inicialmente em nível de especialização, mas que em momento posterior pudessem
embasar cursos stricto sensu. No entanto, destaca que tais cursos teriam carga horária mais
ampla do que as 360h geralmente utilizadas e que promovessem a realização de estágio de
prática docente, incluindo a área profissional/eixo tecnológico em que o docente atua ou
atuará.
O grupo de professores licenciados, mas que atuam na educação profissional, constitui
para o referido autor o terceiro grupo de docentes. Uma vez que já são licenciados, Moura
(2014) justifica a preocupação com a formação desse grupo diante de seu percurso formativo
ser direcionado para o aluno do ensino médio da educação básica e da quase inexistência de
discussão dos elementos relativos à educação profissional nas diversas licenciaturas, sendo
necessário fortalecer o campo de estudo sobre educação e trabalho. Para esse grupo, o autor
também defende a via da formação por meio de curso lato sensu, mas com características
diferenciadas do último diante da compreensão prévia dos elementos concernentes à
educação.
Como quarto grupo, Moura (2014) apresenta os futuros professores da educação
profissional, aqueles que ainda não optaram por uma graduação. Para eles, o autor aponta a
alternativa da licenciatura, contudo ressalta que são muitas as barreiras que tornam mais
difícil a concretização dessa alternativa, dentre elas a falta de conhecimento dos jovens do
ensino médio sobre a educação profissional, a baixa oferta da modalidade nas redes
municipais e estaduais e as políticas de oferta de forma descontinuada, o que não contribui
para a motivação da opção de jovens por essa licenciatura. Dessa forma, Moura (2014) relata
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ser mais viável a oferta da referida licenciatura especificamente para os egressos dos cursos
técnicos, principalmente os do ensino médio integrado.
Outra proposta na direção da oferta de cursos de licenciatura, apontada por Moura
(2014), diz respeito à integração com os cursos superiores de tecnologia, de modo que os
profissionais teriam duas habilitações.
Urbanetz (2011, p. 136) conclui em sua pesquisa de doutorado que a formação de
professores para a educação profissional deve caminhar na direção do “[...] desenvolvimento
da capacidade de interação entre o mundo do trabalho, a ação pedagógica e o conhecimento
científico e tecnológico necessários para a formação dos futuros profissionais”. Para tanto, as
propostas formativas devem assumir a alternativa de cursos de licenciatura, pois, segundo a
autora, os estudos apresentaram a insuficiência na formação por meio de cursos aligeirados,
como os Esquemas I e II, entre outros cursos de formação pedagógica.
Nessa perspectiva, Machado (2008, p. 15) indica as licenciaturas como espaço
privilegiado de formação inicial docente para

[...] o desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da educação
profissional, o intercâmbio de experiências no campo da educação profissional, o
desenvolvimento da reflexão pedagógica sobre a prática docente nesta área, o
fortalecimento do elo entre ensino-pesquisa-extensão, pensar a profissão, as relações
de trabalho e de poder nas instituições escolares, a responsabilidade dos professores,
etc.

A autora ainda apresenta quatro possibilidades para os referidos cursos de licenciatura
de acordo com os ingressantes: licenciatura para os que já são graduados com possibilidade de
equivalência a uma pós-graduação lato sensu; licenciatura integrada a curso de tecnologia
com dupla habilitação (graduação tecnológica e licenciatura); licenciatura para técnicos de
nível médio ou equivalente; e licenciaturas abertas aos egressos de todo o ensino médio.
Kuenzer (2010) reconhece a complexidade da discussão sobre a formação de
professores para a educação profissional na educação básica, mas realiza a seguinte defesa:
[...] a formação de professores para a educação profissional, dada a complexidade do
mundo do trabalho contemporâneo e os direitos e necessidades da classe que vive do
trabalho, só terá qualidade se articular graduação na área profissional específica, que
assegure rigorosa formação científico-tecnológica à formação pedagógica de
qualidade, que as ciências humanas, a ser realizada de forma subsequente ou
concomitante, desde que, neste caso, se desenvolva a partir de um projeto
pedagógico orgânico, que integre ambas as formações (KUENZER, 2010, p. 503).

Um destaque a ser realizado neste estudo é o de a formação inicial e/ou continuada dos
professores da educação profissional não poder ser concebida como único elemento para o
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estabelecimento de uma educação que atenda aos interesses, seja do capital, seja do trabalho.
Embora tenhamos ressaltado sua importância ao longo do texto, faz-se necessário reconhecer,
também, que outros fatores como condições de trabalho, carreira, política salarial e condições
dignas de sobrevivência são extremamente relevantes para uma atuação profissional de
qualidade.
No entanto, tal atuação estará sempre inserida em um contexto de contradições
próprias do modo de produção capitalista. Nessas circunstâncias, é preciso compreender em
que direção caminham as ações pedagógicas e, portanto, as concepções que subsidiam as
políticas educacionais, das quais destacamos as de formação dos professores para a educação
profissional. Assim, sabemos que propostas que atendam aos interesses da classe trabalhadora
não serão formuladas pelos que defendem a lógica do capital.
Nesse sentido, corroboramos o pensamento de Kuenzer (2011, 683-684), quando
afirma que

[...] o enfrentamento de políticas, diretrizes e propostas de formação de professores
torna-se mais complexo. Em primeiro lugar, esta tem que ser uma construção
coletiva a ser realizada pelas organizações dos trabalhadores da educação e de suas
associações científicas, mediante a ampliação do debate, cujo caráter deve ser
permanente, buscando intervir, no que for possível, na proposta de formação
hegemônica, sem desconsiderar os limites desta atuação.
Em segundo lugar, a objetivação das propostas construídas coletivamente deve ser
assumida, pelo menos em parte, por essas próprias organizações e associações, como
espaços formativos alternativos aos espaços atravessados pela lógica burguesa,
comprometidos com o exercício da crítica à educação capitalista.

A autora defende, assim, uma proposta que explicite as contradições e que se ampare
nas condições concretas de realização, com o intuito de “[...] promover as necessárias
articulações para construir coletivamente alternativas que ponham a educação a serviço do
desenvolvimento de outras relações sociais, verdadeiramente democráticas” (KUENZER,
2011, p. 684).
Portanto, diante da quase inexistência de ações que visem à formação para a docência
dos professores da educação profissional e da consciência de que os interesses hegemônicos
que permeiam as práticas educativas são os do capital, reafirmamos a necessidade de
urgentemente se construir caminhos que supram as deficiências didático-político-pedagógicas
de tais profissionais por meio de formação adequada para as necessidades dos sujeitos, mas
voltada para a defesa daqueles que vivem do trabalho, daqueles que buscam na modalidade
uma perspectiva de promoverem condições mais dignas de sobrevivência.
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4 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO VALE DO AÇU:
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

O Vale do Açu é uma importante microrregião do estado do Rio Grande do Norte.
Localizado no semiárido norte-rio-grandense, é constituído pelos municípios de: Assu,
Ipanguaçu, Itajá, Carnaubais, São Rafael, Alto do Rodrigues, Pendências, Porto do Mangue e
Jucurutu, ocupando, segundo Aquino, Silva Filho e Miranda (2013), 9,06% do território
potiguar.
Para Aquino, Silva Filho e Miranda (2013), a microrregião é um destaque
geoeconômico estadual tanto por sua abundância de recursos naturais quanto por sua
localização privilegiada, que garante uma proximidade dos principais centros consumidores
do Rio Grande do Norte e dos estados vizinhos.
Ainda conforme os autores:

Ao longo dos últimos 30 anos a economia do Vale do Açu passou por grandes
transformações produtivas que mudaram sua fisionomia econômica. Logo no início
dos anos 1980 foi construída e inaugurada a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves
e com ela vieram os projetos de agricultura irrigada, notadamente a fruticultura
voltada para a exportação, e de carcinicultura. Também foi a partir desse período
que começou a exploração de petróleo e, em seguida, do gás natural, alterando
significativamente a paisagem do espaço regional. Paralelamente a essas “novas”
economias, o setor ceramista se desenvolveu e se expandiu de forma extensiva
alavancado pelo crescimento das cidades (AQUINO; SILVA FILHO; MIRANDA,
2013, p. 3-4).

Tais mudanças, segundo os citados autores, consolidam alterações nos setores
produtivos locais, fazendo com que atividades tradicionais como as vinculadas à extração da
carnaúba, à pesca artesanal e à agricultura familiar cedam espaço frente à produção em larga
escala com base no trabalho assalariado, tendo como maior exemplo a fruticultura irrigada. É
importante destacar que os autores, com essa afirmação, enfocam as alterações no cenário da
microrregião nos últimos anos, o que não significa que o local é um polo industrial ou
tecnológico aos moldes da reestruturação produtiva, mas apenas que não está imune às suas
repercussões.
Assim, a microrregião do Vale do Açu, como não poderia deixar de ser, reflete as
contradições inerentes ao modo de produção capitalista. De um lado, são registrados grandes
empreendimentos, inclusive com o uso de tecnologia de ponta, como é o caso do setor
petrolífero, de outro, empreendimentos que visam à produção em larga escala, como o já
citado caso da fruticultura irrigada, e, ainda, a subsistência de atividades tradicionais como a
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pesca artesanal, ou a indústria ceramista, que continua funcionando nos mesmos padrões do
século passado. Todos esses movimentos coexistem num processo voltado para o
aproveitamento dos recursos naturais da localidade, ao mesmo tempo que promovem o seu
esgotamento. Outro dado importante e que nos remete às discussões realizadas nos capítulos
anteriores é o de que, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a taxa de desocupação da população economicamente ativa é de 10% no município
de Assu, cidade polo da microrregião, considerando o ano de 2010 como o de referência, e de
11,7% no município de Ipanguaçu, local de instalação de uma das escolas onde realizamos a
pesquisa, índices considerados elevados. Outro dado relevante, apresentado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), refere-se ao Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM 2010), que, no município de Assu, é de 0,661 e, em Ipanguaçu, de
0,603. Em ambos os casos, o índice é considerado como médio, no entanto, ao analisar tais
dados, o PNUD alerta que a dimensão que mais colabora para esse índice é o da longevidade,
sendo menos representativas as dimensões da renda e da educação que constituem o IDHM.
Diante do que foi exposto, especialmente no segundo capítulo deste trabalho, podemos
levar em consideração que as mudanças na base produtiva no modo capitalista também
repercutiram no Vale do Açu, embora ressaltemos que isso se deu de forma diversificada nos
diferentes espaços geográficos.
Em virtude dos poucos estudos sobre o assunto, levando em conta a microrregião em
questão, não podemos afirmar que a reestruturação produtiva ocorreu em sua plenitude, mas
podemos confirmar, mediante os dados apresentados, que há repercussões desse processo,
inclusive políticas e ideológicas, fazendo ecoar nas terras potiguares o mesmo discurso
difundido pelos organismos multilaterais de que, para preencher as poucas vagas existentes no
mercado de trabalho, é preciso investir na qualificação da mão de obra.
Nessa direção, Aquino e Silva Filho (2015, p. 5) defendem que, “em relação ao setor
de comércio e serviços, por sua vez, o Vale do Açu padece com um limitado padrão
educacional e com a falta de qualificação técnica”. De fato, os índices educacionais da
microrregião são preocupantes. Somente a título de exemplo, no município de Assu, a
porcentagem de estudantes entre 18 e 20 anos que concluíram o ensino médio é de apenas
28,69%, já no município de Ipanguaçu, de 29,11%, levando em conta os dados de 2010
(PNUD). Outra informação importante é apresentada pelo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), referente aos mesmos municípios: considerando o resultado do ano
de 2013, o IDEB da rede pública do município relativo aos anos finais do Ensino
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Fundamental de Assu é de 2,6, ficando abaixo da projeção, que era de 3,2; e o município de
Ipanguaçu teve como resultado um IDEB de 2,6, sendo a projeção de 3,1.
Os dados apontados em momento anterior realmente indicam que a educação dos
municípios que constituem o Vale, assim como a dos demais municípios brasileiros, precisa
avançar. No entanto, faz-se necessário atentar para o discurso de que ainda não se tem uma
educação de qualidade e de que essa é a justificativa para o grande número de desempregados
na microrregião, pois, conforme vimos em capítulos anteriores, ressaltados por autores como
Antunes (2009) e Gamboa (2001), o capitalismo não possui espaço para todos no mercado de
trabalho, muito menos num contexto em que se usa cada vez mais tecnologia para a produção
de bens, o que torna tal discurso uma estratégia utilizada pelo sistema capitalista com o intuito
de encobrir as suas próprias contradições.
Todavia, tais discursos reforçam a importância de uma educação adaptada aos “novos
tempos”, conforme já discorremos em outros capítulos, fazendo recair sobre a educação
profissional e sobre seus professores a responsabilidade de inserção dos indivíduos no sistema
produtivo. Dessa forma, mais uma vez ressaltamos a preocupação com a formação de tais
docentes, principalmente pela compreensão de que a oferta de uma educação profissional
unicamente voltada aos interesses mercadológicos não colabora para a construção de uma
sociedade diferente, que objetive os interesses dos que vivem do trabalho.
Assim, apresentaremos a partir de agora os resultados de uma pesquisa que busca
compreender como as políticas de formação dos docentes que atuam na educação profissional
ou sua ausência se materializam, tendo como espaço de investigação a microrregião do Vale
do Açu.
A opção pelo Vale do Açu se justifica pela sua importância no desenvolvimento
socioeconômico do Rio Grande do Norte, embora poucos estudos acadêmicos tenham como
lócus de investigação esse espaço geográfico. Além disso, a pesquisadora vive e trabalha na
citada localidade, o que consolidou um desejo pessoal por contribuir para o desenvolvimento
do conhecimento acadêmico tanto da área da educação profissional quanto da terra onde
reside.
O capítulo está dividido em três seções: na primeira, faremos uma breve
caracterização das instituições foco da pesquisa, bem como apresentaremos as políticas
relativas ao objeto de nosso estudo, que foram indicadas nos seus respectivos documentos
institucionais; em seguida, demonstraremos os indicadores constatados através da presente
pesquisa sobre a formação inicial e continuada dos professores da educação profissional no
Vale do Açu, além de outros indicadores importantes relacionados ao estudo; por fim,
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exporemos uma síntese sobre os desafios e as possibilidades relativos à formação dos citados
profissionais a partir dos resultados da pesquisa.

4.1 Instituições da educação profissional pesquisadas no Vale do Açu
Na microrregião do Vale do Açu, duas instituições se destacam na oferta da educação
profissional: o Campus Ipanguaçu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, localizado no município de Ipanguaçu, e a unidade do município de
Assu do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
A primeira é uma instituição pública da Rede Federal e a segunda é uma entidade
privada sem fins lucrativos17. Ambas se destacam na oferta de educação profissional na região
em virtude de serem Campus/Unidade de instituições que são referência nacional na
modalidade e de suas instalações no Vale representarem uma expectativa de contribuição para
o desenvolvimento local.
Dessa forma, passaremos a caracterizar, ainda que brevemente, as referidas
instituições, assim como apresentaremos o que seus documentos oficiais indicam sobre a
formação dos professores que nelas atuam.
4.1.1 Campus Ipanguaçu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) é parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica atrelada ao
Ministério da Educação. Sua natureza jurídica é a de autarquia com autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. É uma instituição de educação
superior, básica e profissional que oferta cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC),
Cursos Técnicos (integrados ao ensino médio e subsequentes), Cursos Superiores de
Tecnologia, Bacharelado ou de Licenciatura, Cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto
sensu e ainda cursos voltados para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nas
formas presencial ou a distância (IFRN, 2012).

17

O Senac se identifica como instituição privada, sem fins lucrativos, mas com finalidade pública, conforme sua
página oficial na internet (http://www.rn.senac.br/quem-somos). Porém, Cunha (2005c), ao analisar a
constituição do Senai, entidade similar, destaca a ambiguidade como característica da referida entidade, pois
recebe também recursos públicos, mas é gerida de forma privada. No decorrer do trabalho, retomaremos essa
discussão.
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A instituição já contabiliza mais de cem anos de história, pois foi criada como Escola
de Aprendizes Artífices em 1909 pelo Decreto n. 7.566 do Presidente Nilo Peçanha, sendo
posteriormente denominada de Liceu Industrial de Natal, em 1937. Com as mudanças
advindas da Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 1942, passou a ser chamada de Escola
Industrial de Natal, mas apenas até o ano de 1965, quando foi designada de Escola Industrial
Federal do Rio Grande do Norte. Todas essas alterações de denominação foram
acompanhadas de mudanças no seu funcionamento, desde o tipo de oferta até a estrutura
organizacional administrativa e didática. No entanto, os limites deste trabalho não permitem
um relato pormenorizado, detendo-nos apenas nas diversas denominações que recebeu, como
a da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em 1968. Ainda como ETFRN, o Rio
Grande do Norte passou a contar com a Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró
(UNED-Mossoró), inaugurada em 29 de dezembro de 1994, constituindo-se como etapa
inicial da interiorização da rede federal de educação profissional e tecnológica no território
norte-rio-grandense. Novas mudanças foram se processando e, em 18 de janeiro de 1999, a
ETFRN passou a ser o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte
(CEFET-RN). Somente em 2006 o governo federal retomou o plano de expansão da rede,
implantando mais três unidades no Rio Grande do Norte, sendo elas: a unidade da Zona
Norte, no município de Natal, a unidade de Currais Novos e a de Ipanguaçu (IFRN, 2012).
A atual denominação, IFRN, veio com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
estabelecendo que os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi de
educação superior, básica e profissional. É uma instituição pública de ensino que destina 50%
das suas vagas para os cursos técnicos de nível médio, sendo preferencialmente integrados, e
20% para a formação de professores da educação básica, além de desenvolver atividades na
área da Pesquisa e da Extensão. Segundo seu Projeto Político-Pedagógico, tais atividades são
desenvolvidas “[...] na perspectiva da produção, socialização e difusão de conhecimentos”
(IFRN, 2012, p. 25), com o objetivo mais amplo de contribuir para transformações da
sociedade.
A Lei. n. 11.892/2008 estabelece como uma das finalidades e características dos IFs:
“ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”
(BRASIL, 2008). Isso repercute na diversidade de oferta educacional da Instituição, que,
conforme já citado, pode oferecer desde um curso de curta duração até o doutorado. Além
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disso, as ofertas nos Campi precisam estar atreladas às demandas locais e regionais,
contribuindo com outra forma de diversidade, que é a do grande número de cursos.
A mesma Lei ainda determina que os Institutos Federais terão como órgão executivo a
reitoria, que é constituída por um reitor e cinco pró-reitores. No caso norte-rio-grandense, são:
Pró-reitoria de Ensino; Pró-reitoria de Extensão; Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação; Próreitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; e Pró-reitoria de Administração. O
IFRN, além da legislação federal específica, é regido pelos seguintes instrumentos próprios:
estatuto, regimento geral, regimento interno por Campus, resoluções do Conselho Superior
(CONSUP), deliberações do Colégio de Dirigentes (CODIR), Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPEX) e os atos da Reitoria. O Colégio de Dirigentes e os demais Conselhos
são presididos pelo Magnífico Reitor. Constituem-se ainda em importantes documentos
institucionais: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto PolíticoPedagógico (PPP).
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tomando como referência o ano de 2015,
é formado pela reitoria e mais vinte e um Campi, cada um deles denominado pela cidade onde
está localizado ou região (no caso dos Campi instalados na capital do estado), a saber: Apodi,
Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Lajes, Macau,
Mossoró, Natal-Central, Natal-Cidade Alta, Natal Zona Norte, Nova Cruz, Parelhas,
Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi e
Campus de Educação a Distância.
O Campus Ipanguaçu, um dos locais de nossa pesquisa, está localizado na zona rural
do município de Ipanguaçu e iniciou suas atividades em 23 de setembro de 2006. Segundo
informações do Diretor Geral do Campus, na época da pesquisa (2015), o Professor Evandro
Firmino de Souza, ele foi construído num terreno que já pertencia à União e onde funcionava
a Escola Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo, mantida pela Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade (CENEC). Atualmente, oferta vagas em três cursos superiores: o
tecnólogo em Agroecologia e as licenciaturas em Informática e Química. Os cursos técnicos
ainda ofertam a maioria das vagas e tanto podem ser integrados quanto subsequentes. Os
cursos técnicos integrados são os de Agroecologia, Meio Ambiente, Informática, Manutenção
e Suporte em Informática, sendo que os cursos de Agroecologia e Manutenção e Suporte em
Informática integrados ao ensino médio também são ofertados na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos. Todavia, a entrada em 2015 para a turma de Manutenção e Suporte em
Informática foi suspensa em virtude do pouco quantitativo de alunos que se inscreviam para
as turmas desse curso, além da grande evasão no seu decorrer. A oferta para cursos
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subsequentes estava restrita ao curso de Meio Ambiente, mas, para o ano de 2016, está
prevista a entrada de uma nova turma de Manutenção e Suporte em Informática. O Campus
recebe estudantes de todo o Vale e ainda de outros municípios, como Macau, Lajes, Angicos,
Afonso Bezerra, Santana do Matos, Triunfo Potiguar, Parau e Campo Grande, Fernando
Pedroza, Governador Dix-Sept Rosado, Guamaré, Pedro Avelino, entre outros, totalizando
1.178 estudantes atendidos pelo Campus, considerando o ano letivo de 2015. Os docentes
somam 60 profissionais entre efetivos e substitutos/temporários.

4.1.2 Unidade do SENAC em Assu

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foi criado por meio do
Decreto-Lei n. 8.621 de 10 de janeiro de 1946 pelo então Presidente da República José
Linhares (interino). O Decreto atribui à Confederação Nacional do Comércio a tarefa tanto de
organizar quanto de administrar escolas de aprendizagem comercial em todo o território
nacional. Define também a forma de financiamento, regulamentando uma contribuição
compulsória para os estabelecimentos comerciais enquadrados nas Federações e nos
Sindicatos da Confederação Nacional do Comércio.
O citado documento ainda estabelece a constituição de um Conselho Nacional e de
Conselhos Estaduais ou Regionais para a direção do SENAC, indicando a presença de
representantes dos ministérios da educação e do trabalho como membros dos conselhos. O
Conselho Nacional é presidido pelo presidente da Confederação Nacional e os Conselhos
Estaduais ou Regionais serão presididos por um dos presidentes das federações sindicais dos
grupos vinculados ao comércio, sendo preferencialmente o da federação que represente maior
contingente humano.
Na mesma data, também foi publicado o Decreto-Lei n. 8.622, que dispõe sobre a
aprendizagem dos comerciários, estabelecendo deveres para os empregadores e para os
trabalhadores menores relativos a essa aprendizagem. O Art. 1º determina que os
estabelecimentos comerciais que possuem mais de nove empregados são “[...] obrigados a
empregar e matricular nas escolas de aprendizagem do SENAC, um número de trabalhadores
menores como praticantes [...]” (BRASIL, 1946b). Esse número de praticantes deve ser
definido pelo Conselho Nacional, mas não pode exceder dez por cento do total de
empregados, considerando todas as categorias.
O Art. 4º do mesmo Decreto faz referência a essa aprendizagem como uma
“conveniente formação profissional” em que constem as seguintes atividades para os
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praticantes: estudo das disciplinas fundamentais para a preparação geral de trabalho no
comércio; estudo de disciplinas técnicas referentes ao comércio escolhido; e prática de
operações comuns relativas ao setor (BRASIL, 1946b).
Para tanto, as escolas de aprendizagem eram tidas como unidades autônomas,
localizadas nos estabelecimentos comerciais, em suas proximidades ou ainda em
estabelecimentos de ensino comercial.
O regulamento da instituição foi aprovado por meio do Decreto n. 61.843, de 05 de
dezembro de 1967, e alterado posteriormente pelos Decretos n. 5.728/2006 e n. 6.333/2008. O
referido documento institui que o SENAC tem como finalidades: realizar a aprendizagem
comercial; orientar as empresas vinculadas quanto à execução da aprendizagem metódica;
organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para os trabalhadores do comércio
adultos; promover e divulgar novos métodos e técnicas de comercialização como forma de
assistência aos empregadores tanto na elaboração quanto na execução de programas de
treinamento e qualificação de pessoal; assistir, dentro das possibilidades, às empresas
comerciais no que se refere a recrutamento, seleção e enquadramento de pessoal; contribuir
para a difusão e o aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e de ensino superior
diretamente relacionados.
O regulamento confirma que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma
instituição de direito privado, cuja organização e direção competem à Confederação Nacional
do Comércio, estabelecendo que o SENAC se organiza da seguinte forma: uma administração
nacional composta por Conselho Nacional (órgão deliberativo), Departamento Nacional
(órgão executivo) e Conselho Fiscal; e as administrações regionais, sendo cada uma composta
por Conselho Regional (órgão deliberativo) e Departamento Regional (órgão executivo).
Além disso, o referido documento especifica a composição de cada Conselho ou
Departamento, conferindo, também, suas respectivas competências. Por outro lado, é
importante destacar que, conforme Grabowski (2010), embora seu regulamento especifique
uma entidade de direito privado, o SENAC recebe significativo financiamento público, assim
como todo o Sistema “S”18.
Sobre o assunto, Grabowski (2010, p. 105) depõe que
[...] há uma receita prevista que as entidades que compõem o Sistema recolhem
diretamente das empresas, mas há, também, uma significativa arrecadação
compulsória na guia da previdência social, baseada em uma legislação bem
estruturada, como contribuições sociais para outras entidades [...].
18

Destacamos, novamente, que o que popularmente é denominado como Sistema S, é, na verdade, um conjunto
de instituições que se organizam de maneira similar cujos nomes são iniciados pela letra “s”.
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Grabowski (2010) afirma que a garantia legal desses recursos contribui
expressivamente para o orçamento bilionário do Sistema, embora reconheça também que a
distribuição desse financiamento se dá de modo diferenciado entre as diversas entidades que o
constituem.
No Rio Grande do Norte, o SENAC está vinculado à Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Sistema Fecomércio RN), que administra
também o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
do Comércio (IPDC). Nesse estado, o SENAC possui nove unidades fixas e três móveis. As
unidades fixas estão localizadas em municípios polos, sendo elas: SENAC Seridó, em Caicó;
SENAC Assu, em Assu; SENAC Macaíba, em Macaíba; SENAC Mossoró, em Mossoró. Na
capital do estado, o SENAC possui cinco unidades: SENAC Centro; SENAC Alecrim;
SENAC Zona Sul; SENAC Zona Norte; SENAC Barreira Roxa; além das unidades móveis de
Educação Profissional de Turismo, Imagem Pessoal e Informática (SENAC/RN, 2010).
Segundo o regimento da instituição, as unidades do estado viabilizam a oferta de cursos e
programas de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de Educação Profissional de Nível
Técnico, nas formas presencial e a distância.
Nossa pesquisa foi realizada na Unidade de Assu, localizada no centro da cidade. A
Unidade, no momento da realização da pesquisa (2015), estava com duas turmas do curso
Técnico em Segurança do Trabalho para estudantes que estejam cursando ou já tenham
concluído o ensino médio, mas oferta também outros cursos técnicos, como o de meio
ambiente, com turma recém-concluída. A entidade ainda oferta outros cursos de formação
inicial e continuada, como o de cabeleireiro, com carga horária de 528 horas distribuídas em
oito meses, e o curso de aprendizagem profissional em serviços administrativos (menor
aprendiz), com duração de 1 ano e em parceria com estabelecimentos da região. Cursos do
PRONATEC constituem outra oferta, tendo a entidade pactuado com prefeituras as vagas em
cursos de menor duração (de 160 a 220h). As prefeituras que, no momento (tendo por
referência o ano de 2015), fizeram o acordo para a oferta desses cursos com a unidade de
Assu são Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu e Janduís. No entanto, para fins da nossa
pesquisa, vamos considerar apenas as ofertas referentes aos cursos técnicos.

4.1.3 O que apontam os documentos institucionais
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Em relação à formação de professores, o Campus Ipanguaçu recorre às orientações
sistêmicas advindas dos documentos institucionais. Portanto, para conhecer as ações do
Campus voltadas para a formação de seus docentes, é preciso analisar os principais
documentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
O Estatuto, de 31 de agosto de 2009, apresenta na Alínea b, Inciso VI do Art. 5º, como
um de seus objetivos, em consonância com a Lei n. 11.892/2008, a realização de cursos de
licenciaturas e programas especiais de formação pedagógica voltados para a formação de
professores da educação básica, incluindo-se os da educação profissional. No entanto, no
decorrer do documento, não retoma a temática.
O Regimento Geral do Instituto, aprovado pelo Conselho Superior através da
Resolução de n. 15/2010, de 29/10/10, não faz menção à formação específica de seus docentes
com graduações em áreas diferentes da educação, como as engenharias e cursos de tecnologia.
Todavia, a Resolução n. 65/2009 do Conselho Superior se constitui em importante
documento para análise, pois se trata de Resolução que normatiza a capacitação de docentes
que ingressam na Instituição. O documento estabelece para os docentes ingressantes não
licenciados a realização de curso de licenciatura em Educação Profissional em conformidade
com a Resolução n. 02/1997 do CNE e, para os professores ingressantes licenciados,
estabelece a realização de curso superior de Pós-Graduação em Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional e à Educação de Jovens e Adultos. Segundo o documento, os cursos
seriam realizados durante o estágio probatório dos professores que ingressassem na instituição
a partir da sua data de publicação, 26 de agosto de 2009, sendo viabilizados pela Pró-Reitoria
de Ensino e pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRN.
Outro documento de alta relevância é a Resolução n. 67/2011 do Conselho Superior,
que trata de atualização do Regulamento da Política de Capacitação dos Servidores da
Instituição, aprovado por meio da Resolução n. 20/2005-CD/CEFET-RN. O citado
documento se justifica como um esforço institucional que visa o atendimento da legislação
relativa à área de pessoal, inclusive os planos de carreira docente e dos técnicos
administrativos, além das mudanças advindas na nova institucionalidade e do processo de
expansão.
O documento expõe o reconhecimento da necessária formação, ao afirmar:

Percebe-se também a existência de um público institucional com potencial
necessidade de capacitação, principalmente no tocante aos docentes pertencentes à
área técnica que não têm formação pedagógica, assim como os servidores
ingressantes na instituição e que ainda não apreenderam as matrizes filosóficas e
pedagógicas que configuram a proposta de ensino-aprendizagem do IFRN. Ainda se
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inscrevem nesse campo os professores que atuam com os cursos ligados à
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (IFRN, 2011, p. 10).

Na sequência, o documento defende que tal necessidade já está sendo atendida pela
instituição, na medida em que esta estabelece parcerias com universidades públicas, outros
órgãos da rede federal, além de outras instituições públicas e privadas, o que permite aos
servidores acesso a convênios. Expõe também que a própria instituição oferece cursos em
todos os níveis de formação e de capacitação. Outra possibilidade para a capacitação apontada
pelo documento é a do afastamento para os servidores aprovados em cursos de pós-graduação
e que já tenham cumprido o estágio probatório, embora tal opção esteja atrelada à
disponibilidade financeira.
A Resolução n. 67/2011 defende uma política de formação continuada que esteja
amparada tanto em elementos teóricos quanto práticos da profissionalização, pois compreende
que “[...] os profissionais envolvidos constroem sua profissão ao longo da vida, configurandose em um processo amplo, dinâmico, flexível e caracterizado por diferentes etapas pessoais e
coletivas” (IFRN, 2011, p. 12). Dessa forma, o documento estabelece diretrizes na perspectiva
de consolidação da política de formação continuada da instituição, dentre as quais
destacamos:

estabelecimento de procedimentos sistemáticos de formação continuada e
qualificação para os servidores, contemplando as diferentes áreas profissionais;
atendimento aos interesses e necessidades de formação continuada dos servidores de
diferentes áreas profissionais, considerando as necessidades da Instituição;
[...]
realização de seminários ou cursos para os ingressantes na carreira de EPT;
[...]
promoção de ações visando à implementação de metodologias de formação
continuada numa perspectiva construtivista ou reflexiva;
[...]
uso das novas tecnologias para comunicação e oferta de cursos de formação
continuada de servidores, possibilitando a integração entre os campi;
incentivo a publicações científicas e a participação dos servidores em eventos para a
divulgação de produções científicas, culturais, relatos de experiência, etc.;
[...]
criação de convênios com instituições formadoras para cursos de graduação e pósgraduação (lato sensu e stricto sensu), preferencialmente com instituições da Rede
Pública de Ensino (IFRN, 2011, p. 14-16).

A partir das diretrizes estabelecidas, o Regulamento propõe ações como a realização
de formação continuada específica por setores da Instituição e a oferta de cursos para
servidores nela ingressantes, bem como treinamento específico por área para docentes e
servidores técnicos administrativos. Para tanto, o documento define que a Diretoria de Gestão
de Pessoas (DIGPE) é o setor responsável pela coordenação, planejamento, controle e
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avaliação das ações referentes à formação continuada dos servidores, sendo necessário que
seu trabalho se dê em conjunto com a Diretoria de Administração de Pessoal do Campus
Natal Central (DIAPE-CNAT) e as Coordenações de Gestão de Pessoas (COGPE) dos demais
Campi, além do apoio das demais instâncias administrativas da Instituição.
Diante do que expõe o Regulamento, convém destacar que não há dentre as diretrizes
estabelecidas a explicitação da consideração das peculiaridades da docência na educação
profissional como direcionamento das ações institucionais que visam à formação de seus
servidores. Tal ausência caminha na contramão da exposição teórica que realizamos em
capítulos anteriores, quando ressaltamos o entendimento de autores como Moura (2013,
2014), Machado (2013) e Urbanetz (2011), dentre outros, que compreendem que a educação
profissional é uma modalidade com peculiaridades que promovem um conhecimento
específico, tais como os que estão relacionados à estreita ligação entre educação e trabalho.
Dessa forma, a atuação na referida modalidade exige não somente o reconhecimento de suas
especificidades, mas também uma formação que as contemple.
É importante ainda destacar o entendimento sobre formação continuada expresso no
documento através do Art. 5º: “[...] conjunto de ações destinadas a proporcionar ao servidor o
seu aprimoramento enquanto indivíduo, profissional e cidadão, em estreita relação com a
função social da Instituição” (IFRN, 2011, p. 21).
Outro documento de relevância para a instituição é o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) referente ao período 2014-2018. A elaboração do PDI é uma exigência
legal atrelada ao Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior (SINAES)19. O PDI não
faz referência direta à formação de professores especificamente para o campo da educação
profissional, apresentando dados quantitativos sobre o perfil docente da Instituição e
endossando a Resolução n. 67/2011 como política de qualificação e capacitação de servidores.
Entretanto, afirma que as constantes alterações nos planos de carreiras tanto de docentes
quanto de técnicos assim como as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho impõem uma
revisão e atualização da citada política, estabelecendo, com isso, a proposta de construção de
uma nova política de qualificação e capacitação dos servidores dentro da vigência do atual
PDI (2014-2018).
O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN (IFRN, 2014) ainda reforça a
realização dos Seminários de Integração através da Diretoria de Gestão de Pessoas que visam
19

O Sistema Nacional de avaliação de Ensino Superior (SINAES) foi instituído por meio da Lei n. 10.861, de 14
de abril de 2004, e promove a avaliação em três aspectos: avaliação das instituições, avaliação dos cursos e
desempenho dos estudantes. Na dimensão que trata da avaliação institucional, o PDI é obrigatório para o
processo avaliativo.
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apresentar a instituição e seus gestores aos novos servidores, mas propõe ampliá-lo por meio
de um programa que atenda também a integração do servidor no cargo e no local de trabalho.
O documento aponta como objetivos macros a serem perseguidos relacionados à
Política de Gestão de Pessoas durante a sua vigência: aprimoramento dos procedimentos
administrativos relativos a pessoal; promoção do desenvolvimento dos servidores nas suas
respectivas carreiras; e ampliação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
(IFRN, 2014). No entanto, quanto ao objeto de nosso estudo, o documento é generalista e não
especifica uma formação para os docentes que considere as peculiaridades da profissão e da
docência no campo da educação profissional.
O Projeto Político-Pedagógico (IFRN, 2012) se constitui em importante documento
institucional e nos fornece diversos elementos para a análise do nosso objeto de estudo. Um
dos mais relevantes indica a compreensão institucional exposta por meio desse documento
sobre a formação continuada de seus servidores, defendendo uma política interna de formação
que se ampare tanto em elementos teóricos quanto práticos e na compreensão de que a
profissão de educador se constrói ao longo da vida, envolvendo aspectos pessoais e coletivos,
entre outros processos. O PPP ainda assume a formação continuada, tanto de docentes quanto
de técnicos, na perspectiva crítico-reflexiva. “Para tanto, questões como identidade e
especificidade profissional, identificação de necessidades, consecução dos objetivos
institucionais e satisfação pessoal devem ser consideradas” (IFRN, 2012, p. 209).
Nessa perspectiva, o PPP do IFRN defende que

[...] a formação continuada de servidores implica a adoção de princípios aliados à
necessidade de fortalecimento e de criação de determinados espaços e de
determinados tempos, ambos institucionalizados e favorecedores de processos
coletivos de reflexão sobre a prática pedagógica e de intervenção nessa mesma
prática. Para tanto, busca-se construir, como ambientes formativos, a investigação
científica e a problematização da realidade (IFRN, 2012, p. 210).

Para a consolidação dos referidos espaços formativos, o documento propõe que parta
da socialização e troca de experiências oportunizadas por meio de pesquisa, grupos de estudo,
reuniões pedagógicas, seminários, entre outras formas, incluindo-se programas de formação.
Nessa direção, é preciso atentar para o fato de que realmente a pesquisa, os grupos de estudos
e as outras formas apontadas pelo documento se configuram como espaços que oportunizam a
formação continuada, mas também se faz necessário observar que, para tanto, são necessários
diversos procedimentos para que tais momentos não se tornem socialização sem reflexão e
sistematização, sem a devida articulação entre teoria e prática, o que poderia descaracterizar a
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oportunidade formativa. Além disso, é preciso que haja planejamento, objetivos bem
definidos e muita organização institucional para que tais espaços de fato se consolidem nessa
perspectiva.
Dentre as indicações de espaços formativos, chama a atenção a reunião pedagógica,
pois se trata de horário semanal reservado na carga horária dos docentes do IFRN. O PPP
define que as RPs são “espaços coletivos conquistados para a reflexão, para o planejamento e
para o replanejamento da prática pedagógica institucional” (IFRN, 2012, p. 76), ou seja, são
espaços propícios para a formação continuada, ainda mais oportunizados por uma sistemática
de reuniões frequentes. O documento ainda afirma que, “nas reuniões pedagógicas, é possível
tanto favorecer a construção e a difusão dos saberes (estudos temáticos da docência e/ou
outros estudos) quanto permitir a troca de experiências e a socialização de conhecimentos”
(IFRN, 2012, p. 76). O espaço, de fato, conjuga diversos componentes que caracterizam uma
formação continuada, no entanto, somente durante a análise referente aos dados da pesquisa
de campo é que nos permitirá discutir sobre a consolidação das RPs enquanto espaços
formativos.
Um outro destaque relevante é o de que o PPP (IFRN, 2012) também reconhece que os
profissionais de outras áreas, docentes e técnicos, admitidos por meio de concurso público,
constituem um grupo com potencial necessidade de formação, pois “[...] desconhecem as
matrizes filosóficas, sociológicas, psicológicas e pedagógicas que orientam o processo de
ensino e aprendizagem e, em especial, a proposta pedagógica do IFRN” (IFRN, 2012, p. 277).
É importante ainda destacar que no capítulo que trata das políticas e ações
institucionais o PPP possui uma seção específica para a política de educação superior, sendo
demonstrada nesse item a formação de professores. Nesse contexto, são apresentadas as
diretrizes e indicadores metodológicos dos cursos de licenciatura em educação profissional,
caracterizando uma possibilidade de oferta institucional. Para a referida oferta, o documento
ampara-se na mesma legislação que fundamenta os demais cursos de licenciatura. Informa
também que tais cursos sejam desenvolvidos no formato de programa especial de formação
pedagógica para os docentes atuantes na educação profissional e que possibilitem a formação
pedagógica e a formação específica.
Portanto, considerando os documentos analisados do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, podemos afirmar que há reconhecimento por
parte da instituição da necessidade de uma formação específica para os seus docentes e que
forneça elementos legais para a materialização de uma política de formação. Resta-nos saber
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se, de fato, a realidade condiz com o postulado pelos documentos, especialmente o Projeto
Político-Pedagógico e as Resoluções n. 65/2009 e n. 67/2011.
Quanto ao SENAC, no que diz respeito à formação do seu quadro docente, o
Regulamento (Decreto n. 61.843/1967) determina, por meio da alínea “t” do Art. 14, como
uma das competências do seu Conselho Nacional, “autorizar a realização de acordos com os
órgãos internacionais de assistência técnica, visando à formação de mão de obra e ao
aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico do SENAC e das empresas contribuintes”
(SENAC/1967). No entanto, nada mais é citado especificamente sobre a formação docente.
O assunto é mencionado em outro documento institucional. Trata-se do Regimento
Escolar do SENAC/RN (SENAC/RN, 2010). O Art. 15 do citado documento concerne às
atribuições da assessoria técnico-pedagógica, estabelecendo no Inciso IX o cuidado com a
formação continuada dos docentes, mas, novamente, não detalha como a referida formação
deve se dar. Ainda no que diz respeito às atribuições, o Art. 23, entre outras, atribui ao gerente
a função de coordenar tanto o processo de indicação quanto de exclusão dos docentes.
Novamente, não há detalhamento, ao menos nesse documento, a respeito dos processos de
admissão de professores ou de sua demissão.
Assim, somente o Art. 91 do Regimento permite realizar algumas considerações
acerca da formação. Segue o que especifica o documento:

O corpo docente será constituído por professores/instrutores vinculados e eventuais,
com experiência comprovada na área ou no conteúdo específico que for ministrar,
licenciados ou preparados, previamente em serviço ou através de programações
especiais para o exercício do magistério (SENAC/RN, 2010, p. 27).

Em primeiro lugar, podemos depreender que a formação inicial no magistério não é
um requisito para a contratação do profissional a exercer função de docente, pois o Artigo
possibilita que a licenciatura seja substituída pela preparação em serviço ou pela realização de
programações especiais. Além disso, para a composição do corpo docente, é apontada a
premissa da experiência comprovada, não no âmbito educacional, mas na área ou conteúdo
com o qual o “professor/instrutor” irá trabalhar.
No Projeto Político-Pedagógico do SENAC/RN, a temática da formação é retomada ao
reconhecer a importância da preparação desse profissional para o atendimento dos objetivos
relativos à formação dos trabalhadores. Conforme trecho a seguir:

Não se pode falar em desenvolvimento de competências profissionais, em busca da
polivalência e da identidade profissional do trabalhador, se o docente, que é o
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mediador mais importante desse processo educacional, não estiver adequadamente
preparado para essa ação educativa (SENAC/RN, 2010b, p. 19).

É importante destacar que se capta, nesse trecho, uma perspectiva de formação da
classe trabalhadora que atenda as demandas do mercado de trabalho condizente com a
perspectiva dos tempos de acumulação flexível, ressaltando as competências profissionais
voltadas para a polivalência. É importante relembrar que, de acordo com o que discutimos em
capítulos anteriores, a polivalência desenvolvida pelos trabalhadores permite que a mesma
pessoa realize atividades em diferentes máquinas, sobrecarregando a si mesmo, mas
diminuindo os custos da produção por meio da concentração de tarefas. Além disso, o
enfoque que coloca o professor como principal agente de uma formação educativa de
atendimento às demandas da atualidade também é condizente com essa perspectiva, pois
caminha na direção de responsabilização da educação pela inserção ou não dos indivíduos no
mundo produtivo.
Conforme já vimos, a educação como um valor instrumental está a serviço do mercado
(MOURA, 2013), contrária aos interesses majoritários, cuja defesa, no campo da educação,
entre outros fundamentos, exige a compreensão da constituição da profissão de docente no
contexto do capitalismo (KUENZER, 2011) e a construção de um compromisso ético e
político (MOURA, 2014) que pode ser estimulado ou retardado pelas propostas de formação
(KUENZER, 2011). Assim, como o documento aponta para uma perspectiva de atendimento
às demandas do mercado, capta-se a mesma perspectiva em relação aos processos formativos
de seus docentes.
Nessa direção, o documento reforça como aspecto principal a experiência profissional,
possibilitando que o preparo para o magistério possa ser em serviço, tanto em cursos de
licenciatura quanto em programas especiais (SENAC/RN, 2010b). Nessa perspectiva, afirma
também que “[...] o docente não habilitado nestas modalidades poderá ser autorizado a
lecionar, desde que a Instituição educacional que utiliza seus préstimos educacionais lhe
proporcione adequada formação em serviço para esse magistério” (SENAC/RN, 2010b, p.
19).
Na sequência, o documento determina ainda que a educação permanente dos docentes
não deve se limitar aos conhecimentos específicos da profissão que ensina, mas que também
são necessários outros conhecimentos como os das filosofias e das políticas referentes ao
campo da educação profissional; do desenvolvimento da aprendizagem; da organização do
mundo do trabalho por eixos tecnológicos, entre outros.
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No entanto, assim como nos demais documentos, o Projeto Político-Pedagógico da
entidade não detalha como se dará a formação dos profissionais que atuam na docência nos
cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e que não possuem uma
formação na área educacional. Indica apenas uma formação em serviço, mas em nenhum
momento expõe como se dará tal formação.
O Estatuto, o Regimento e o PPP foram os documentos encontrados da entidade e que
estavam disponíveis na rede de internet. Não foram localizados documentos institucionais que
tratassem especificamente da formação dos professores do quadro do SENAC, tanto no
âmbito nacional quanto local. Dessa forma, com base nos documentos analisados, podemos
concluir, momentaneamente, que a prioridade da entidade quanto à formação de seus docentes
refere-se à experiência profissional, também não ficando claros os mecanismos de preparo
para o exercício da docência.
Para concluir, momentaneamente, convém destacar que, em relação às políticas de
formação de docentes específicas para a educação profissional discutidas ao longo do terceiro
capítulo deste trabalho, principalmente as apresentadas pela LDB n. 9.394/1996 e pela
Resolução n. 02/2015 do CNE, que apontam para a realização de cursos de formação
pedagógica para os graduados não licenciados que atuam na educação básica, os documentos
analisados de ambas as instituições investigadas permitem afirmar que há coerência entre o
estabelecido pela legislação e o que os documentos institucionais apontam, embora os
documentos do IFRN sejam consideravelmente mais detalhados que os do SENAC/RN.
Quase todos os documentos analisados do Instituto Federal em questão fazem algum tipo de
apontamento sobre a formação de seus docentes, sendo que o Regimento, o PPP e a
Resolução n. 65/2009 indicam Licenciaturas e Programas Especiais de Formação Pedagógica,
conforme legislação em vigor, enquanto que os documentos analisados do SENAC/RN tratam
do assunto de forma vaga, sem fornecer detalhamentos e especificações. O Regimento destaca
uma formação em serviço ou por meio de programações especiais e o PPP também menciona
a formação em serviço, mas nada é acrescentado, permitindo a compreensão de que essa não é
uma prioridade para a entidade. Todavia, como tais políticas se concretizam é o que
confirmaremos a partir da próxima seção.

4.2 Formação inicial e continuada dos professores da educação profissional
participantes da pesquisa no Vale do Açu
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Iniciaremos esta seção confirmando nossas perspectivas de formação, tanto inicial
quanto continuada, para em seguida apresentar os dados coletados nas duas escolas com os
sujeitos participantes (estudantes, gestores e professores) em relação à formação que
receberam/recebem.
Antes, entretanto, faz-se necessário esclarecer alguns dados da pesquisa: dos sete
gestores do Campus Ipanguaçu que foram procurados para responder ao questionário, apenas
um não atendeu ao nosso pedido; quanto aos dois gestores da Unidade SENAC considerados
com perfil para responder a pesquisa (coordenador e supervisora pedagógica), somente
obtivemos um retorno, sendo justificado que apenas o coordenador da Unidade teria
condições, pelas atribuições do cargo, de preencher o formulário. Os referidos gestores do
SENAC ainda confirmaram que esta é uma orientação da Diretoria Estadual à qual a Unidade
está vinculada. Em relação aos professores, dos 57 docentes do Campus Ipanguaçu que
ministram aulas nos cursos técnicos integrados foco de nossa pesquisa no referido local,
obtivemos retorno da maioria, totalizando quarenta e uma respostas de questionários, que
incluem tanto professores da formação geral quanto específicos das disciplinas da área
técnica/tecnológica; já na unidade do SENAC, foram propostos cinco questionários diante da
informação da coordenação de que esses cinco professores se revezam para ministrar as
disciplinas do curso de Técnico em Segurança para duas turmas, obtendo destes todas as
respostas e sendo todos professores da área da formação profissional; quanto aos estudantes,
três turmas da quarta e última série dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de
Agroecologia, Informática e Meio Ambiente do Campus Ipanguaçu responderam ao
questionário, totalizando setenta formulários de discentes respondidos. No SENAC, segundo
os gestores da Unidade de Assu, em virtude de orientações da Diretoria, não foi possível
aplicar questionários para as duas turmas do curso Técnico em Segurança, mas apenas com
representantes dos estudantes. Dessa forma, somente dez questionários discentes foram
aplicados e respondidos no SENAC-Assu.
Diante das especificidades relatadas, convém retomar o que foi anunciado
anteriormente: o fato de que não se trata de um estudo comparativo. Mesmo que em alguns
momentos seja possível apresentar um quadro de aproximações e distanciamentos entre as
instituições investigadas, não é nosso objetivo a utilização do método comparativo, pois
compreendemos que não corresponde aos fins que propusemos para este trabalho.
Outro esclarecimento relevante para a compreensão da apresentação dos dados da
pesquisa é a da nossa opção por identificar os participantes (professores, gestores e
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estudantes) por números que variam de acordo com o quantitativo de cada segmento, de
forma a preservar o anonimato dos participantes.
Uma vez realizados os esclarecimentos que julgamos necessários, torna-se importante,
ainda, retomar a concepção de formação adotada, partindo da referência legal. O Parecer de n.
02/2015 do CNE que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica apresenta a compreensão de
que a formação inicial “[...] destina-se àqueles que pretendem exercer o magistério da
educação básica em suas etapas e modalidades de educação e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos [...]” (BRASIL, 2015, p. 28). Tanto no Parecer do CNE
quanto no referencial que adotamos (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011), a formação
inicial, como não poderia deixar de ser, constitui-se na fundamentação primeira para o
exercício da profissão docente, devendo acontecer antes do exercício da profissão do
magistério, sendo, no nível superior, compreendido que esta ocorra por meio de cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de
segunda licenciatura. Dessa forma, como partimos do princípio de que a docência é um
campo de conhecimento próprio, conforme reiterado ao longo do texto, em nossa concepção,
qualquer atuação docente deve ser exercida por quem vivenciou uma formação inicial
específica para a profissão.
No entanto, ressaltamos que a formação inicial, por melhor que seja, não tem como
atender a todas as necessidades formativas da profissão. A docência exige formação
constante, não apenas pela simples atualização tecnológica, mas pela necessidade de se
discutir permanentemente as políticas educacionais, o contexto social e a dinâmica do
cotidiano, dentre outros elementos. Destacamos que, também, na perspectiva da formação
continuada, a relação teoria e prática deve estar articulada, permitindo que o profissional
continue se desenvolvendo ao longo da carreira.
No entanto, a modalidade de EP permite que profissionais que não tiveram uma
formação inicial voltada para a docência exerçam funções de magistério nas disciplinas
relacionadas especificamente ao âmbito profissional. Desse modo, a partir de agora,
apresentaremos os dados coletados a respeito tanto da formação inicial quanto da formação
continuada dos professores das escolas pesquisadas no Vale do Açu.
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Inicialmente, perguntamos20 qual o nível de escolaridade que os docentes possuíam em
termos de formação inicial e, para os graduados, solicitamos que especificassem em qual área
se formaram. Para melhor compreensão, apresentaremos os resultados na tabela a seguir:
Tabela 3 – Formação inicial dos professores

Unidade Assu – SENAC-RN

Campus Ipanguaçu – IFRN

Quantidade

Porcentagem

Quantidade

Porcentagem

Ensino Médio
+ Curso
Técnico

1

20%

_

_

Licenciados

1

20%

26

63,4%

Bacharéis

2

40%

12

29,2%

Tecnólogos

1

20%

2

4,9%

Outras
graduações*

_

_

1

2,4%

Fonte: Dados da pesquisa (2015).
*Outras graduações foi a opção de um docente que não classificou a sua formação (engenharia agrônoma) em
nenhuma das alternativas disponibilizadas pelo questionário. Dessa forma, optamos por manter a resposta do
professor.

Observamos na Tabela 3 que a maioria dos professores que participaram da pesquisa
pelo Campus Ipanguaçu do IFRN é de docentes licenciados, enquanto ocorre o inverso na
Unidade do SENAC. Chama a atenção também a existência de um docente que não possui
graduação na referida Unidade, o que confirma os estudos de Moura (2014).
É importante ressaltar, ainda, que todos os professores com curso técnico,
bacharelados, tecnólogos e o professor que se identificou como engenheiro agrônomo atuam
em disciplinas relativas à área profissional, conforme previsto, entretanto, sete professores
com licenciatura se identificaram como docentes da área profissional, sendo eles: dois
licenciados em Química, um licenciado em Língua Portuguesa e suas Literaturas, um
licenciado em Língua Portuguesa, um licenciado em Ciências Biológicas, um licenciado em
História e um licenciado em Música. Porém, ao elencarem as disciplinas com as quais
trabalham, apenas os licenciados em Ciências Biológicas e Língua Portuguesa e suas
Literaturas ministram matérias especificamente da área técnica/tecnológica dos cursos. Nesse
20

Todos os questionários aplicados com os sujeitos da pesquisa estão nos Apêndices deste trabalho: Apêndice A
– questionário dos professores; Apêndice B – questionário dos gestores; Apêndice C – questionário dos
estudantes.
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último caso, chama a atenção o fato de que o licenciado (da unidade do SENAC) trabalha com
as seguintes disciplinas: Leitura e interpretação de textos; Análise de Risco; Atendimento a
emergência; Higiene ocupacional; Combate a sinistro, o que indica que sua atuação na área
profissional dos cursos técnicos decorre, provavelmente, de outra formação que não a
licenciatura em Letras. Os demais docentes lecionam disciplinas relacionadas à formação
geral, como Química, História, Língua Portuguesa e Artes. Assim, é possível que a escolha
pela alternativa de pertencerem à área da educação profissional decorra do entendimento
destes de que mesmo com disciplinas da formação geral estão na modalidade de EP.
Os dados que acabamos de mencionar confirmam os estudos de Moura (2014)
apresentados no terceiro capítulo e comprovam a existência de três dos grupos de docentes
que atuam na educação profissional, a saber: o primeiro grupo refere-se aos docentes de
disciplinas da área técnica/tecnológica que não são graduados, representado na nossa pesquisa
pelo docente cuja formação é a do Ensino Médio e Curso Técnico; o segundo grupo concerne
aos professores graduados, mas não licenciados, encontrados em ambas as escolas; e o
terceiro grupo apontado por Moura (2014) é formado por professores licenciados e que atuam
na modalidade de educação profissional, também representados nas duas escolas que
receberam a nossa pesquisa.
Dessa maneira, também podemos confirmar o que estudos anteriores, como os de
Machado (2013) e Moura (2008, 2013, 2014), já denunciaram e que relatamos principalmente
ao longo do terceiro capítulo: na educação profissional, no que tange especificamente às
disciplinas da área técnica/tecnológica, prevalecem os profissionais advindos de áreas
diversas da educacional. No entanto, apesar de confirmar o que pesquisas anteriores já
relataram, esses dados não retratam, ainda, a principal problemática abordada nesta pesquisa,
pois uma formação específica para a área das disciplinas de formação profissional se faz
também necessária. Entretanto, essa não pode ser a única formação para atuar na docência. É
preciso uma formação específica para o exercício no magistério (MACHADO, 2008, 2013),
que considere as peculiaridades da educação profissional (MOURA, 2014), conforme
reiteramos ao longo do nosso trabalho. Porém, outros dados coletados por esta pesquisa nos
fornecem elementos para aprofundar essa discussão, como veremos mais adiante.
Para compreender melhor a situação relativa ao ingresso desses profissionais na
carreira do magistério da educação profissional, perguntamos aos gestores21 como as escolas
pesquisadas realizam a contratação de seus docentes?
21

Alguns dos gestores das escolas pesquisadas também apresentam graduação diversa das licenciaturas, sendo
dois tecnólogos e um bacharel (do total de sete). Apenas um dos gestores não possui pós-graduação, sendo que
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Os gestores do Campus Ipanguaçu confirmaram o que estabelece a legislação sobre o
ingresso na carreira de professores na rede pública ao definir que se dê por meio exclusivo de
concurso público de provas e títulos (Lei n. 9.394/1996). Os gestores do referido Campus
apontaram que são realizadas provas escritas, análise curricular (títulos) e prova de
desempenho. O gestor da Unidade Assu do SENAC afirma que o procedimento para
contratação de seus docentes ocorre da seguinte forma: análise curricular, prova escrita e
prova de desempenho.
Perguntamos ainda aos gestores se eles, caso pudessem, retirariam ou acrescentariam
algum critério de contratação, dentre os que foram apontados pelo questionário, sendo eles:
concurso público, análise curricular, prova escrita, prova de desempenho, análise de
experiência no mercado de trabalho, indicação e outros (como possibilidade de especificar a
que outros critérios se referiam). Responderam que retirariam ou acrescentariam algum
critério 42,8% dos gestores respondentes, o que corresponde a 3 entrevistados, todos
pertencentes ao Campus Ipanguaçu. Dentre os que responderam negativamente, um dos
gestores22, também do Campus Ipanguaçu, fez o seguinte comentário sobre a prova de títulos:
“[...] na prova de títulos a pontuação atribuída à titulação propriamente dita é muito superior à
experiência profissional docente, o que na minha opinião acarreta a contratação de
profissionais, na maioria das vezes, sem nenhuma experiência” (Gestor 4). Tal fala demonstra
a preocupação de que, mesmo sem alterar os critérios, estes sejam mais bem analisados, com
o intuito de não privilegiar a titulação sem que esta esteja aliada à experiência.
A seguir, apresentamos os comentários realizados pelos gestores que alterariam os
critérios de contratação caso pudessem:

Acrescentaria um curso de formação que oportunizasse o conhecimento da
instituição e do Projeto Político-Pedagógico da instituição, focando na função social
e na prática pedagógica. O curso e as avaliações que o compunham poderiam se
constituir como uma etapa da seleção (Gestor 2).
Acredito que as atividades desenvolvidas dentro do período de estágio probatório
deveriam ser consideradas como avaliativas e eliminatórias. A busca pela formação
pedagógica deveria ser estimulada pela instituição de modo a permitir que fosse
os demais são: três especialistas, dois mestres e um doutor. Dentre as pós-graduações, apenas duas não são
específicas para a área educacional (mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Tecnologia
Ambiental). Outro dado importante é que, dos sete gestores que participaram da pesquisa, três também exercem
a função de docentes, sendo estes pertencentes ao Campus Ipanguaçu, dois deles atuando exclusivamente em
disciplinas da área técnica/tecnológica. Além disso, dada a história recente das escolas pesquisadas,
especialmente o Campus Ipanguaçu, seus gestores estão entre os que possuem mais experiência. Tanto o diretor
do Campus Ipanguaçu quanto o Coordenador da Unidade do SENAC já contabilizam mais de dez anos de
experiência em seus respectivos ambientes de trabalho e os demais estão na faixa entre cinco e dez anos,
encontrando apenas dois que estão entre um e cinco anos de serviço nos já referidos locais.
22
Para apresentação dos comentários dos pesquisados, respeitando o sigilo imposto pelas normas de pesquisa,
passaremos a identificar gestores, estudantes e professores por meio dos números naturais.
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exigida uma boa prática de ensino ao final do período de estágio probatório (Gestor
6).
Eu acrescentaria a análise de experiência no mercado de trabalho como um critério
classificatório, pois atualmente, para contratar no meio acadêmico, você tem que ser
bom academicamente. E para contratar no mercado você precisa de experiência.
Desse modo, não existe uma ponte entre ambos (academia e mercado). Isso vai de
encontro aos objetivos dos dois, pois o acadêmico forma para o mercado e o
mercado precisa do acadêmico para novas soluções e horizontes (Gestor 7).

É importante destacar que a fala do Gestor 6 trata especificamente do período do
estágio probatório, propondo que ele seja consolidado como uma extensão do processo de
ingresso na Instituição. Como todos os que responderam que alterariam algum dos critérios de
seleção são do IFRN, recordamos que há a Resolução n. 65/2009 (IFRN, 2009), que vai ao
encontro da sugestão do referido gestor, pois estabelece que sejam realizados durante o
estágio probatório cursos de licenciatura e de pós-graduação que atendam às demandas
formativas, conforme apresentado anteriormente. A exposição do Gestor 6 e dos demais
parece apontar para uma não materialização da citada Resolução, ao menos em sua totalidade.
Porém, devemos obter mais elementos de análise antes de confirmar tal conclusão.
Outro dado significante é o de que a fala do Gestor 7 caminha na mesma perspectiva
da exposição do Gestor 4, apresentada em parágrafos anteriores, no sentido de que a
experiência anterior vivenciada pelos sujeitos deve ser mais bem aproveitada. No entanto, o
Gestor 7 não especifica se a experiência à qual se refere é na docência ou na área profissional
da disciplina ou ainda se em ambos. Além disso, percebe-se claramente nas diversas falas
uma preocupação com os conhecimentos pedagógicos e institucionais, considerando-se,
inclusive, que esses conhecimentos se tornem condição sine qua non para a efetivação dos
docentes.
A compreensão dos gestores que teceram comentários sobre a questão já relatada
expressa a perspectiva por nós defendida de que o conhecimento próprio da docência não é
constituído por um saber único, mas possui origens diversas (TARDIF, 2002).
Um dado que também consideramos importante e decidimos investigar durante a
pesquisa foi com relação à atividade que exerciam antes de atuarem na profissão docente nas
escolas objeto de nosso estudo, pois compreendemos que tais experiências colaboraram para a
constituição do profissional, sendo nosso principal objetivo verificar se elas estão articuladas
com o atual exercício. Assim, obtivemos o seguinte resultado:
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Gráfico 1 – Atividades anteriores ao exercício da docência

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Observamos que a maioria dos participantes da pesquisa (54%), considerando o
somatório referente aos profissionais que exerciam a docência tanto em instituições públicas
quanto privadas, já tinha experiência na profissão, contudo se destaca um quantitativo
significativo de docentes (46%) que exerciam outras atividades, levando em conta os que
afirmaram que antes exerciam atividades em instituição pública de educação, mas não como
professor; que exerciam atividades em áreas diferentes da educacional; que eram estudantes;
os que trabalhavam em empresa privada de educação, mas não como professores; e os que
afirmaram ter desenvolvido outras atividades, e que, por esse motivo, não tinham experiência
na docência, incluindo-se nessa parcela a quase totalidade dos docentes com graduação em
bacharelados e cursos tecnológicos, além de alguns licenciados. A exceção são apenas três
bacharéis, que já trabalhavam como professores. A diferença de somente seis pontos entre os
que já possuíam experiência no exercício da atual profissão e os que não a tinham é bastante
preocupante, especialmente por considerarmos que parcela expressiva dos “novatos” não teve
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formação inicial, de forma que, caso não contem com uma formação assumida/proporcionada
pela instituição/entidade em que trabalham, transporão para a sua atuação docente a
experiência educacional que eles mesmos tiveram sem, muitas vezes, promover a necessária
reflexão ou sistematização.
Convém relembrar que em análise dos documentos institucionais (Regimentos,
Projetos Político-Pedagógicos, entre outros) das escolas pesquisadas, ambas reconhecem a
necessidade de formação para os docentes que atuam na modalidade e ambas também indicam
processos formativos assumidos por elas próprias. O Projeto Político-Pedagógico do IFRN
defende a consolidação de espaços formativos como grupos de estudo, reuniões pedagógicas,
seminários e programas de formação, entre outros (IFRN, 2012), já o PPP do SENAC/RN
expõe que a formação se dê em serviço ou em programas especiais (SENAC/RN, 2010b),
embora sem detalhamento desses processos.
Nesse sentido, outro dado relevante para a pesquisa diz respeito aos anos de
experiência na instituição/entidade pela qual foram entrevistados (Campus Ipanguaçu do
IFRN e Unidade de Assu do SENAC), pois nos fornecem elementos significativos quanto a
materialização das políticas de formação. Dessa forma, dos que responderam a essa questão,
9% afirmaram que estão na escola (Campus Ipanguaçu ou SENAC-Assu) há menos de um
ano (4 professores); 4% que estão na instituição/entidade há mais de dez anos (2 professores);
17% dizem respeito ao período correspondente entre cinco e dez anos (8 docentes); e a
maioria, 70%, possui entre um e cinco anos de trabalho docente nas escolas pesquisadas (32
professores). Assim, podemos considerar que é relativamente nova a experiência desses
profissionais em seus respectivos locais de trabalho, embora, como a maioria situa-se na faixa
entre um e cinco anos, seja possível coletar dados relativos sobre a formação ou sobre as
políticas de formação desenvolvidas pelas escolas nas quais foram entrevistados, pois se trata
de tempo suficiente para a aplicação das propostas expostas em seus documentos. Torna-se
necessário ainda frisar que os dois docentes que afirmaram ter mais de dez anos de
experiência em suas instituições de trabalho são lotados no Campus Ipanguaçu, que ainda não
possui dez anos de existência, o que indica que os docentes contabilizaram o tempo de
experiência docente em outros locais para responderem a essa questão.
Portanto, é importante retomar, em síntese, o que os documentos institucionais
apontam: o Campus Ipanguaçu, por meio de documentos sistêmicos, como o Projeto PolíticoPedagógico (IFRN, 2012), a Resolução n. 65/2009 (IFRN, 2009) e a Resolução n. 67/2011
(IFRN, 2011), reconhece a necessidade de uma formação para a docência na educação
profissional e para o público de profissionais que advieram de outras áreas, propondo que tal
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formação se dê por meio de convênios com outras instituições, afastamentos para capacitação,
seminários de integração, oferta de cursos, especializações, licenciaturas e consolidação de
espaços formativos como a reunião pedagógica, grupos de estudo, entre outras formas mais
bem detalhadas na seção anterior; os documentos também sistêmicos da Unidade do SENAC
em Assu mencionam a formação de seus professores, mas não exploram a temática como os
documentos da outra instituição investigada, nem fornecem muitos elementos para a
compreensão de como a formação docente, na prática, é tratada. O Regimento (SENAC/RN,
2010) especifica que os não licenciados devem ser preparados em serviço ou por programa
especial de formação para o magistério, sendo esta compreensão reforçada pelo PPP da
referida entidade (SENAC/RN, 2010b), embora, em nenhum momento, exponha os
mecanismos a serem efetivados no processo formativo de seus professores.
Com o intuito de averiguar se os postulados nos documentos oficiais se materializam,
indagamos os professores de ambas as escolas se eles haviam recebido pela
instituição/entidade na qual trabalham alguma formação específica para a atuação na
educação profissional. Para essa pergunta, tivemos como resultado o seguinte percentual:
93,5% responderam que não e 6,5% responderam que sim, o que corresponde a apenas três
dos sujeitos da pesquisa. Dentre os participantes que responderam afirmativamente, dois são
licenciados e o terceiro é bacharel. Este último faz parte do grupo de professores do SENACAssu e não teceu nenhum comentário sobre o assunto, não fornecendo nenhum elemento para
a compreensão de como essa formação ocorreu. Os outros dois docentes são pertencentes ao
Campus Ipanguaçu e justificaram da seguinte forma:

Participei de uma capacitação na Universidade de Ciências Aplicadas (HAMK) na
Finlândia, com carga horária total de 800 horas no ano de 2014. Essa capacitação foi
na área de educação tecnológica/profissional e foi fomentada pela SETEC/MEC
(Professor 18).
Temos reuniões pedagógicas nas quais discutimos o espaço escolar. Como também,
temos incentivos a publicações em eventos, capacitações, carga horária destinada ao
estudo e planejamento das aulas, dentre outras coisas muito importantes para nossa
atuação enquanto docentes (Professor 15).

As afirmações dos docentes correspondem aos apontamentos dos documentos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, instituição na
qual trabalham, pois, conforme vimos em parágrafos anteriores, consideram o espaço das
reuniões pedagógicas como formativo, além de preverem o afastamento para capacitações. No
entanto, chama a atenção o fato de que apenas um dentre os quarenta e um professores do
Campus Ipanguaçu que participaram da pesquisa apontou que participa da reunião pedagógica

111

e a considera como espaço formativo, pois a reunião pedagógica faz parte da carga horária
dos docentes da Instituição, de forma que todos deveriam participar. O questionário não nos
permite explorar tal situação, mas a nossa função de pedagoga contribui para o
desvendamento desse problema por meio da técnica de observação. Dessa forma, podemos
afirmar que não apenas o Professor 15 participa das reuniões pedagógicas, os demais também
participam, mas somente esse docente, dentre os que responderam, considerou que a RP é um
espaço de formação específica para o exercício da docência na educação profissional
proporcionado pelo próprio IFRN, o que significa que é um espaço de possibilidade formativa
ainda não consolidado.
Assim, destaca-se a afirmação veemente de mais de 90% dos que participaram da
pesquisa quanto a não terem sido contemplados com uma formação específica. Nesse sentido,
registramos o comentário de um dos professores: “Não recebi e vou mais além: na instituição
em que trabalho, também atendemos a modalidade EJA. Sequer nos foi dada alguma
formação específica para atuar nessa modalidade de ensino” (Professor 25). A declaração do
professor reafirma a sua compreensão de não participação em processos formativos pela
instituição na qual trabalha e demonstra, também, indignação com a referida situação.
Os gestores das escolas participantes da pesquisa também responderam a essa
pergunta e, como resultado, tivemos um relato oposto, embora com um percentual não tão
expressivo, pois 57% dos gestores entrevistados, o que corresponde a quatro sujeitos,
disseram que a instituição/entidade na qual trabalham proporciona ou proporcionou aos
professores alguma formação específica para a docência no campo da educação profissional e
três gestores (43%) disseram que não. No entanto, ao tecerem comentários sobre a formação
que afirmaram oferecer, os gestores deixaram transparecer a insuficiência dessas ações ou
apontaram generalismos que impedem maior detalhamento acerca desses processos, conforme
captamos nos seguintes relatos:

Uma Especialização em PROEJA, entre os anos de 2008 e 2010, e um Mestrado em
Educação Profissional na atualidade, entretanto, atinge um número ínfimo de
servidores, em especial de professores (Gestor 4).
Infelizmente não vou poder informar com exatidão o período em que aconteceu, na
Instituição, a Especialização para trabalhar com Jovens e adultos (Gestor 3).
Não tenho ciência dos dados dos cursos de formação na educação profissional
(Gestor 6).

A menção a uma especialização sobre Educação de Jovens e Adultos por parte tanto
do Gestor 4 quanto do Gestor 3 nos remete à Resolução n. 65/2009, que determinava a
realização de Especialização em Ensino Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos
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para os professores licenciados que ingressaram no magistério no IFRN, podendo indicar a
sua concretização. Entretanto, observamos que os gestores a mencionaram como um evento
ocorrido até o ano de 2010, o que aponta para uma ação descontínua e que não conseguiu
atender a demanda dos professores que ingressaram na Instituição em anos posteriores. Ainda
com relação à citada Resolução, não foi registrada nenhuma menção a curso de licenciatura
para os graduados não licenciados, conforme o que o documento determinava. Diante desses
elementos, já podemos afirmar, quanto à Resolução n. 65/2009, que uma de suas
determinações não se realizou e a outra não se materializou em ação contínua.
Um dos gestores entrevistados, que negou a oferta de cursos específicos para os
docentes da educação profissional por parte da instituição/entidade na qual trabalha,
comentou que “existe a proposta de um curso na área, porém ainda não aconteceu de fato”
(Gestor 2).
Dessa forma, até o momento, verificamos que, em ambas as escolas, a maioria dos
professores da área técnica não possuem formação inicial para a docência, o que, para nós, é
incoerente com a concepção que temos apontado ao longo do trabalho, embora confirme
estudos anteriores (MOURA, 2014). Além disso, pelos dados já apresentados, percebemos
que as instituições não consolidaram as propostas apontadas em seus documentos,
principalmente a Resolução n. 65/2009 (IFRN, 2009). Contudo, é interessante atentar,
também, para as concepções que esses sujeitos, professores e gestores, têm sobre os processos
formativos e sobre a educação profissional, pois contribuem não somente para o quadro de
análise mais geral da problemática, mas também para a sistematização de proposições.
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que, quando perguntados se a
instituição/entidade na qual trabalham e são gestores deveria oferecer cursos de formação
específicos para a docência na educação profissional, todos responderam afirmativamente.
Pedimos ainda que justificassem sua afirmação e um dos gestores fez a seguinte consideração:
“A nossa instituição constitui-se como um universo diferente da maioria, o que implica uma
preparação específica para que possamos cumprir a nossa função social, realizando o trabalho
individual integrado ao trabalho coletivo” (Gestor 2). Ao justificar dessa maneira, defendendo
que a instituição na qual trabalha deveria oferecer cursos de formação específicos para a
educação profissional, o gestor reconhece as peculiaridades da modalidade, destaca a função
social e valoriza o trabalho integrado e coletivo, o que vai ao encontro da perspectiva de
educação profissional que defendemos neste trabalho.
Ainda no intuito de compreensão das concepções dos sujeitos entrevistados,
perguntamos aos mesmos gestores qual a ordem de relevância, para o exercício da docência
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na educação profissional, dos seguintes conhecimentos: conhecimentos advindos do mercado
de trabalho; conhecimentos específicos dos componentes curriculares; conhecimentos
pedagógicos relacionados à prática docente; conhecimentos necessários à participação social,
política, econômica e cultural na sociedade. Para a resposta, foram indicadas as seguintes
possibilidades para cada conhecimento relatado: nenhuma relevância, pouca relevância, média
relevância, alta relevância e altíssima relevância.
Assim, a opção que mais obteve como resposta a alta e/ou altíssima relevância foi a
dos conhecimentos específicos dos componentes curriculares, seguidos dos conhecimentos
pedagógicos relacionados à prática docente. Tal resultado indica que não podemos
desconsiderar a perspectiva histórica do ensino na educação profissional em que o saber
específico relacionado à profissão à qual o curso está vinculado é privilegiado em detrimento
do conhecimento referente à docência. No entanto, é necessário considerar também que,
conforme pesquisas de Moraes e Pedrosa (2009), a concepção de que para ser professor basta
saber fazer não atende as atuais demandas educativas. É preciso avançar na compreensão e
valorização dos diferentes conhecimentos que constituem a prática docente.
Dessa forma, é imprescindível, também, apreciarmos os resultados obtidos com os
docentes sobre a mesma questão, considerando os profissionais das duas escolas. Para os
professores, a mais alta relevância foi atribuída, novamente, aos conhecimentos específicos
dos componentes curriculares, sendo também apresentados na sequência como mais
relevantes os conhecimentos pedagógicos relacionados à prática. Assim, não apenas
coincidem as opiniões entre gestores e docentes, mas também se reforça o entendimento
apontado historicamente que, para a educação profissional, o saber específico da disciplina,
muitas vezes relacionado apenas com o saber fazer técnico, é mais importante quando não
considerado suficiente para a prática pedagógica. Convém destacar que não estamos
desconsiderando a importância do saber técnico, ao contrário, de acordo com Moura (2014),
os conhecimentos específicos são fundamentais, mas é preciso articulá-los a uma formação
didático-político-pedagógica para a compreensão das peculiaridades do fazer docente no
âmbito da educação profissional. Ainda em relação à pesquisa, para os professores, os
conhecimentos menos relevantes, dentre os elencados, são os advindos do mercado de
trabalho, sendo superados pelos conhecimentos necessários à participação social, política,
econômica e cultural na sociedade.
Tais resultados são preocupantes na perspectiva de que se mantém uma concepção
histórica de que a formação docente é preterida em relação à formação específica dos
componentes curriculares da modalidade, retirando-se daí o entendimento de que a docência é
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algo que pode ser aprendido na prática; de que uma formação inicial específica é dispensável,
conforme podemos comprovar pelo comentário do Gestor 7, ao justificar suas escolhas no que
concerne à ordem de relevância dos conhecimentos: “uma ressalva é que não estou
desqualificando os conhecimentos pedagógicos. Apenas acho que em grande maioria, como
professor, aprendi na prática em sala” (Gestor 7). Destacamos que esse gestor também exerce
a docência na instituição e sua graduação é em curso de bacharelado. Contudo, também se
registram avanços, como o entendimento de que os conhecimentos que promovem uma
participação mais efetiva na sociedade são mais importantes que os advindos do mercado.
Tal fato pode indicar que, ao menos na perspectiva das concepções, o compromisso
ético e político necessário, como aponta Moura (2014), por parte dos docentes e gestores da
modalidade, tomando os que atuam no Vale do Açu como referência, em defesa dos que
vivem do trabalho, não esteja tão distante assim da realidade. No entanto, conforme Kuenzer
(2011), sabemos que os processos formativos são de extrema relevância para a defesa de uma
sociedade mais justa. Dessa forma, retomamos os dados obtidos na pesquisa, agora com
destaque para os elementos mais concretos, referentes aos processos formativos.
Nessa direção, questionamos aos professores se na instituição/entidade na qual
trabalham há tempo destinado à sua formação coletiva. Para 56,5%, a resposta foi afirmativa,
o que corresponde a 26 professores, enquanto 20 docentes, o que corresponde a 43,5%,
disseram que não há tempo destinado à formação coletiva dos professores. Essa questão
apresentou contradições nas justificativas dos entrevistados.
No Campus Ipanguaçu do IFRN, verificam-se contradições em relação à compreensão
dos espaços de formação coletiva, conforme apontado em questão anterior, quanto à reunião
pedagógica. Nesse sentido, vejamos o comentário de um dos docentes do Campus: “O tempo
de formação coletiva é o das reuniões pedagógicas semanais, muito importantes para a troca
de experiências/vivências” (Professor 28). Entretanto, outro professor da mesma instituição
afirma: “As reuniões pedagógicas são mais do cunho administrativo que formativo”
(Professor 20). O seguinte comentário demonstra claramente as próprias contradições
observadas pelos professores:
Talvez a resposta “não” possa ser um pouco inadequada, pois temos reuniões
pedagógicas semanais, em que algumas vezes são tratados assuntos que acabam
enriquecendo nossa formação. No entanto, não existe um momento em que o intuito
seja realmente o da formação coletiva, por isso não poderia marcar a resposta “sim”
(Professor 29).
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Desse modo, compreendemos que já existe na Instituição um espaço semanal de
reuniões para os professores e que ele pode ser utilizado para a formação coletiva, mas que
isso ainda não é uma realidade, ao menos pela percepção de seus participantes. É importante
destacar que esse espaço está garantido pelos documentos institucionais, principalmente por
meio do PPP (IFRN, 2012), e que parcela considerável dos que responderam à pesquisa
reconhece a relevância de consolidar a reunião pedagógica como um espaço formativo,
conforme o seguinte comentário: “existe semanalmente uma reunião pedagógica que julgo ser
uma forma de obter informações diversas sobre a prática docente. Acredito que tal espaço
cada vez mais seja aproveitado de forma a contribuir no preenchimento de tal lacuna”
(Professor 22). Registrou-se ainda um importante depoimento sobre as próprias necessidades
formativas para os docentes na seguinte fala: “o espaço poderia ser mais utilizado para a
oferta de cursos da área pedagógica, já que grande parte do público-alvo não possui essa
formação” (Professor 10). Esse pode não ser um reconhecimento que represente o grupo de
professores, mas representa uma inquietação que não pode ser desconsiderada pela
Instituição, conforme denuncia um dos docentes:

A instituição oferece formação pedagógica aos docentes a partir de cursos pontuais.
As principais fragilidades desses cursos ocorrem pelo fato de:
- não parece ser uma política da instituição e os cursos acontecem sem uma agenda
planejada previamente.
- não há preocupação em adequar a agenda dos cursos com as atividades de rotina
dos docentes, em especial aos docentes que atuam no interior (Professor 38).

O depoimento do Professor 10 reflete a situação do IFRN no que diz respeito à
problemática da formação para a docência específica voltada para a educação profissional: há
um entendimento institucional acerca da importância dessa formação expresso em diversos
documentos oficiais (PPP, Estatuto, Resoluções), mas ele ainda não se consolidou no plano da
materialidade, nem atende a enorme demanda existente atualmente no Instituto.
Na unidade do SENAC em Assu, também foram percebidas contradições sobre a
concepção de espaço de formação coletiva. Dos cinco docentes que participaram da pesquisa,
três afirmaram que não existe esse espaço e um dos professores fez o seguinte comentário:
“até mesmo por falta de tempo do docente” (Professor 8). Outro professor da unidade já
evidencia em sua fala o reconhecimento desse espaço como importante: “necessita de mais
tempo para capacitar docentes a suas áreas afins” (Professor 26). Dois professores da Unidade
apontaram que o espaço existe, mas somente um teceu comentário, sendo que nesta
justificativa pode-se captar que não é algo consolidado ou mesmo sistematizado: “estamos
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sempre nos comunicando através de reuniões com os docentes da mesma área de atuação”
(Professor 2).
A mesma questão foi levantada para os gestores das escolas em que realizamos a
pesquisa e o resultado foi praticamente o mesmo: 57% dos gestores afirmaram que há espaço
destinado à formação coletiva e 43% disseram que não, correspondendo respectivamente a 4 e
3 gestores. Na Unidade do SENAC, o único gestor respondente não comentou sobre o
assunto. No Campus Ipanguaçu, captamos as mesmas controvérsias já apresentadas acerca do
espaço de formação coletiva pelos professores. É interessante registrar que todos os que
responderam afirmativamente são licenciados, enquanto que dois dos três que relataram a
inexistência do espaço são bacharéis. No entanto, conforme já mencionado, apenas os
gestores do Campus Ipanguaçu teceram comentários sobre o assunto e reforçaram o
entendimento de que tal espaço é viável por meio das reuniões pedagógicas que acontecem
semanalmente, embora também haja a controvérsia sobre o aproveitamento desse momento
institucional, como revela o seguinte depoimento:

Semanalmente são reservados períodos para que reuniões de interesse pedagógico
sejam realizadas com a presença de todos os professores da instituição. Contudo,
esse tempo é, muitas vezes, mal aproveitado e conduzido para que demandas
administrativas sejam solucionadas (Gestor 6).

Ao relatar que o espaço é mal aproveitado em virtude de ser utilizado para as
demandas administrativas, o Gestor 6 demonstra o entendimento de que o espaço da reunião
pedagógica é prioritariamente formativo, reforçando o já apontado ao longo deste capítulo, de
que há, nas escolas pesquisadas, uma compreensão da importância dos processos formativos,
inclusive por parte de seus gestores. Contudo, são os próprios gestores que podem dificultar
tais movimentos, conforme problematização apontada pelo Gestor 3 no seguinte comentário:
“a experiência nos mostra que qualquer curso de formação que não esteja dentro do horário de
trabalho (26 horas) não é aceito pelos profissionais” (Gestor 3).
Dessa forma, segundo os gestores do Campus Ipanguaçu, o espaço para a formação
coletiva dos seus profissionais é possível por meio de um melhor aproveitamento das reuniões
já existentes, mas dificultado se realizado fora da carga horária23.
Os espaços de formação coletiva, sejam as reuniões pedagógicas, sejam em outro
formato, são de altíssima relevância na perspectiva de uma formação continuada para os
docentes da educação profissional, pois, conforme já discutimos, se constituem em importante
23

Esclarecemos que no Campus Ipanguaçu, assim como em todo IFRN, a carga horária presencial obrigatória
para os docentes é de 26 horas.
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mecanismo não somente de atualização, mas também de superação das dificuldades
encontradas no cotidiano da profissão, de origem pedagógica ou específica da área à qual o
curso está vinculado.
Desse modo, como muitos desses profissionais não tiveram uma formação específica
para a docência, torna-se de grande relevância investigarmos, também, sua trajetória
acadêmica posterior à graduação, com o intuito de verificar se está vinculada à área
educacional ou se deram prosseguimento em suas áreas de formação inicial. Assim, os
docentes foram questionados se têm algum curso de pós-graduação, sendo compilado o
resultado de 87% correspondente a docentes pós-graduados, totalizando 39 professores, e
13% para os que responderam que não possuem esses cursos, somando 6 docentes.
Lembramos que um docente da Unidade do SENAC não possui graduação. Destacamos,
também, que, dentre os que responderam que não são pós-graduados, está um docente do
Campus Ipanguaçu, que possui tanto uma graduação em licenciatura quanto curso
tecnológico.
Em relação aos professores que são pós-graduados, obtivemos, segundo suas
respostas, a porcentagem de 26% de especialistas, 61% de mestres e 13% de doutores (apenas
dois professores da Unidade SENAC Assu possuem especialização, todos os outros docentes
pós-graduados da pesquisa são lotados no Campus Ipanguaçu do IFRN). Em relação a esse
item, um dado que chama a atenção é o de que nenhum dos professores com formação em
bacharelado ou cursos tecnológicos fez uma pós-graduação em área específica da educação,
mas todos deram continuidade aos estudos referentes à sua formação inicial profissional,
principalmente por meio de cursos de mestrado e doutorado. Logo, especializações, mestrados
e doutorados relativos à educação foram realizados por professores com graduação em
licenciaturas.
Constatamos que a continuidade de estudos no nível de pós-graduação desses
professores não teve como prioridade a área educacional. Porém, não foi possível, por meio
da pesquisa realizada, esclarecer esse fato, pois as pós-graduações podem ter sido cursadas
antes de suas entradas nas escolas participantes da nossa investigação ou de maneira
concomitante. No entanto, como os dados coletados não nos permitem uma análise mais
profunda da questão, isso deve ser mais bem tratado em estudos posteriores.
Diante do que foi exposto, podemos afirmar que a investigação realizada com
professores e gestores tanto da Unidade SENAC no município de Assu quanto do Campus
Ipanguaçu/IFRN revela que a formação inicial dos professores que atuam nessa modalidade
não difere da situação já revelada em estudos anteriores, conforme vimos no capítulo três
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deste trabalho, principalmente nos estudos de Machado (2013) e Moura (2008, 2013, 2014),
uma vez que constatamos que a maior parte dos docentes que atuam com as disciplinas da
área técnica/tecnológica na modalidade não teve uma formação que considerasse as
peculiaridades da docência e da educação profissional. Entretanto, a maior problemática
reside na constatação de que nas duas escolas pesquisadas, principalmente na perspectiva dos
docentes, não foram consolidadas ações formativas que suprissem a demanda pela formação
específica para a docência na educação profissional, o que não apenas contraria a defesa de
pesquisadores da área discutidos no capítulo anterior, especialmente ao considerar uma
perspectiva de EP voltada aos interesses majoritários, mas também o que os próprios
documentos institucionais apontam, conforme já vimos.

4.3 Desafios e possibilidades para a formação dos docentes da educação profissional na
perspectiva de professores e gestores do Campus Ipanguaçu/IFRN e da Unidade
SENAC/RN em Assu

No item anterior, constatamos que os docentes que atuam nas disciplinas relacionadas
ao núcleo técnico/tecnológico (profissionalizante) dos cursos técnicos ofertados pelo Campus
Ipanguaçu/IFRN e pela Unidade de Assu do SENAC/RN, em sua maioria, não tiveram uma
formação que contemple a atuação na docência, tampouco uma formação docente voltada
para as peculiaridades da modalidade.
Diante de tal constatação, passamos a partir de agora a discutir, sob a perspectiva dos
próprios professores e gestores, quais os maiores desafios para a concretização de uma
formação específica para a docência na educação profissional, assim como as maiores
possibilidades.
Nessa direção, além de gestores e professores, consideramos relevante ouvir também
os estudantes das citadas escolas, com o intuito de investigar se a ausência de uma formação
específica para a docência por parte da maioria dos professores das disciplinas da área
técnica/tecnológica é, para eles, perceptível. Dessa forma, optamos por aplicar um
questionário com perguntas fechadas e abertas que objetivam a caracterização do grupo de
estudantes e a coleta de informações sobre as considerações destes a respeito do ambiente e da
vida escolar, de maneira que evitamos perguntas diretas sobre a formação dos professores,
tendo em vista que poderíamos induzir as respostas. Assim, fizemos questionamentos gerais
sobre a vida escolar para averiguar se a problemática objeto de nosso estudo se destacava para
os referidos estudantes.
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No Campus Ipanguaçu do IFRN, foram aplicados questionários com três turmas dos
quartos e últimos anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de Agroecologia, Meio
Ambiente e Informática, totalizando setenta estudantes participantes da pesquisa. Tais
estudantes estão distribuídos entre os turnos matutino e vespertino, sendo que 74% estão na
faixa entre 18 e 24 anos e 26% entre os 15 e 17 anos de idade. A maioria não trabalha (96%),
mora com os pais (93%) e não tem filhos (99%), ou seja, os estudos se constituem no maior
compromisso que possuem.
Na Unidade de Assu do SENAC/RN, conforme já explicitado, não foi possível aplicar
o questionário com todos os alunos das duas turmas do curso Técnico em Segurança no
Trabalho, cerca de sessenta alunos, pois, segundo a coordenação local, a Diretoria à qual a
Unidade está vinculada orientou que a pesquisa fosse realizada apenas com alguns
representantes das turmas. Diante dessa situação, mesmo conscientes de que a impossibilidade
de aplicar o questionário com as turmas em sua totalidade limitaria nossas oportunidades de
coletar dados que se referissem diretamente ao nosso objeto de estudo e que a aplicação com
estudantes previamente determinados pela entidade poderia não corresponder a uma
representação, de fato, do universo pesquisado, optamos por realizar a pesquisa de acordo
com o que nos foi permitido, uma vez que consideramos que as informações coletadas no
grupo também acrescentariam dados ao trabalho. Desse modo, aplicamos o questionário a dez
estudantes da Unidade de Assu, todos de turmas do turno noturno. A maioria (60%) tem mais
de vinte e nove anos de idade, trabalha (60%) e não mora mais com os pais (80%), mas
também não tem filhos (80%). Assim, excetuando-se os dados referentes aos filhos, temos um
perfil de estudantes oposto aos do Campus Ipanguaçu, constituído por jovens trabalhadores ou
em busca de emprego, que conciliam suas atividades estudantis com outros compromissos.
Diante de tal quadro, uma das questões da pesquisa com os estudantes solicitava que
citassem as disciplinas nas quais encontravam maiores dificuldades de aprendizagem, dando
posteriormente algumas alternativas que as justificassem. No caso específico do Campus
Ipanguaçu, que os cursos investigados são integrados ao ensino médio, as disciplinas relativas
à área técnica/tecnológica apareceram como as de maiores dificuldades por setenta e oito
vezes, superando até as disciplinas de Química, que apareceu trinta e quatro vezes, Física,
com trinta e três registros, e Matemática, com vinte e cinco indicações. No entanto, quando
solicitamos que citassem as disciplinas que mais gostam, as disciplinas da área
técnica/tecnológica do curso foram apontadas cento e cinquenta vezes, superando em mais
que o quíntuplo a segunda colocada, que foi História, com 24 registros. Como justificativa
para a dificuldade sentida em relação às disciplinas, cinquenta estudantes, 71%, afirmaram
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não conseguir compreender a explicação do professor. Contudo, é importante destacar que
essa foi a justificativa mais frequente que os estudantes utilizaram para explicar, também, as
dificuldades nas disciplinas ligadas à formação geral. Ainda ganha destaque o fato de que dois
estudantes fizeram observações específicas sobre o mesmo professor para justificar suas
dificuldades na disciplina do docente ao qual se referem, sendo este um professor da área
técnica/tecnológica, conforme expõe o estudante: “metodologia de ensino de alguns
professores” (Estudante 3); “dificuldade da metodologia que o professor aplica na disciplina”
(Estudante 4). Os dados que citamos não nos permitem afirmar que as dificuldades que os
estudantes sentem nas disciplinas da área técnica são geradas por inabilidades pedagógicas
decorrentes da ausência de formação específica, mas corroboram a perspectiva de que ações
formativas são sempre necessárias.
Na Unidade do SENAC, como as turmas são de cursos técnicos subsequentes ao
ensino médio, a maioria das disciplinas ofertadas é da área à qual o curso está vinculado.
Mesmo assim, foi registrado que são as disciplinas que os alunos mais gostam, e disciplinas
da formação geral, como Português, foram apontadas como as disciplinas em que os
estudantes mais sentiam dificuldades. Como justificativa para tais dificuldades, 60% dos que
participaram da pesquisa indicaram a falta de tempo para dedicarem-se aos estudos, numa
perspectiva de autorresponsabilização, sendo que a falta de base em conteúdos anteriores
aparece como a segunda justificativa mais frequente. A dificuldade de compreender a
explicação do professor foi citada uma única vez, da mesma forma que a falta de laboratórios.
Solicitamos ainda que listassem cinco características positivas da instituição/entidade
na qual fazem o curso técnico e que depois listassem, também, cinco problemas que eles
visualizam no mesmo local. Por se tratar de escolas com características bem diferentes,
apresentaremos os resultados em separado, para proporcionar melhor compreensão em relação
a ambas. Além disso, como se trata de questão aberta, optamos por apresentar os dados
coletados por quantidade de vezes que foram apontados.
Assim, no Campus Ipanguaçu, as características mais apontadas pelos estudantes
como positivas foram: a infraestrutura, com 57 apontamentos; o ensino de qualidade, com 45
indicações; o apoio ao discente, incluindo o atendimento médico e odontológico, com 28
registros;

os

professores

qualificados,

com

25

afirmações;

e

a

existência

de

lanche/alimentação, empatada com as oportunidades (de bolsas), com 17 registros. Em
relação aos problemas, o que apareceu como o mais frequente para os estudantes foi o
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remanejamento dos docentes24 entre os diversos Campi do IFRN e a greve, com 26 registros,
seguidos pela indicação, por 18 vezes, de que há poucas aulas de campo e reclamações
relacionadas a banheiro e infraestrutura. Os demais problemas citados pelos alunos são
relacionados às particularidades dos cursos e das turmas, não sendo nada mencionado em
referência ao nosso objeto de estudo.
Na Unidade do SENAC em Assu, as características positivas da entidade mais
apontadas pelos estudantes foram: a competência dos professores/profissionais, com 9
registros; a qualidade do material pedagógico ofertado pela entidade, com 8 afirmações; a boa
estrutura, com cinco indicações; o ambiente agradável e acolhedor, com 4 registros,
empatando com o compromisso com os alunos e a didática/metodologia dos professores; um
outro registro importante é o do atendimento pedagógico, que apareceu três vezes nos
questionários dos participantes. Sobre os problemas identificados pelos estudantes, é
interessante destacar que 60% dos participantes afirmaram que não os identificam na
entidade, sendo que 40%, o que corresponde a apenas quatro estudantes, apontaram algum
problema por eles percebidos, em que se destacam as poucas horas de alguns módulos
ofertados e as poucas aulas práticas que apareceram em dois dos quatro questionários. Os
demais problemas foram citados de maneira isolada, tais como: falta de encaminhamento para
estágio, falta de sinalização e saída de emergência.
Diante dos dados coletados com os estudantes, não é possível inferir sobre a percepção
destes a respeito da formação, especificamente dos docentes das áreas técnicas, pois não
houve apontamentos suficientes para tanto, mas não podemos deixar de ressaltar que todas as
menções referentes aos docentes, em ambas as escolas, foram realizadas no campo das
características positivas, como o ensino de qualidade e professores qualificados/competentes.
Todavia, outra consideração necessária é a de que os limites deste trabalho não nos permitem
analisar a concepção ou concepções que os grupos de estudantes participantes construíram a
respeito de qualidade e competência, pois, conforme Cabral Neto (2009), conceitos podem ser
ressignificados por estratégias de perspectivas neoliberais. Nesse sentido, o conceito de
qualidade e competência, por exemplo, varia de acordo com o projeto ao qual está atrelado.
Entretanto, conforme destacamos, não é possível analisar tal concepção.
Dessa maneira, retomamos, a partir de agora, os dados fornecidos por gestores e
docentes do Campus Ipanguaçu do IFRN e da Unidade SENAC do município de Assu,
destacando tanto os desafios quanto as possibilidades dessa formação sob o ponto de vista dos
24

Remanejamento docente é a alteração de lotação que ocorre a pedido do professor, possibilitando sua
transferência entre os Campi do IFRN de acordo com as vagas ofertadas.
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sujeitos das instituições/entidades pesquisadas, com o intuito de construir uma perspectiva
realista de como a situação é concebida por quem é foco das ações decorrentes das políticas
objeto de nosso estudo.
Perguntamos aos docentes das duas escolas investigadas se bacharéis e tecnólogos que
atuam como professores na educação profissional necessitam receber formação específica
para o exercício da docência. A maioria dos professores respondeu afirmativamente,
constituindo um percentual de 89% das respostas. No entanto, é importante relembrar que a
maioria dos professores que respondeu ao questionário (Apêndice A) cursou licenciatura, o
que nos levou a investigar quantos tecnólogos e bacharéis responderam afirmativamente à
questão apontada no início deste parágrafo. Para 83% dos docentes que não possuem
graduação em licenciaturas, há a necessidade de que bacharéis e tecnólogos cursem formação
específica para a docência na educação profissional. Assim, torna-se relevante atentarmos,
também, para as justificativas que embasaram tais respostas, bem como que tipo de formação
recebeu o docente entrevistado.
Um docente licenciado que respondeu afirmativamente a questão justificou da
seguinte forma: “a docência é uma profissão e como qualquer outra possui conhecimentos
específicos necessários à sua boa atuação” (Professor 19). Nessa mesma direção, encontramos
um outro relato: “Qualquer profissional que atua como professor precisa de formação docente,
ou pode ser diferente com outras profissões como advogados, médicos, engenheiros etc.?”
(Professor 28). Em ambas as justificativas, captamos a percepção da docência como um
campo próprio de conhecimentos, mas destacamos que essa foi a visão apresentada por
professores formados em cursos de licenciatura. No entanto, também é de um licenciado uma
perspectiva mais instrumental da formação para a docência através da seguinte afirmação:
“Ter conhecimento sobre as técnicas de ensino, métodos de avaliação e as psicologias de
ensino” (Professor 10). Tal narrativa parece caminhar para uma perspectiva ainda bastante
comum de que as disciplinas pedagógicas teriam sua utilidade para a divulgação de técnicas
de ensino que ofertam modelos a serem transpostos a sala de aula, vinculadas à concepção
tecnicista de educação. Contudo, muitos dos licenciados entrevistados foram veementes
quanto à necessidade de uma formação para a docência por parte dos profissionais com
formação em outras áreas, segundo depoimentos a seguir:

É de extrema importância, para o desempenho da prática docente, o conhecimento
de disciplinas pedagógicas que só são vistas de forma razoável nos cursos de
licenciatura. Não podemos generalizar, afirmando que todos os profissionais que não
tiveram tal conhecimento exposto na graduação exercem de forma didática sua
prática (do contrário também). No entanto, é dever da educação superior que forma
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professores ofertar a possibilidade do aluno ter contato com tais conhecimentos, para
que, dependendo do comprometimento desse aluno, tal conhecimento possa ser
implementado em sua prática docente (Professor 22).
O Bacharel ou Tecnólogo precisa fazer um curso de capacitação da docência, pois os
mesmos não foram capacitados/licenciados para atuar em sala de aula (Professor
27).
Sem dúvidas, todos os docentes que atuam diretamente na sala de aula devem
receber formação específica para isso. Sabemos que os cursos de bacharelado e
tecnológicos não são diretamente voltados à docência, portanto, vejo que é
extremamente relevante uma formação específica para auxiliar o docente em seu
exercício (Professor 15).
Acredito na necessidade de uma formação específica para a docência porque há
especificidades nesta área de atuação que, muitas vezes, não são trabalhadas em
cursos de bacharelado e tecnológicos. Além disso, já testemunhei relatos de colegas
que não possuem essa formação específica sobre as dificuldades enfrentadas na hora
de atuar em sala de aula (Professor 11).

Conforme constatamos nos depoimentos elencados, é clara a defesa dos professores
licenciados por uma formação específica para a docência para os que são de outras áreas. É
válido ressaltar que, no sucinto levantamento histórico que fizemos no capítulo anterior,
destacaram-se os diversos estudos já realizados, como os de Moraes e Pedrosa (2009) e
Machado (2008, 2013), que expõem que são relativamente recentes as iniciativas de uma
formação específica para os docentes da educação profissional, datando a primeira delas das
décadas iniciais do século XX, embora sem repercussões significativas. Assim, com um
histórico de ações fragmentárias, emergenciais e pouco intensivas (PEREIRA, [2009?]) sobre
a temática, é de extrema importância o reconhecimento da necessidade dessa formação por
parte dos próprios sujeitos, mesmo que estes já sejam licenciados.
Porém, é de um docente com bacharelado uma justificativa que revela alguns dos
desafios para as ações dessa formação:

Precisa primeiramente haver uma sensibilização, para que o professor perceba a
necessidade e importância de adquirir conhecimentos na área pedagógica, tendo em
vista que, em muitos casos, o professor acha que somente o conhecimento técnico é
o suficiente para exercer a docência, no entanto, percebe-se que é de grande
importância o conhecimento sobre as ferramentas didáticas/pedagógicas
(Professor 17, grifos nossos).

É preciso atentar para a afirmativa do professor quanto à necessidade de sensibilização
dos colegas para a relevância do conhecimento pedagógico, pois, ainda conforme depoimento
do referido docente, não é rara a concepção de que dominar o conhecimento específico
(técnico/tecnológico), adquirido por meio dos bacharelados, cursos superiores de tecnologia e
outras formas que não englobam os cursos de licenciatura, é o bastante para o exercício da
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docência na educação profissional. Isso novamente nos leva ao entendimento bastante
comum, conforme vimos no terceiro capítulo, no início da história da educação profissional
brasileira, que por sua vez não era diferente do magistério da educação básica, de que para
ensinar bastava saber o conteúdo, cujos resquícios ainda são até hoje constatados.
Ainda em relação ao depoimento do Professor 17, é preciso atentar que, mesmo
quando o docente destaca a importância dos conhecimentos pedagógicos, o faz na perspectiva
da instrumentalização e não considerando a dimensão política. Todavia, é justamente nessa
dimensão da prática pedagógica que a percepção sobre as contradições e disputas existentes
no contexto atual pode ser mais bem evidenciada, conforme discutido no segundo capítulo
deste trabalho. De acordo com Kuenzer (2011), o professor é um trabalhador inserido numa
sociedade marcada pelas contradições do seu modo de produção e a percepção dessa realidade
é imprescindível para a defesa de outro projeto de sociedade (MOURA, 2014).
Para Moura (2014), essa consciência de classe se constrói ao longo da vida nas
diversas práticas sociais e produtivas vivenciadas pelos sujeitos, mas o autor também
reconhece que não se pode descuidar dos processos formativos. É essa, também, a nossa
defesa.
Nessa perspectiva, retomamos os dados da pesquisa para registrar que, quanto aos
docentes que não cursaram licenciaturas, três dos dezoito professores responderam que não há
necessidade de formação específica, sendo que um desses professores justificou da seguinte
forma: “não tenho formação específica em docência e não tenho sentido dificuldades no
exercício do cargo e percebo exemplos de colegas que tem formação específica e sente
dificuldades em exercer a função!” (Professor 23). Os demais bacharéis e tecnólogos, ao
contrário, afirmaram que há tal necessidade. Dentre eles, vale destacar o relato do Professor
16, que aponta ainda outros elementos que podem se constituir em problema considerando as
funções docentes, ao afirmar:

A graduação em engenharia não fornece nenhuma formação específica para exercer
a docência. Além disso, é uma área que não estimula a interação entre humanos,
ficamos muito tempo na frente do computador e perdemos algumas habilidades de
oratória e, consequentemente, aumentando a timidez (Professor 16).

Tal relato reitera o que vem sendo discutido ao longo do nosso trabalho: a atuação na
docência requer uma formação para tal. Sabemos que profissionais de outras áreas vêm ao
longo dos anos desenvolvendo a função de docentes e sabemos também que a formação
específica vinculada à área profissional do curso também é imprescindível (MOURA, 2014).
Por outro lado, é preciso reconhecer que cursos como os tecnológicos e bacharelados não
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objetivam a docência e buscam desenvolver habilidades compatíveis com a formação da qual
estão encarregados, conforme bem pontuou o Professor 16. Em virtude do relato destacado, é
impossível não conjecturar que esse docente tenha sentido dificuldade com as mais variadas
atividades educativas que teve que desenvolver na nova profissão, da mesma forma que é
impossível não conjecturar que tais dificuldades repercutiram no seu fazer. Nesse sentido, não
estamos de forma alguma condenando o profissional, mas apenas alertando que isso não
deveria ocorrer, pois a legislação nacional indica a realização de formação e as próprias
instituições pesquisadas a assumem. Porém, cada vez mais se consolida a leitura de que há
uma considerável distância entre documentos e realidade concreta.
Ainda em relação a esse item do questionário, apenas um docente com licenciatura
respondeu que não há necessidade de uma formação específica para os docentes com
graduação em bacharelados ou cursos superiores de tecnologia, entretanto, o professor optou
por não justificar a alternativa escolhida.
Outra questão que os professores participantes das duas escolas responderam foi se
achavam necessário que os docentes licenciados em disciplinas da educação básica que atuam
como docentes da educação profissional recebessem formação específica para o exercício da
docência na modalidade. O resultado pode ser observado por meio do gráfico a seguir, que
compila os dados obtidos em ambas as escolas:
Gráfico 2 – Necessidade de o licenciado receber formação específica para a docência na educação
profissional

Em sua perspectiva, o licenciado em disciplinas da
educação básica que atua como professor na educação
profissional necessita receber formação específica para
exercer a docência na modalidade?

26%

0%
Sim

74%

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Não
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Do total de docentes que responderam negativamente à pergunta, o que corresponde a
doze professores, apenas quatro são bacharéis ou tecnólogos, outro possui somente o curso
técnico e os demais são todos licenciados. Dentre as justificativas para a negação, destacam-se
as compreensões de que se o licenciado dá aulas das disciplinas para as quais recebeu
formação não há necessidade de formação específica para a modalidade ou de que os
currículos atuais dos cursos de licenciatura já devem contemplar tais elementos. Somente a
título de exemplo, a seguir registramos o entendimento do Professor 3 quanto à questão a que
estamos nos referindo: “Acho que não, pois como nosso campo de atuação é nas disciplinas
básicas, nosso contato com a educação profissional se resume a uma contextualização sobre
determinada área. Para não se tornar repetitivo com relação a algum conteúdo” (Professor 3).
O relato do professor indica que, mesmo sendo licenciado, ele desconhece ou desvaloriza a
vinculação da sua disciplina com o curso profissional na perspectiva de um todo integrado,
como estabelece o PPP da instituição da qual faz parte (IFRN, 2012), e ainda as
peculiaridades da modalidade na qual atua, o que somente reforça o entendimento de
formação continuada de Gatti e Barreto (2009), na perspectiva do aprofundamento do
conhecimento, e de Cabral Neto e Souza (2013), quando defendem uma constante atualização
profissional considerando as demandas impostas pelo contexto, que aqui tomamos como a
Instituição na qual trabalha e suas concepções expressas por meio de seus documentos.
Já as respostas afirmativas, em sua maioria, se justificaram pela perspectiva da
contextualização, da integração e da interdisciplinaridade. Houve ainda relatos de
atendimento à necessidade mercadológica e de atualização, entretanto, em apenas duas
justificativas foi identificado o reconhecimento da necessidade de formação em virtude das
especificidades da modalidade. Dentre os comentários dos entrevistados, destacamos um por
expor um pouco da visão do licenciado a respeito de sua formação:

É importante para se apropriar da área de atuação profissional do educando. Eu diria
mais: o bacharel e o tecnólogo são mais preparados (devido sua formação) para
atuação em atividades (ensino, pesquisa e extensão) aplicadas (que é uma demanda
do ensino profissional). Enquanto que o licenciado está preparado para atuação em
atividades mais acadêmicas, em pesquisas básicas. Minha opinião reflete as
dificuldades que sinto (Professor 25).

O relato do docente indica que ele concorda com uma formação específica para a
docência na educação profissional, mesmo sendo licenciado, e que identifica na licenciatura
que cursou uma formação que não atende às demandas vivenciadas por ele mesmo, pois
reconhece e enfatiza dificuldades que sente em seu exercício profissional quanto a atividades
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de pesquisa e extensão. Nesse caso, é possível que, assim como ocorre em diversas
licenciaturas, o licenciado não tenha sido preparado para elaborar e executar projetos de
pesquisa ou de extensão, já que a constituição do professor pesquisador ainda não é uma
realidade em muitos cursos de licenciatura. Dessa forma, por ser professor de uma instituição
que tem como um dos princípios a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
(IFRN, 2012), tal fragilidade formativa destaca-se para ele mesmo.
Dessa maneira, a importância da formação continuada ganha ainda mais evidência,
pois até mesmo os cursos de licenciatura não conseguem atender a todas as demandas
educacionais, conforme já apontado por Cabral Neto e Souza (2013), por meio de estudos de
Macêdo (2012). No citado estudo, evidenciam-se as fragilidades nos cursos de formação
inicial, que, em muitos casos, não garantem uma formação sólida nem as devidas articulações
entre teoria e prática. Além disso, por se tratar de uma modalidade ainda pouco discutida nos
meios acadêmicos, muitos dos licenciados não conseguem perceber as peculiaridades
respectivas à educação profissional ou não as consideram importantes, de forma que sem uma
sólida formação continuada não é possível consolidar as propostas educacionais apresentadas
nos Projetos Político-Pedagógicos das instituições/entidades ofertantes da modalidade.
Aos gestores, perguntamos se achavam necessária uma formação específica para a
atuação docente na educação profissional apresentando as seguintes alternativas: a – sim, para
os professores que são graduados, mas não em licenciaturas (bacharéis, tecnólogos); b – para
todos os professores independentemente da graduação; c – sim, para os docentes que não
possuem graduação; d – não é necessária nenhuma formação específica desde que o professor
tenha bom conhecimento do mercado; e – outros (que dava possibilidade de elencar outra
alternativa). Segue o resultado:
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Gráfico 3 – O exercício da docência na educação profissional e a necessária formação específica

Para o exercício da docência na educação
profissional é necessário algum tipo de
formação específica?
Sim, para todos os professores
independentemente da graduação

14% 0%

29%

57%

Sim, para os professores que são
graduados, mas não em
licenciaturas (bacharéis e
tecnólogos)
Sim, para os que são graduados

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O total de 57% dos gestores, 4 sujeitos, afirmou ser necessária uma formação
específica para a docência na educação profissional, independentemente da formação inicial,
o que ganha maior peso considerando que 14% destes, correspondentes a apenas um gestor,
assinalaram a alternativa “outros”, sendo o espaço reservado à justificativa preenchido da
seguinte forma: “para todos os professores que são graduados” (Gestor 7), o que indica que,
possivelmente, o gestor não compreendeu a pergunta ou as outras alternativas. Entretanto, sua
alternativa converge para a opção mais escolhida pelos demais gestores. O Gestor 4 justificou
sua afirmação destacando que “como a educação profissional não costuma fazer parte da
formação do docente, nem mesmo do licenciado, é de grande importância o conhecimento
prévio através de uma formação inicial” (Gestor 4). Os outros 29%, dois gestores, afirmaram
que a formação específica é necessária para os que são graduados, mas não em licenciatura,
ou seja, os bacharéis e tecnólogos. Nenhum dos gestores entrevistados optou pelas
alternativas “c” e “d”. A não escolha das referidas opções ou ainda a escolha pela formação
independentemente da graduação como alternativa mais assinalada, para nós, demonstra um
avanço na percepção da educação profissional por parte de seus gestores, numa perspectiva de
que há peculiaridades da modalidade que precisam ser compreendidas pelos que a constituem.
Em termos comparativos, não há discrepância entre o resultado da pesquisa dos gestores e o
apresentado pelos docentes, mas é preciso atentar para a importância política e estratégica da
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compreensão do grupo de gestores na perspectiva das possíveis ações nesse campo. Além
disso, o entendimento de que há a necessidade de uma formação específica para a educação
profissional independentemente da graduação do docente expressa pelos participantes da
pesquisa representa um avanço, considerando os fatos históricos a respeito das políticas
referentes à temática, já discutidas no capítulo anterior e largamente divulgadas,
principalmente por Machado (2008, 2013).
Uma vez que tanto professores quanto gestores, em sua maioria, concordam que há a
necessidade de formação específica para o exercício da docência na educação profissional,
perguntamos a eles como essa formação deveria ocorrer, levando em conta as exigências da
profissão. A ênfase dada às “exigências” da profissão teve como objetivo fazer com que os
participantes da pesquisa considerassem, ainda que de forma superficial, o contexto político,
econômico, cultural e ideológico no qual estamos inseridos e que, conforme discutimos,
responsabiliza a educação e os professores. As alternativas para as respostas foram:
licenciaturas; cursos de pós-graduação lato sensu – especialização; cursos de pós-graduação
stricto sensu – mestrado e doutorado; cursos de complementação pedagógica para os docentes
que são graduados, mas não são licenciados; não há necessidade de formação específica se o
professor for licenciado; não há necessidade de formação específica se o professor for
bacharel ou tecnólogo; outros.
Para 71% dos gestores, o que corresponde a 5, considerando ambas as escolas, tal
formação deve se dar por meio de cursos de complementação pedagógica para os docentes
que são graduados em cursos que não são licenciaturas. 14% dos gestores, o que equivale a
apenas um, responderam que a formação deveria se dar considerando as exigências da
profissão, por meio de cursos de pós-graduação lato sensu (especializações), e 14%, o que
corresponde a somente um gestor, assinalaram como opção a alternativa “outros”,
especificando: licenciaturas, bacharel e/ou tecnólogo, mas sua justificativa não nos permitiu
realizar uma análise sobre as suas intenções, pois não foi possível compreendê-la. Segue a
justificativa do referido gestor: “Se for bacharel ou tecnólogo ou licenciado pode ser
contratado sim. Contudo, existe uma contradição com relação aos cursos de nível superior.
Pois eles não recomendam que um professor desse nível atue no curso. Mas se a instituição
contrata, deveria permitir [...]” (Gestor 7).
De qualquer forma, a maioria dos gestores apontou que os cursos de complementação
pedagógica são a opção, dentre as elencadas, por meio da qual deve ocorrer a formação
específica para a educação profissional. É conveniente retomar o entendimento já apresentado
por Urbanetz (2011) ao defender a alternativa dos cursos de licenciatura para a formação
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específica dos docentes da educação profissional, tendo em vista a constatação da
insuficiência nos processos formativos ocorridos através de cursos aligeirados como os dos
Esquemas I e II, caracterizados como cursos de complementação pedagógica. No entanto, é
preciso refletir sobre a opção por cursos mais aligeirados, pois pedimos que a escolha
ocorresse levando em conta as exigências atuais. Nessa direção, um dos gestores que optou
por essa alternativa apresenta a seguinte justificativa: “cursos de complementação pedagógica
direcionados para as ações práticas que o professor desenvolve com as diferentes modalidades
de alunos devem ser privilegiados frente a cursos de formação meramente acadêmica” (Gestor
6). O discurso da praticidade, do imediatismo e da mera aplicabilidade corresponde aos ideais
da acumulação flexível, o que pode indicar que, ao levarem em conta o contexto atual e suas
“exigências”, provavelmente, consideraram, mesmo que de forma inconsciente, interesses
hegemônicos. Os limites deste trabalho não permitem aprofundar essa análise, mas é
importante considerá-la como ponto a ser mais bem investigado em futuros estudos.
No que diz respeito aos docentes, a pesquisa apresenta um resultado mais
diversificado, conforme podemos conferir na Tabela 4 a seguir:
Tabela 4 – Alternativas para a realização de formação docente específica para a educação profissional
considerando as exigências atuais da profissão

Alternativas de formação

Quantidade
de
professores

Percentual
correspondente

Cursos de complementação pedagógica para os que são
graduados, mas não licenciados.

19

41,3%

Licenciaturas

7

15,2%

Outros

6

13%

Cursos de pós-graduação lato sensu – especializações

6

13%

Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e
doutorado

4

8,7%

Não há necessidade de formação específica se o
professor for bacharel ou tecnólogo

3

6,5%

Não há necessidade de formação específica se o
professor for licenciado

1

2,2%

Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Embora a maioria também tenha optado pela formação específica através de cursos de
complementação pedagógica para os docentes que são graduados, mas não são licenciados (no
total de 41,3%), o percentual já não é tão elevado quando comparado ao dos gestores. As
justificativas também são de perspectiva variada, conforme podemos constatar a seguir:

A complementação pedagógica é importante para todos os profissionais de educação
independentemente de sua formação. No caso do item marcado, a justificativa está
relacionada ao aperfeiçoamento de um profissional que apresenta conhecimentos
que o torna apto a atuar em uma área técnica, que exige deste especificidade.
Juntando isto a uma boa prática pedagógica, obtêm-se um profissional mais
qualificado (Professor 29).
Com formações pedagógicas mais específicas, voltadas para a prática em sala de
aula, é uma alternativa, ao meu ver, eficaz e prática (Professor 15).

Ambas as justificativas são de professores licenciados, mas apresentam perspectivas
bem diferentes para os cursos de complementação. O primeiro professor faz uma reflexão
sobre a necessidade de formação específica na modalidade de educação profissional para
todos, mas destaca a importância de conciliar conhecimento técnico e conhecimento
pedagógico, cujo respaldo já encontramos nos estudos de Moura (2014), enquanto a reflexão
do segundo professor está mais voltada para uma perspectiva mais pragmática, bem coerente
com os tempos de acumulação flexível. Em ambos os casos, destaca-se o discurso da
eficiência e qualificação dos docentes como meta desses trabalhadores, o que nos leva a
relembrar que, no contexto de reestruturação produtiva, globalização, perspectivas neoliberais
e pensamento pós-moderno, os conceitos podem ser ressignificados. Nessa direção, Antunes
(2009) alerta para a perspectiva que está atrelada ao “trabalho polivalente”, “multifuncional” e
“qualificado”:
[...] faz aflorar o sentido falacioso da “qualificação do trabalho”, que muito
frequentemente assume a forma de uma manifestação mais ideológica do que de
uma necessidade efetiva do processo de produção. A qualificação e a competência
exigidas pelo capital muitas vezes objetivam de fato a confiabilidade que as
empresas pretendem obter dos trabalhadores, que devem entregar sua subjetividade à
disposição do capital (ANTUNES, 2009, p. 54, grifo do autor).

O destaque dado por Antunes (2009) corrobora a defesa de uma formação docente que
contemple, conforme Moura (2014), uma formação didático-político-pedagógica, com mais
perspectivas de realizar essas problematizações.
Ainda em relação à pesquisa, a segunda opção mais defendida pelos docentes é, com
15,2%, a das licenciaturas. A defesa dos cursos de licenciatura como meios de realização da
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formação específica para a docência na educação profissional, considerando as exigências da
profissão, converge para o entendimento de pesquisadores, como Urbanetz (2011) e Machado
(2008), de que a graduação é o espaço mais propício para a formação profissional. Nessa
direção, registramos o seguinte depoimento: “acredito ser ainda na graduação, pois é nessa
fase que o profissional está construindo seu arcabouço de conhecimentos e delineando
práticas pedagógicas a serem realizadas em seu campo profissional, o qual poderá ser a
educação profissional” (Professor 4). Embora o comentário do professor seja de extrema
relevância para a valorização da formação inicial, lembramos o que já viemos ressaltando
desde o princípio: a formação inicial não tem como suprir todas as demandas formativas,
sendo de altíssima importância consolidar uma formação continuada que esteja articulada com
a prática, voltada para o atendimento das particularidades da modalidade e das instituições nas
quais os docentes exercem sua função, principalmente numa perspectiva de defesa daqueles
que vivem do trabalho.
Outras opções também foram defendidas: 13% dos professores afirmaram que os
cursos de pós-graduação lato sensu devem ser os meios pelos quais a formação específica
deve ser realizada; 8,7% consideram que devem ser por meio de cursos stricto sensu
(mestrado e doutorado)25; 6,5% afirmaram que não há necessidade de formação específica se
o professor for bacharel ou tecnólogo; 2,2% afirmaram que não há necessidade se o professor
for licenciado; e 13%, o que corresponde a seis entrevistados, optaram por assinalar a
alternativa “outros”, sendo que apenas três especificaram: “Licenciaturas e cursos de
complementação para a educação profissional” (Professor 46) e a alternativa do Professor 33
foi “Licenciatura e cursos profissionalizantes”. Em ambas alternativas, foram apontadas tanto
uma formação inicial (licenciaturas) quanto uma formação continuada, na perspectiva de
atendimento às demandas específicas da educação profissional. No entanto, o terceiro
professor utilizou a opção “outros” para defender que não há necessidade de formação
específica. Ele não pontuou que seria uma formação específica desnecessária para licenciados
ou para bacharéis e tecnólogos, como possibilitavam as alternativas disponíveis, pois
simplesmente afirmou que não há necessidade de formação, justificando da seguinte maneira:

Um curso de complementação é importante. Mas na minha opinião o professor pode
aprender a ser professor na prática (em sala de aula). E isso não acontece somente na
academia. Um técnico aprende uma determinada função na prática, ou com um
pouco de instrução. Em muitas empresas existem o treinamento. O treinamento é
25

É importante destacar que os cursos de mestrado e doutorado não necessariamente objetivam a docência. Até
mesmo os cursos stricto sensu em educação podem não tratar das demandas relativas especificamente à sala de
aula.
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importante, mas acredito que não se deva chegar ao ponto de dividir licenciandos e
bacharéis à docência (Professor 42).

Tal compreensão converge para o entendimento que nos remete aos primórdios da
educação nacional ou ainda ao início da história da educação profissional brasileira, em que,
como já destacamos, os professores da modalidade não tinham nenhuma relação com a
educação, embasando a sua docência na “experiência” profissional adquirida nas fábricas
onde eram recrutados para atuação no magistério (MORAES; PEDROSA, 2009). Essa é uma
perspectiva que nega a profissão docente como um campo de conhecimento próprio e,
portanto, nega qualquer necessidade de formação (inicial ou continuada). Somada a esse fato,
também se destaca a opção relativa a não necessidade de formação específica para os
professores que possuem graduação em bacharelados e cursos superiores de tecnologia. Os
que optaram por essa alternativa correspondem a 3 docentes, sendo que um deles não
justificou a escolha da opção, outro repetiu a justificativa dada à outra questão e o terceiro
afirmou que “é a realidade da carreira EBTT26” (Professor 31). Esse discurso demonstra a
naturalização com que é tratada a ausência de uma formação específica para a docência dentro
na modalidade da educação profissional, o que somente ocorre diante da permissão de
continuidade dessa realidade, garantida por meio dos dispositivos legais, que, conforme
vimos, por vezes, acenam para uma rigidez de processos formativos de continuidade na
carreira para em seguida flexibilizá-los (MACHADO, 2013).
A mesma pergunta foi realizada novamente para os professores, mas, em vez de
considerar as exigências da profissão, solicitamos que considerassem a realidade e
possibilidades (de carreira, de tempo e demais aspectos do cotidiano). O objetivo da ênfase na
realidade concreta dos participantes foi uma tentativa de identificar ações mais exequíveis
dentre as propostas existentes para a referida formação, além de nos fornecer mais elementos
para a compreensão das concepções desses sujeitos sobre o assunto. O resultado apresenta
algumas diferenças significativas, conforme mostra Tabela 5 a seguir:
Tabela 5 – Alternativas para a realização de formação docente específica para a educação profissional
considerando a realidade da profissão

Alternativas de formação

Quantidade
de
professores

Percentual
correspondente

Cursos de complementação pedagógica para os que são

21

46,7%

26

A carreira a que o professor se refere é a de Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico à
qual os professores dos Institutos Federais estão vinculados.
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graduados, mas não licenciados
Licenciaturas

6

13,3%

Cursos de pós-graduação lato sensu – especializações

6

13,3%

Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e
doutorado

6

13,3%

Outros

3

6,7%

Não há necessidade de formação específica se o
professor for bacharel ou tecnólogo

2

4,4%

Não há necessidade de formação específica se o
professor for licenciado

1

2,2%

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Na perspectiva de consideração da realidade dos profissionais entrevistados, a opção
mais escolhida foi novamente a dos cursos de complementação pedagógica, mas com um
aumento significativo de 41,3% na questão anterior para 46,7% dos entrevistados. As
licenciaturas ainda aparecem como segunda opção, mas não de forma isolada. Tanto as
licenciaturas quanto os cursos de mestrado, doutorado e as especializações empataram em
segundo lugar no que diz respeito à possibilidade de formação específica para a educação
profissional, com uma porcentagem de 13,3% para cada uma das opções. Além de não
aparecerem de maneira isolada na segunda colocação entre as alternativas, também
apresentam uma porcentagem menor, o que, considerando a carreira dos docentes do Instituto
Federal (maioria dos participantes da pesquisa), é bastante compreensível, pois a alteração
salarial gerada pelo título de mestre ou doutor é bem superior a de um especialista.
Outro dado importante para a interpretação dos resultados é que a mesma carreira não
tem previsão financeira de incentivo para quem cursa outra graduação, mesmo que seja uma
licenciatura. As justificativas para as escolhas das alternativas que assinalaram seguem a
mesma perspectiva das apresentadas para a questão anterior. Novamente, chama a atenção a
opção que relata que não há necessidade de formação específica por ser bacharel ou
tecnólogo. O quantitativo diminuiu, pois três docentes assinalaram essa alternativa, no item a
que nos referimos anteriormente, sendo que na questão atual nós obtivemos apenas dois
professores optantes, dentre os quais um a assumiu com a mesma justificativa: “não tenho
formação específica em docência e não tenho sentido dificuldades no exercício do cargo e
percebo exemplos de colegas que têm formação específica e sentem dificuldades em exercer a
função!” (Professor 23). O entendimento do Professor 23 caminha na direção do que aponta
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Machado (2013), ao afirmar que a compreensão de que a experiência prática é mais
importante para a constituição de um professor da educação profissional pode explicar as
flexibilizações quanto aos prazos estipulados pela legislação para uma formação específica.
Em relação à opção “outros”, três professores apontaram diferentes alternativas, como
o Professor 25: “curso de complementação pedagógica para atuação em EJA e
complementação em educação profissional, pois sou licenciado”, sendo bem específico em
relação a suas demandas. O professor 37 apontou um curso de pós-doutorado e o Professor 36
indicou um curso para a sua área específica de atuação. Essas diversas demandas nos fazem
reconhecer a complexidade de uma formação específica para os professores da EP, mas
também apontam que a formação defendida nos documentos institucionais, principalmente
por meio dos PPPs (IFRN, 2012; SENAC, 2010b) e da Resolução n. 67/2011 (IFRN, 2011), é
coerente quando alerta para a necessidade de processos formativos, mas que ainda não se
consolidaram.
Para os gestores das instituições/entidades pesquisadas, a questão foi formulada da
seguinte maneira: considerando a realidade e possibilidades (de financiamento, de pessoal e
demais aspectos do cotidiano) da instituição/entidade, a formação específica para a docência
na educação profissional deve ocorrer por meio de: licenciaturas; cursos de pós-graduação
lato sensu – especialização –; cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado;
curso de complementação pedagógica; não há necessidade de formação específica, caso o
professor seja licenciado; não há necessidade de formação específica para a docência na
educação profissional, caso o professor seja bacharel ou tecnólogo. Ainda como possibilidade
de resposta, o entrevistado poderia assinalar “outros” e justificar.
A maioria dos gestores afirmou que, considerando a realidade e a possibilidade da
instituição/entidade na qual trabalham, a formação específica deve ocorrer por meio de cursos
de complementação pedagógica. Registramos a seguir uma justificativa apresentada por um
dos gestores entrevistados: “cursos de complementação pedagógica apresentam as vantagens
de serem mais curtos, baratos e de fácil implementação, incluindo o aproveitamento de
agentes formadores da própria instituição. Esses fatores facilitam a logística de execução
desse tipo de curso” (Gestor 6). A perspectiva assumida pelo Gestor 6 tem os postulados do
neoliberalismo impregnados, principalmente considerando o campo da educação, embora,
talvez o citado Gestor nem perceba, pois, de acordo com o que discutimos em capítulos
anteriores, principalmente no capítulo 2, na defesa de seus interesses, o capital se utiliza de
diversas estratégias, incluindo estratégias políticas e ideológicas. Ainda no que concerne ao
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mesmo item do questionário, apenas um gestor optou pelos cursos de pós-graduação lato
sensu, mas não justificou sua escolha.
É importante destacar que, sejam consideradas as exigências ou a realidade, tanto para
gestores quanto para professores, das duas escolas pesquisadas, a alternativa formativa de
maior aceitação é a dos cursos de complementação pedagógica, que, segundo Machado
(2013), até hoje são a maior referência formativa para os docentes da modalidade, embora não
correspondam à defesa de pesquisadores da área como Moura (2014) e Urbanetz (2011), que
apontam uma formação inicial por via das licenciaturas ou cursos de pós-graduação,
dependendo do grupo ao qual pertence o professor, conforme vimos na terceira seção do
capítulo 3. Essa constatação confirma que os desafios para a formação inicial e continuada
específica dos professores da educação profissional é de grande complexidade e, como tal,
requer o esforço de todos os envolvidos na perspectiva de superação.
Nessa direção, uma vez demonstrada que tanto para docentes quanto para gestores a
alternativa mais viável para a formação específica do docente que atua na educação
profissional é a dos cursos de complementação pedagógica, perguntamos a ambos quais os
cursos de formação continuada que eles consideram que podem contribuir para melhorar a
atuação do professor da educação profissional. Os gestores afirmaram o que segue:
Cursos que compreendam os princípios que norteiam o PPP da Instituição e que
oportunizem a vivência de práticas pedagógicas (Gestor 2).
Formação no ensino direcionado ao público EJA. Uso de plataformas de ensino a
distância; Planejamento e estratégias de ensino (plano de aulas, uso de dinâmicas
etc.) (Gestor 6).
Aperfeiçoamento (mínimo de 180h) (Gestor 4).

Pelos relatos, constata-se que, para os gestores, os cursos de formação continuada
tanto devem contemplar elementos institucionais, como no caso do Projeto PolíticoPedagógico, demonstrando uma preocupação com a coerência institucional, entre o que a
instituição prega por meio de seus documentos e o seu cotidiano, quanto elementos
pedagógicos de perspectiva mais prática, como planejamento e dinâmicas de ensino, que
buscam uma praticidade para a dimensão pedagógica; ou ainda generalismos, como o gestor
que aponta o aperfeiçoamento, mas não oferece detalhamento. Como todos os que
justificaram são da mesma instituição, tornam-se evidentes as contradições e as disputas entre
as concepções sobre formação que vão desde o nível macro, o de estabelecimento de políticas
nacionais, até os níveis de estratégias locais, o que reforça a defesa da necessidade de se
discutir a problemática.
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Ainda em relação à análise dos dados coletados por meio da pesquisa, os docentes
apresentaram um repertório mais diversificado de possibilidades de cursos de formação
continuada, os quais relataremos por completo com o intuito de melhor compreender as
necessidades do grupo:

Um curso de aperfeiçoamento. Não sei qual, mas voltado para a EP (Professor 28).
Ética na Escola (como o exercício da ética na escola pode contribuir para a
aprendizagem significativa). – Transdisciplinaridade: uma possibilidade real. – EJA:
um olhar sensível. – Adolescência e Indisciplina. – Planejamento e Avaliação. –
Avaliação: Tipos e possibilidades (Professor 14).
Educação de Jovens e Adultos; Técnicas de avaliação (Professor 23).
Não conheço nenhum especificamente. Mas sou a favor daqueles que se proponham
a fazer o que foi apontado na questão anterior (Professor 11).
Organização e Planejamento didático; Novas ferramentas de avaliação;
Metodologias e/ou ferramentas que facilitem o processo ensino/aprendizagem
(Professor 17).
Cursos que abordem as concepções da formação para o trabalho, o perfil do
formando, teoria e práticas no ensino profissional (aulas de campo, laboratoriais e
visitas técnicas), mercado de trabalho e globalização, currículo integrado, pesquisa e
extensão no ensino técnico e tecnológico, projeto integrador (Professor 19).
Doutorado (Professor 21).
Educação Inclusiva, Uso de novas tecnologias, Administrando conflitos (Professor
10).
Capacitação na área pedagógica (Professor 20).
Mestrado; Doutorado; Cursos específicos do curso profissional que ministro aulas de
disciplinas gerais (Professor 29).
Todos que trouxessem conhecimento sobre este campo da educação (Professor 4).
Curso de Iniciação à Docência (Professor 16).
Especializações envolvendo aplicações das disciplinas básicas nos diversos tipos de
cursos profissionalizantes (Professor 9).
Cursos de Mestrado e Doutorado na área de educação profissional (Professor 18).
Cursos de gestão em risco, trabalho em altura, bombeiro civil (Professor 26).
Licenciatura ou pós-graduação com curso específico para docência (Professor 27).
Voltados para as leis que regem a educação profissional, contextualização/história
da educação profissional e ensino a distância na educação profissional (Professor
12).
Práticas docentes na educação profissional (Professor 22).
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Pós-graduações como especialização, mestrado, doutorado, pós doc. e cursos
pedagógicos, aperfeiçoamento (Professor 3).
Docência na educação profissional; Docência na modalidade EJA (Professor 25).
Cursos nos quais fossem trabalhos [trabalhados] conceitos de ensino, cognição e
discussões sobre metodologias, experiência desafiadoras e inovadoras (Professor
47).
Cursos de FC [formação continuada] voltados para a prática docente em cursos de
Informática e Meio Ambiente (Professor 39).
Cursos técnicos nas áreas das disciplinas (Professor 37).
Cursos de práticas pedagógicas. As diferentes escolas e modalidades, para que o
professor saiba se adaptar a realidade dos alunos (Professor 48).
Cursos relacionados às áreas de formação do campus (agroecologia e meio
ambiente) (Professor 33).
Atuação na modalidade EJA Integralização de componentes curriculares (execução
efetiva de projetos integradores) (Professor 38).
Um curso que envolvesse tanto a área pedagógica quanto as áreas específicas das
disciplinas, em uma provável parceria com outras instituições de nível superior.
Poderia ser considerado também como um momento de troca de experiências com
outras instituições (Professor 36).
Aperfeiçoamento EJA Profissional (Professor 40).
Cursos integradores nas áreas pedagógicas (Professor 34).
1. Fundamentos da educação profissional; 2. Metodologias de ensino para a
educação profissional; 3. Geografia aplicada à educação profissional etc. (Professor
32).
Cursos de complementação pedagógica (Professor 30).
Recursos pedagógicos que possibilitem dinamizar as aulas (Professor 50).

Segundo os depoimentos dos professores, os cursos de formação continuada para os
docentes da educação profissional participantes da pesquisa que mais contribuiriam para
melhorar a prática docente foram sobre as peculiaridades da educação profissional, seguidos
pelos cursos que tratem das práticas pedagógicas e na sequência cursos que abordem a
Educação de Jovens e Adultos. Lembramos que os documentos das instituições pesquisadas
reconhecem a necessidade de formação de seus professores, mas é o PPP do IFRN que vai
mais além e afirma que tal necessidade pode ser constatada diante do fato de que esses
profissionais (docentes e técnicos administrativos, admitidos por meio de concursos públicos),
entre outros elementos, desconhecem a proposta pedagógica do Instituto (IFRN, 2012). Dessa
forma, podemos relacionar que as maiores demandas por cursos correspondem justamente ao
fazer pedagógico no âmbito da educação profissional e da Instituição na qual trabalham.
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Logo, o que os documentos do IFRN defendem encontra respaldo na prática, mas o fato de se
constituírem em demandas dos seus próprios docentes (a maioria dos participantes da
pesquisa) também aponta que estes não conseguiram, ainda, se materializar a contento.
Tais apontamentos indicam que os docentes, em seu cotidiano, enfrentam dificuldades
relacionadas ao conhecimento da própria modalidade em que atuam, bem como do
conhecimento da profissão que exercem. Mesmo que isso não tenha ficado claro em outros
momentos da pesquisa, o fato de terem indicado cursos relacionados às áreas já citadas
demonstra que sentem necessidade desses conhecimentos, o que, provavelmente, teve origem
em seu fazer. Portanto, trata-se de importante elemento a ser considerado, pois converge para
o nosso entendimento de que é necessária uma formação específica para os docentes da
educação profissional, somando-se aos estudos anteriores como os de Machado (2013),
Moura (2008, 2013, 2014), Moraes e Pedrosa (2009) e Urbanetz (2011).
Quanto ao formato dos cursos, os mais especificados foram os de pós-graduação,
principalmente os de mestrado e doutorado, o que é compreensível em virtude de a carreira da
maioria dos participantes da pesquisa oferecer maior retorno financeiro aos portadores desses
títulos acadêmicos. Outras temáticas coerentes com o cotidiano docente também são
apontadas, mas de maneira isolada, tais como: educação a distância, educação inclusiva, ética,
transdisciplinaridade, indisciplina, currículo integrado e projeto integrador, o que reforça
nossa defesa não apenas por uma formação específica para os docentes da EP, mas o
necessário estabelecimento de processos de formação continuada na perspectiva de
atualização e aprofundamento (GATTI; BARRETO, 2009). Também foram citados conteúdos
específicos da área técnica/tecnológica. Desse modo, compreendemos que a necessidade de
uma formação continuada que atenda as demandas dos profissionais da modalidade também
precisa considerar o campo dos conhecimentos específicos, pois de acordo com Moura
(2014), numa perspectiva de transformação social, “[...] o professor deve ser,
necessariamente, um intelectual que domine seu campo científico específico, os saberes
inerentes ao ato de ensinar e tenha o comprometimento ético-político com a classe
trabalhadora, à qual pertence” (MOURA, 2014, p. 36).
Diante do que foi exposto até aqui, os desafios para uma formação específica para a
docência na educação profissional são consideráveis, pois se trata de uma modalidade com
uma abrangência em relação aos níveis e às etapas de ensino, bem como aos eixos
tecnológicos e de público, que extrapolam a simples referência à variedade. Há muitas
possibilidades para o trabalho no campo da educação profissional.
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Existem, portanto, muitos desafios a serem superados ao se defender políticas que
contemplem a formação de tais profissionais e suas peculiaridades, principalmente
considerando os interesses da classe trabalhadora. Conforme Moura (2014), a construção de
políticas públicas educacionais, nessa perspectiva, é um árduo espaço de disputas, uma vez
que as referidas políticas: “[...] são definidas e materializadas no âmbito da sociedade política,
com escassa participação da sociedade civil, em um contexto no qual predomina o
pragmatismo que submete a lógica educacional aos interesses imediatos do capital [...]”
(MOURA, 2014, p. 42).
Conscientes de que a tarefa de instituir e materializar políticas de formação de
professores para a modalidade de educação profissional não é das mais fáceis, realizamos o
questionamento a docentes e gestores sobre quais seriam os maiores desafios a serem
superados na perspectiva de uma formação específica. Apresentamos algumas opções, já
indicadas em estudos anteriores, e oportunizamos espaço para que expusessem outros desafios
que não haviam sido apontados no questionário. As alternativas referentes aos desafios foram:
falta de reconhecimento da profissão docente como um campo de conhecimento próprio;
pouco reconhecimento da profissão docente do ponto de vista socioeconômico; ausência de
políticas perenes de formação; incompatibilidade entre a oferta de cursos e os horários de
trabalho; a compreensão de que o conhecimento específico da disciplina é suficiente para a
docência; o entendimento de que a experiência advinda do mercado de trabalho torna
desnecessária uma formação específica para a docência na educação profissional. Para a
resposta, disponibilizamos as seguintes alternativas: nenhuma concordância, pouca
concordância, média concordância, alta concordância e altíssima concordância. Dessa
maneira, para chegarmos ao resultado, somamos as porcentagens referentes a alta e altíssima
concordância, com o objetivo de elencar os desafios, dentro das alternativas disponibilizadas,
que tiveram o maior índice de concordância dos participantes da pesquisa, considerando as
duas escolas.
Para os professores, a alternativa que aparece como maior desafio, por ter obtido
maior índice de alta e altíssima concordância, foi a do pouco reconhecimento docente do
ponto de vista socioeconômico. Tal resultado chama mais a atenção por se tratar de uma
pesquisa em que 89% dos participantes são lotados em um dos Campi do IFRN, o que
significa que são de uma carreira da esfera federal, uma das mais valorizadas no país,
confirmando a importância do estabelecimento de carreiras e salários que promovam uma
valorização real para o profissional do magistério.
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Como segundo desafio, mas com índice bem próximo ao primeiro, obtivemos a
ausência de políticas perenes de formação. Esse resultado é bastante significativo, pois aponta
que, para os próprios sujeitos docentes, um dos maiores desafios para uma formação
específica para atuação na modalidade é a inexistência de ações formativas contínuas, o que
confronta diretamente os documentos institucionais que estabelecem a citada formação
(IFRN, 2012; IFRN, 2009; IFRN, 2011; SENAC, 2010b).
Em seguida, aparece como terceiro maior desafio um fator que não é externo aos
profissionais, mas que se instala na subjetividade, contudo, também influencia nos processos
formativos. Trata-se da falta de reconhecimento da profissão docente como um campo de
conhecimento próprio. Esse é um desafio de grandes proporções, na medida em que está
atrelado à compreensão de que o conhecimento específico da disciplina é suficiente para a
docência, que aparece em nosso quadro logo em seguida, como o quarto lugar, pois a
vinculação entre ambos é inevitável e está ligada à compreensão da docência de forma
desprofissionalizada. No entanto, o entendimento, por parte dos professores, de que tais
elementos são desafios é bastante promissor.
Dentre os desafios que menos conseguiram a concordância dos professores, aparece
em penúltimo lugar a compreensão de que a experiência advinda do mercado de trabalho
torna desnecessária uma formação específica, o que significa um avanço do ponto de vista
conceitual, já que historicamente prevaleceu, por muitos anos, a ideia de que bastava saber
fazer para ser professor da modalidade. Por fim, entre os desafios elencados, o que menos
contabilizou alta e altíssima concordância dos entrevistados foi o da incompatibilidade entre a
oferta de cursos e os horários de trabalho, até mesmo porque em questão anterior já havia a
afirmação da inexistência de tais cursos. Destacamos novamente que tais resultados apontam
para uma não materialização das ações de formação indicadas nos documentos institucionais
das escolas pesquisadas, conforme já disposto em parágrafos anteriores.
Para os gestores, o quadro dos maiores desafios na perspectiva de uma formação
docente específica para a educação profissional apresenta uma sequência um pouco diferente
da citada anteriormente, mas não contraditória. Para esses agentes, a ordem que revela alta e
altíssima concordância com os desafios elencados no questionário são: a ausência de políticas
perenes de formação, em primeiro lugar; o pouco reconhecimento da profissão docente do
ponto de vista socioeconômico, em segundo lugar; a compreensão de que o conhecimento
específico da disciplina é suficiente para a docência, como terceiro; a falta de reconhecimento
da profissão docente como um campo de conhecimento próprio, em quarto; a compreensão de
que a experiência advinda do mercado de trabalho torna desnecessária uma formação
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específica, em penúltimo; e a incompatibilidade entre a oferta de cursos e os horários de
trabalho como o desafio de menor concordância entre os participantes.
Conforme vimos, gestores e professores têm uma percepção semelhante em relação
aos desafios de uma perspectiva que promova uma formação específica para os docentes que
atuam na modalidade, mas foi somente o grupo dos docentes que utilizou a possibilidade de
elencar outros desafios para apresentar o seguinte posicionamento: “muitos dos professores
novatos do IFRN possuem apenas graduação, gerando grandes deficiências do ponto de vista
didático-pedagógico, no que se refere ao passar conhecimento e lidar com os alunos”
(Professor 48). O Professor 48 é bacharel e tem mestrado, mas ao destacar a situação de
muitos dos colegas, que têm apenas a graduação, o que não corresponde à resposta por nós
obtida em questão anterior, é possível que ele tenha considerado as dificuldades geradas pela
ausência de uma formação específica para a docência, pois ele mesmo tem mestrado, mas é na
área de sua graduação, não contemplando, muito provavelmente, os conhecimentos relativos a
docência, dos quais, pela atual função, deve sentir necessidade. Dessa forma, tal exposição
somente reforça a nossa defesa por uma formação específica para os professores da educação
profissional.
Outro docente também registrou sua opinião a respeito dos desafios para uma
formação específica, conforme segue: “articulação efetiva das disciplinas básicas com as
profissionais” (Professor 40). Novamente, trata-se de um professor do IFRN, que trabalha nos
cursos técnicos integrados ao ensino médio e, portanto, deve viver o desafio do currículo
integrado proposto pela instituição por meio de seu PPP (IFRN, 2012), o que reforça o
entendimento exposto anteriormente de que as particularidades institucionais também
precisam ser contempladas nos processos formativos, principalmente no que se refere à
formação continuada.
Ainda no que tange aos desafios, decidimos questioná-los quanto ao que projetam para
os estudantes, ao tipo de oferta que trabalham na instituição/entidade, motivo pelo qual
participaram da pesquisa, com o intuito de compreender quais as percepções desses sujeitos
sobre a colaboração do curso e da instituição para o seu respectivo público. Apresentamos as
seguintes alternativas: continuidade de estudos em nível superior, inserção no mundo do
trabalho, efetiva participação na sociedade do ponto de vista político, cultural, econômico e
social, desenvolvimento de competências e saberes necessários às demandas do setor
produtivo, articulação entre teoria e prática numa perspectiva transformadora da realidade.
Para as respostas, seguimos o mesmo padrão apresentado na questão anterior, que possibilita
ao participante marcar o nível de concordância (nenhuma, pouca, média, alta e altíssima) em
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relação a cada uma das alternativas, obtendo os resultados por meio do somatório das
porcentagens relativas a alta e altíssima concordância, para chegarmos às alternativas com as
quais os docentes mais concordam.
Para os professores, considerando ambas as escolas pesquisadas, o tipo de oferta de
educação profissional no qual eles atuam em suas respectivas instituições/entidades projeta
para os estudantes (seguindo a ordem de maior para menor concordância): continuidade de
estudos em nível superior; efetiva participação na sociedade do ponto de vista político,
cultural, econômico e social; inserção no mercado de trabalho; desenvolvimento de
competências e saberes necessários às demandas do setor produtivo; e articulação entre teoria
e prática numa perspectiva transformadora da realidade.
Diante do fato de que 89% dos professores participantes da pesquisa são do Campus
Ipanguaçu do IFRN, decidimos extrair os dados dessa questão considerando apenas as
respostas dos docentes da Unidade do SENAC em Assu, para observar se há alguma diferença
na perspectiva ou se seguem o mesmo perfil da maioria.
O resultado mostra que os docentes da Unidade SENAC de Assu consideram que a
entidade projeta para seus estudantes a inserção no mercado de trabalho, juntamente com o
desenvolvimento de competências e saberes necessários às demandas do setor produtivo,
como as alternativas de altíssima concordância, seguida por outro empate com a articulação
entre teoria e prática, numa perspectiva transformadora, e a efetiva participação na sociedade
do ponto de vista político, cultural, econômico e social; a alternativa que conseguiu o menor
número de alta e altíssima concordância foi a da continuidade de estudos em nível superior.
Quanto ao resultado geral, os dados da Unidade de Assu são diferentes. No entanto, ao
retomarmos os documentos das escolas, principalmente seus Projetos Políticos-Pedagógicos
(IFRN, 2012; SENAC/RN, 2010b), observamos que as perspectivas expostas para os
estudantes pelos Projetos são mesmo diferenciadas.
No PPP do SENAC, percebe-se um viés mais mercadológico, pois no decorrer de sua
fundamentação teórica, entre outras constatações, assume a educação profissional como fator
estratégico de desenvolvimento humano, individual e coletivo, centrada no desenvolvimento
de competências profissionais (SENAC/RN, 2010b), conforme discursos amplamente
difundidos pelos organismos multilaterais. Somente a título de exemplo, é interessante
registrar os comentários dos docentes da entidade sobre esse item do questionário: “estamos
sempre os motivando para terem conhecimento para atuar no mercado de trabalho, seja em
sala de aula ou palestra motivacional” (Professor 2). Outro docente foi mais específico quanto
ao que a entidade projeta para seus respectivos estudantes e expôs o seguinte: “vivência com a
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sipat em sala e projetos integradores, onde os discentes vivem a realidade de trabalho”
(Professor 26).27 Ambos os comentários demonstram claramente uma perspectiva mais
voltada ao mercado de trabalho, como não poderia deixar de ser, tendo em vista se tratar de
uma entidade vinculada ao Sistema Fecomércio RN.
Em relação ao PPP do IFRN, o documento também não deixa de considerar as
demandas do mercado, mas ao longo do texto enfatiza uma função social voltada aos
interesses majoritários, comprometida “[...] com a formação humana integral, com o exercício
da cidadania e com a produção e socialização do conhecimento, visando, sobretudo a
transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais” (IFRN, 2012, p.
26).
No entanto, os comentários dos docentes sobre o item do questionário que estamos
analisando indicam que as concepções institucionais precisam ser debatidas e apropriadas por
seus profissionais para que haja coerência entre o que se documenta, o que se compreende e o
que se materializa. Segue um dos depoimentos:
Na área de informática é difícil inserir os concluintes no mercado de trabalho, pois
são poucas as empresas interessadas nesta mão de obra. Como a instituição investe
pouco na formação de empreendedores, os alunos não sabem criar seu próprio
negócio, e a ausência de empresas é também ausência de empregos. Incentivar o
empreendedorismo talvez seja a solução para este problema (Professor 48).

Conforme vimos, a continuidade de estudos é, na opinião da maioria dos docentes, o
que a Instituição (IFRN) mais projeta para os seus estudantes. No entanto, o comentário do
Professor 48, além de denunciar as dificuldades impostas pelo mercado de trabalho para o
curso específico de informática, como que justificando a não projeção institucional da
inserção no mercado, relata como solução o empreendedorismo, algo muito difundido pelas
políticas e ideologia neoliberal, o que não corresponde exatamente à defesa da Instituição
através de seu PPP. Moura (2013) destaca que o conceito de empreendedorismo é projetado
“[...] como sendo a capacidade de o indivíduo de gerar sua própria atividade econômica. Isso
porque, mesmo tendo empregabilidade, é natural que não haja postos de trabalho para todos,
logo, é necessário ser empreendedor para sobreviver” (MOURA, 2013, p. 127, grifos do
autor). Dessa forma, constata-se, no próprio docente, a necessidade de uma formação que o
faça compreender as articulações e implicações da defesa que ele faz.
Para os gestores de ambas as escolas, também perguntamos o que projetam para os
estudantes, o tipo de oferta de educação profissional na instituição/entidade em que atuam,
27

A sipat citada pelo docente é a semana interna de prevenção aos acidentes de trabalho desenvolvida na
entidade.
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utilizando a mesma sistemática de alternativas e de compilação dos resultados já explicitados
em relação aos professores. Como resultado, obtivemos, seguindo a mesma ordem do maior
para o menor índice de alta e altíssima concordância: efetiva participação na sociedade do
ponto de vista político, cultural, econômico e social; articulação entre teoria e prática numa
perspectiva transformadora da realidade; continuidade de estudos em nível superior; inserção
no mercado de trabalho e desenvolvimento de competências e saberes necessários às
demandas do setor produtivo. A diferença entre as alternativas que contaram com a
concordância dos gestores é mínima. No entanto, não temos como analisar mais
profundamente tais dados, pois os gestores não realizaram nenhum comentário sobre a
questão.
Consideramos que, a respeito desse item do questionário, também seria interessante
para a pesquisa perguntar aos estudantes o que projeta para eles o curso da
instituição/entidade

que

frequentam.

Contudo,

apresentaremos

os

resultados

por

instituição/entidade, tendo em vista que no Campus Ipanguaçu aplicamos o instrumento de
pesquisa com as três turmas completas e na Unidade do SENAC apenas com seus
representantes.
No Campus Ipanguaçu, registramos o seguinte resultado de acordo com seus
estudantes: a continuidade de estudos em nível superior em primeiro lugar; em seguida, a
efetiva participação na sociedade do ponto de vista político, cultural, econômico e social; a
inserção no mercado de trabalho em empate com a articulação entre teoria e prática numa
perspectiva transformadora da realidade; e o desenvolvimento de competências e saberes
necessários às demandas do setor produtivo como a alternativa de menor concordância dentre
as elencadas em relação ao que a instituição projeta para eles.
Dessa forma, observamos que a percepção de professores e estudantes é bem
semelhante, afastando-se mais da perspectiva dos gestores sobre o que a Instituição projeta
para seu público. Contudo, o que queremos destacar é que a promoção da efetiva participação
na sociedade do ponto de vista político, cultural, econômico e social aparece de maneira um
pouco distanciada da articulação entre teoria e prática numa perspectiva transformadora da
realidade, que, em nosso entendimento, faz com que a educação profissional possa contribuir
mais na defesa dos interesses da classe trabalhadora, sendo importante estreitar tal ligação. No
entanto, os limites deste trabalho nos impõem cautela ao analisar esses dados e reforçar a
necessidade de avançar nessa direção nas próximas investigações.
Na Unidade do SENAC em Assu, os dados obtidos com os estudantes foram bastante
diferentes do resultado apresentado pelos estudantes do Campus Ipanguaçu, exceto a
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continuidade de estudos, que também aparece em primeiro lugar, referente ao grau de
concordância quanto ao que a entidade projeta para os participantes da pesquisa. Em seguida,
aparece a inserção no mundo do trabalho. Como terceira alternativa com a qual os alunos
mais concordam que a entidade projeta para eles está o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias às demandas do setor produtivo. A articulação entre teoria e prática
numa perspectiva transformadora da realidade é a quarta colocada e a última é a efetiva
participação na sociedade do ponto de vista político, cultural, econômico e social. É
interessante ainda observar que a continuidade de estudos, que para os estudantes é o que a
entidade mais projeta, aparece em último lugar para os docentes da entidade, não diferindo em
relação às demais alternativas.
Outra relação necessária apontada pelos dados é a de os resultados obtidos com os
estudantes convergem para as perspectivas enfatizadas nos respectivos Projetos PolíticoPedagógicos das escolas investigadas (IFRN, 2012; SENAC/RN, 2010b). Conforme já
frisamos, há no PPP do SENAC um viés mais mercadológico do que no documento
equivalente do IFRN, o que se revela também nos dados fornecidos por seus estudantes.
Ressaltamos, mais uma vez, que os desafios são grandes, principalmente numa
perspectiva de defesa por uma formação docente voltada para os interesses da classe que vive
do trabalho, pois envolvem aspectos ligados à subjetividade, à dinâmica institucional, além
dos relacionados ao contexto histórico, político, econômico, cultural, social e ideológico,
destacados anteriormente. Apesar disso, é necessário que os desafios sejam enfrentados e isso
não será possível se não soubermos quais são, sendo proposta da nossa pesquisa colaborar
nessa direção, assim como é extremamente relevante identificar as possibilidades concretas de
ação na perspectiva de superação da problemática.
Nesse sentido, também utilizamos o questionário para investigar quais as
possibilidades em relação à formação de docentes especificamente para a educação
profissional, com o que gestores e professores mais concordam. Assim, utilizamos o mesmo
procedimento usado nos desafios, tanto no que diz respeito ao formato da questão quanto à
compilação dos resultados. Dessa forma, apresentamos como alternativas as seguintes opções:
certificação de conhecimentos adquiridos no exercício da docência; criação de espaços
coletivos de formação; aproveitamento dos espaços coletivos de trabalho para a realização de
atividades formativas; realização de cursos de licenciatura integrados aos bacharelados e
cursos tecnológicos; formação pedagógica posterior ao bacharelado ou ao curso superior de
tecnologia; oferta de cursos de aperfeiçoamento para a docência na educação profissional –
180h; realização de cursos de pós-graduação lato sensu – especialização na forma presencial;
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realização de cursos de pós-graduação lato sensu – especialização na modalidade a distância;
realização de cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado; estreitamento das
relações com o mercado de trabalho, visando uma formação voltada para o atendimento da
sua demanda. Ainda existia a possibilidade de assinalar a alternativa “outros” e justificar a
possibilidade não elencada.
A pesquisa constata que, para os professores das duas escolas, dentre as alternativas
disponibilizadas, o maior quantitativo de alta e altíssima concordância referente às
possibilidades de formação para os docentes da educação profissional é a opção de
aproveitamento dos espaços coletivos de trabalho para a realização de atividades formativas,
seguida, de perto, da opção de criação de espaços coletivos de formação, ou seja, como
principal alternativa para a sua formação, o professor aposta em espaços já existentes ou
criados, mas que já estejam contemplados em sua dinâmica profissional. Essa é uma
interpretação possível em virtude tanto dos dados apresentados por essa questão como dos
outros elementos apontados pela pesquisa e discutidos em parágrafos anteriores. Na
sequência, pela ordem de concordância, aparece a oferta de cursos de aperfeiçoamento para a
docência na educação profissional de 180h; a certificação de conhecimentos adquiridos no
exercício da docência; e o estreitamento das relações com o mercado de trabalho, visando
uma formação voltada ao atendimento da sua demanda.
Dentre as dez alternativas disponibilizadas como possibilidades para uma formação
específica sobre a docência na educação profissional, chama a atenção o fato de que os
professores priorizaram as opções que não requerem disponibilidade de muito tempo para a
realização (cursos de 180h) ou que já estão inseridas em sua carga horária, como o
aproveitamento de espaços de trabalho coletivo, o que se constitui em importante dado,
especialmente por sabermos da alta carga de trabalho que geralmente é atribuída aos docentes.
Ainda sobre as possibilidades de ações quanto à formação específica, os professores
apresentaram na sexta posição a formação pedagógica posterior ao bacharelado ou ao curso
superior de tecnologia, sendo seguida pela realização de cursos de licenciatura integrados aos
bacharelados e cursos tecnológicos, ou seja, a formação pedagógica em nível de graduação,
nessa questão, aparece com uma concordância mediana, aproximando-se da pouca
concordância, o que nos indica que essa é uma possibilidade mais distante da realidade. Ainda
sobre essas duas alternativas, destaca-se que primeiro aparece a formação posterior aos cursos
de bacharelado e tecnológicos para depois considerar a integração aos cursos de licenciatura.
Nesse caso, podemos levar em conta que uma formação integrada pode demandar mais tempo
para a conclusão, impedindo uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. Ainda
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destacamos que não há previsão de retribuição financeira na carreira dos entrevistados para
essa possibilidade formativa. Como oitava opção na ordem de concordância, está a realização
de cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado –, o que, de certa forma,
contradiz o apontado em questões anteriores. No entanto, fazendo uma análise simples, é
possível compreender que a realização de cursos de mestrado e doutorado, que exigem tempo
e deslocamento, não é possibilidade próxima do concreto, especialmente considerando o local
de trabalho e a distância dos locais de oferta, o que dificulta a realização de tais cursos,
principalmente para os docentes que residem no Vale do Açu.
Por fim, as opções com menor número de concordância são, respectivamente:
realização de cursos de pós-graduação lato sensu – especialização na modalidade a distância –
e realização de cursos de pós-graduação lato sensu – especialização na forma presencial.
Nesse caso, novamente destaca-se o fato de que 89% dos entrevistados são do IFRN e que,
destes, poucos não possuem pós-graduação, além do fato de a carreira de docentes da EBTT
privilegiar financeiramente os mestres e doutores, não sendo interessante cursar novas
especializações.
No espaço reservado para a defesa de outras possibilidades, um dos professores fez o
seguinte comentário:
Nas questões objetivas, apesar de todas escolher geralmente apenas uma opção,
todas foram analisadas e marcadas de forma não aleatória. Acredito que tudo que
vem para acrescentar ao professor (seja esse licenciado ou bacharel) deva ser
implementado em sua formação. O que não se pode deixar de ter é a propagação da
informação. Quanto mais conhecimentos forem abordados antes, durante e após o
curso superior, só vem a contribuir em uma formação técnica profissional de
qualidade (Professor 22).

Além desse comentário, tivemos ainda a possibilidade acrescentada pelo Professor 36:
“criação de espaços para trocas de experiências entre profissionais e instituições diversas”.
Em relação à pesquisa com os gestores, tanto da Unidade do SENAC quanto do
Campus Ipanguaçu, registramos o seguinte resultado (em ordem da mais alta concordância
para a menor): realização de cursos de aperfeiçoamento para a docência na educação
profissional – 180h; aproveitamento dos espaços coletivos de trabalho para a realização de
atividades formativas; formação pedagógica posterior ao bacharelado ou ao curso superior de
tecnologia; criação de espaços coletivos de formação; estreitamento das relações com o
mercado de trabalho, visando uma formação voltada ao atendimento da sua demanda; cursos
de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado.
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Antes de relatarmos a ordem das quatro opções com as quais os gestores menos
concordaram, é importante realizarmos algumas considerações sobre as alternativas
priorizadas.
Inicialmente, destacamos que os dirigentes preferem a realização de cursos de
aperfeiçoamento para depois optarem pelo aproveitamento e criação de espaços de formação,
o que pode sinalizar dificuldade de redirecionamento ou de criação de espaços dentro da carga
horária docente. Em seguida, constatamos que a possibilidade da formação pedagógica
posterior aos cursos de bacharelado e de tecnologia é mais atraente aos gestores do que aos
docentes, mas, como nenhum dos gestores apresentou justificativa, não é possível analisar
melhor tal resultado.
Concluindo a apresentação dos resultados da pesquisa, como as opções de menor
concordância, com índices tão próximos que podemos considerar um empate entre:
certificação de conhecimentos adquiridos no exercício da docência; realização de cursos de
licenciatura integrados aos bacharelados e cursos tecnológicos; e realização de cursos de pósgraduação lato sensu – especialização na modalidade a distância. Como última opção: a
realização de cursos de pós-graduação lato sensu – especialização na forma presencial –, o
que corresponde exatamente à última opção, também, para os docentes.
Diante do exposto, constata-se que a pesquisa realizada no Campus Ipanguaçu do
IFRN e na Unidade de Assu do SENAC/RN oferece importantes elementos sobre a
materialização das ações formativas referentes à docência na educação profissional (ou de sua
ausência) no Vale do Açu, bem como sobre os desafios e as possibilidades para a área e,
principalmente, aponta inquietações que devem ser objeto de reflexão para o Estado e seus
agentes responsáveis pelas políticas públicas, principalmente das que tratam da formação de
professores no âmbito da educação profissional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral proposto para este trabalho foi o de analisar as políticas de formação
de docentes para a educação profissional e sua implementação em escolas do Vale do Açu.
Assim, ao longo do texto, confirmamos o que estudos anteriores já apontaram: a constatação
de que a formação docente específica para a educação profissional dos professores vinculados
à área técnica/tecnológica foi, no decorrer de sua história, tratada de maneira emergencial e
provisória, estando, em alguns momentos, até desarticulada da formação dos demais
professores da educação básica nacional.
O aparato legal mais recente é a Resolução n. 02/2015 do CNE, que novamente
confirma essa tendência, pois, ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada em Nível Superior para o Magistério da Educação Básica, possibilita aos
graduados não licenciados, caso da maioria dos professores das áreas técnicas/tecnológicas da
modalidade, a formação inicial por meio de cursos de formação pedagógica de caráter
emergencial e provisório, estipulando prazos para a avaliação dos referidos cursos com
indicação para posterior extinção.
Dessa forma, mantém-se um formato já conhecido como alternativa à formação dos
professores da educação profissional, embora com a carga horária ampliada e na mesma
perspectiva de provisoriedade. Conquanto, por ser um dispositivo legal muito recente,
contabilizando apenas seis meses, tendo como referência o encerramento deste trabalho em
dezembro de 2015, ainda não há elementos suficientes para realizar uma análise sobre a
materialização dessa Resolução, o que deve ocorrer em estudos posteriores.
Em relação aos documentos norteadores das escolas do Vale do Açu que receberam a
nossa pesquisa, o Campus Ipanguaçu do IFRN e a Unidade SENAC do Assu, é importante
destacar que a temática é tratada de maneira bastante diferenciada, sendo que ambas são
regidas por documentos sistêmicos, respectivamente, do IFRN e do SENAC/RN.
O IFRN reconhece a necessidade de uma formação específica para a docência na
educação profissional, principalmente por meio da Resolução n. 67/2011 e do Projeto
Político-Pedagógico, e propõe ações bem definidas de formação inicial, principalmente de
formação continuada, com concepções que avançam na perspectiva de uma educação
profissional voltada para os interesses majoritários. No entanto, em confronto com a realidade
apresentada pelos dados obtidos em nossa pesquisa, consideramos que tais propostas ainda
não foram capazes de cumprir com seus objetivos, ao menos de forma mais abrangente, pois,
em primeiro lugar, não atendem a demanda real. Afastamentos, realização de especializações
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e mestrados específicos para a modalidade atingem um contingente pequeno diante dos atuais
números referentes a servidores na Instituição em expansão; em segundo lugar, espaços
propostos como formativos, a exemplo da reunião pedagógica e da reunião de grupos, ainda
não foram consolidados como tais. Além disso, os seminários de integração defendidos em
vários documentos institucionais não têm acontecido de maneira sistemática, fazendo com
que o profissional, independentemente de sua área de formação, ingresse no IFRN sem
receber nenhuma orientação quanto às diretrizes e às concepções institucionais, passando a ser
das chefias imediatas a realização de tal apresentação, o que, em virtude da dinâmica do
cotidiano, nem sempre ocorre.
Assim, reconhecemos que o IFRN dispõe de instrumentos legais que amparam a
formação de seus docentes e que a perspectiva adotada nos citados documentos converge para
a nossa defesa de uma educação profissional voltada para os interesses da classe que vive do
trabalho, entretanto, precisa materializar políticas formativas em ações mais abrangentes e
condizentes com o tamanho atual da Instituição, além de consolidar espaços estratégicos para
a formação continuada.
Já os documentos analisados do SENAC/RN, o Regimento e o Projeto PolíticoPedagógico, abordam a temática apenas superficialmente, esclarecendo que seus professores
devem ter experiência comprovada na área em que atuam, podendo ser licenciados,
preparados em serviço ou, ainda, por meio de programas especiais, mas sem oferecer nenhum
detalhamento de como isso, de fato, se concretiza. Não foram encontrados ou disponibilizados
documentos que tratassem especificamente da formação dos professores da entidade, de
forma que, além do que apontamos, não foi possível coletar nenhum outro dado oficial. Dessa
maneira, concluímos que a entidade não detalha em seus documentos nem no plano da
materialização ações formativas que contemplem as demandas relativas às especificidades da
profissão de docente, amparando tal afirmação nos dados coletados nas entrevistas da
Unidade de Assu, que, embora alguns sujeitos indicassem a existência de formação, não
conseguiram esclarecer como esta ocorria.
Outro elemento importante decorrente da pesquisa, em relação ao SENAC/RN, é o de
como não há informações suficientes que tratem da formação de seus professores, também
não há como analisar à qual concepção de sociedade essa formação estaria atrelada. Contudo,
os documentos tornam claro que a formação de seus discentes é voltada para inserção e
adequação às demandas do mercado, valorizando discursos na perspectiva dos interesses
capitalistas, o que não poderia deixar de ser, tendo em vista que se trata de entidade vinculada
à Federação do Comércio, portanto, aos interesses patronais.
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A pesquisa realizada em duas escolas de referência na oferta da modalidade no Vale
do Açu se mostrou extremamente relevante em diversos aspectos.
Em primeiro lugar, pudemos confirmar que a situação histórica de que as vagas para a
docência na área técnica/tecnológica, à qual os cursos da modalidade estão vinculados,
continuam sendo ocupadas, em sua maioria, por profissionais advindos de áreas diferentes da
educacional, sem que para o exercício no magistério seja realizada uma formação inicial.
Tais profissionais, portanto, passam a exercer as funções do magistério sem nenhum
amparo teórico sobre esse corpo de conhecimento, mas somente com suas próprias
experiências de estudante, sem as sistematizações e reflexões necessárias para a compreensão
dos processos educacionais e com o agravamento de se tratar de modalidade ainda mais
peculiar e que requer amplo entendimento das relações entre educação e trabalho, numa
perspectiva que vai além do imediatismo mercadológico.
O estudo constatou que, considerando as duas escolas, 46% dos que atualmente
exercem a docência na educação profissional, incluindo a maioria dos que não tiveram
formação na área, não possuem outra experiência relativa ao exercício da profissão. Além
disso, capta-se em algumas falas dos gestores (do Campus Ipanguaçu) uma preocupação com
o ingresso de professores recém-saídos das universidades sem experiência tanto na docência
quanto na área profissional à qual os cursos estão vinculados, o que provavelmente acarreta
numa problemática ainda maior, considerando a modalidade, mas que não foi possível
aprofundar neste trabalho.
Já na Unidade do SENAC, por exporem que a experiência na área técnica/tecnológica
é mais valorizada na contratação dos seus profissionais, ocorre justamente o inverso. Os
docentes entrevistados apresentaram experiência na área profissional do curso, mas pouca
titulação acadêmica, principalmente em comparação aos do IFRN, inclusive registramos um
docente que não possui graduação, somente o ensino médio e curso técnico.
Ambas as situações têm implicações para os processos educacionais na modalidade de
educação profissional, o que converge para a nossa defesa de que se faz necessária uma
formação inicial na área da docência e que também seja uma formação específica para o
magistério da educação profissional, com o intuito de atender suas respectivas peculiaridades,
além de promover a consolidação de processos de formação continuada que tanto tratem dos
aspectos político-pedagógicos quanto das áreas específicas dos cursos ofertados pela
modalidade.
Nesse sentido, outra constatação importante é a de que espaços estratégicos para a
formação continuada, como o da reunião pedagógica no Campus Ipanguaçu do IFRN, não
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foram consolidados; não na percepção dos docentes, pois a maioria não o reconhece como tal.
Dessa forma, torna-se ainda mais difícil a compreensão das concepções institucionais,
incluindo sua defesa por uma formação humana integral, pois, sem os esclarecimentos
teóricos e as articulações com a prática proporcionadas por esse tipo de formação, os
compromissos assumidos pelos documentos institucionais ficam comprometidos.
Na Unidade do SENAC não foi possível confirmar espaço semelhante.
Sem uma formação inicial que forneça uma fundamentação para a compreensão dos
aspectos políticos e pedagógicos da docência e sem consolidar espaços de formação
continuada que, entre outras questões, aborde as matrizes e diretrizes da própria instituição,
como construir um compromisso ético e político dos professores da modalidade em defesa da
classe que vive do trabalho?
Como essa não é tarefa fácil, mesmo com o aporte teórico necessário, compreendemos
que sem sua discussão torna-se inviável. Dessa forma, todos os resultados da pesquisa que
realizamos convergem para destacar a importância de reverter esse quadro de ausência de
políticas permanentes e ações institucionais efetivas.
Durante a análise da pesquisa de campo, mesmo considerando um avanço que a
maioria dos professores entrevistados tenha assumido a importância de uma formação
específica para a docência na modalidade, ainda é preocupante que 11% dos docentes tenham
se posicionado pelo entendimento de que não há necessidade de uma formação para o
exercício do magistério por parte de quem cursou bacharelados e cursos tecnológicos. No
entanto, esse número passa para 26% quando considera uma formação específica que inclua
os licenciados. Esse dado revela que ainda há um longo caminho a ser percorrido contra os
preconceitos sobre a profissão e sobre a percepção de que se trata de um campo em que
qualquer profissional possa atuar, bastando o conhecimento do conteúdo a ser ministrado. É
justamente na contramão desse pensamento que encaminhamos a nossa pesquisa, mas é
importante que ela tenha confirmado que esse ainda é um grande desafio a ser superado.
Outros desafios na perspectiva de uma formação docente para a educação profissional
também foram confirmados pelos dados coletados com os professores e gestores da
modalidade nas instituições/entidades que nos receberam no Vale do Açu, como o pouco
reconhecimento do ponto de vista socioeconômico e a falta de reconhecimento da docência
como um campo de conhecimento próprio. No entanto, ganhou destaque o alto índice de
concordância, tanto para gestores quanto para professores, de que a ausência de políticas
perenes de formação é um dos maiores desafios da problemática. Esse fato fortalece a defesa
que já vem sendo feita há muitos anos sobre o necessário estabelecimento de políticas
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permanentes de formação, mas ganha novo destaque por partir dos próprios sujeitos docentes
e gestores das escolas pesquisadas.
Outro dado apontado pela pesquisa e que deve ser melhor analisado em estudos
posteriores é o da preferência tanto de gestores quanto de docentes pelo formato de cursos de
complementação como opção formativa, pois vai de encontro à defesa que alguns
pesquisadores apresentados e discutidos ao longo do trabalho fazem sobre a temática,
indicando as licenciaturas e os cursos de pós-graduação como alternativas mais coerentes para
a formação dos referidos professores. No entanto, uma análise a partir das considerações de
alguns docentes e gestores sobre a opção pelos cursos de complementação indica uma
preocupação com o tempo a ser demandado para a formação e sua possibilidade de inserção
na carga horária de trabalho.
A pesquisa ainda permitiu que investigássemos a compreensão de docentes e gestores
sobre as possibilidades formativas e o resultado veio reforçar nossa percepção de que os
sujeitos pesquisados são receptivos a uma formação específica, desde que não demande mais
de seu tempo, pois a alternativa de maior concordância entre os docentes foi a de melhor
aproveitamento de espaços já existentes, sendo que para os gestores essa alternativa é a
segunda em ordem de concordância, perdendo apenas para os cursos de 180 horas, outra
possibilidade que não consumiria tanto tempo dos professores.
Dessa forma, chegamos à conclusão de que alternativas para a formação de
professores, específicas para a educação profissional, que ocorram fora da carga horária, que
demandem um período maior e que não repercutam na remuneração enfrentarão muitas
resistências por parte do próprio público da formação.
Diante do que foi exposto, consideramos que este trabalho contribuiu, principalmente,
para a análise da problemática com base na realidade concreta dos sujeitos que fazem a
educação profissional, confirmando perspectivas, desafios e visualizando possibilidades na
complexa área da formação de professores para a referida modalidade. Não obstante, a
pesquisa também apontou que ainda há questões que devem ser mais exploradas, como as
ações decorrentes da Resolução n. 02/2015, que pelos limites deste trabalho não podem ser
realizadas, o que nos mobiliza a dar continuidade aos estudos em momento posterior.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES
Pesquisa – Políticas de formação docente para a educação profissional: análise em duas
escolas do Vale do Açu
Caríssimo(a) professor(a):

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa cujo objetivo geral é analisar as
políticas de formação de docentes para a educação profissional e sua materialização em
escolas

do

Vale

do

Açu.

Pedimos que leia atentamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, caso
concorde com o seu teor, responda ao questionário.
1. Qual a instituição/entidade em que trabalha?

Campus Ipanguaçu do IFRN
Unidade Assu do Senac/RN

2. Qual o seu maior nível de escolaridade?

Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Médio – Normal
Ensino Médio – Curso Técnico
2.1. No caso de formação no ensino superior, qual a graduação?
Licenciatura
Bacharelado
Curso Superior de Tecnologia
Outro:______________________________________________________________
2.1.1. Caso seja licenciado, por favor, especificar:

2.1.2. Caso seja bacharel, por favor, especificar:

2.1.3. Caso seja tecnólogo, por favor, especificar o curso:
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3. Você possui pós-graduação?
Sim
Não
3.1. Em caso afirmativo, em que?

o Especialização em _______________________________________________
o Mestrado em ___________________________________________________
o Doutorado em _________________________________________________
4. Antes de exercer a docência na atual instituição/entidade em que trabalha, sua
atividade profissional era:

Em empresa privada de educação como professor
Em empresa privada de educação, mas não como professor
Em instituição pública de educação como professor
Em instituição pública de educação, mas não como professor
Estudante
Em área diferente da educacional
Desempregado
Outro: ________________________________________________________
5. Há quanto tempo atua na instituição/entidade de ensino atual?

Menos do que 1ano
Entre 1 e 5 anos
Mais do que 5 e até 10 anos
Mais de 10 anos
6. Nesta instituição/entidade, você atua em disciplinas vinculadas:

à formação geral do ensino médio
à área profissional
6.1. Quais as disciplinas que leciona na referida instituição/entidade?
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7. Em sua opinião, para o exercício da docência na educação profissional, qual a
ordem de relevância para os conhecimentos a seguir:

Nenhuma

Pouca

Média

Alta

Altíssima

relevância

relevância

relevância

relevância

relevância

Conheciment
os advindos
do mercado
de trabalho
Conheciment
os
específicos
da(s)
disciplina(s)
em que atua
Conheciment
os
pedagógicos
relacionados
à
prática
docente
Conheciment
os
necessários à
participação
social,
política,
econômica e
cultural
na
sociedade
7.1.
Caso queira acrescentar outros conhecimentos que considera relevantes

para o exercício da docência na educação profissional, utilize o espaço a seguir:

8. Em sua perspectiva, o bacharel ou tecnólogo que atua como professor na
educação profissional necessita receber formação específica para exercer a docência?

Sim
Não
8.1. Por favor, justifique (sua justificativa é muito importante para a pesquisa):
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9. Em sua perspectiva, o licenciado em disciplinas da educação básica que atua
como professor na educação profissional necessita receber formação específica para
exercer essa docência?

Sim
Não
9.1. Por favor, justifique (sua justificativa é muito importante para a pesquisa):

10. Você recebeu pela instituição/entidade na qual trabalha alguma formação
específica para exercer a docência no campo da educação profissional?

Sim
Não
10.1.

Em caso afirmativo, utilize o espaço a seguir para elencar as formações

que você considera mais importantes, registrando os respectivos títulos, instituições
formadoras, carga horária e o ano em que ocorreram:

11. Considerando as exigências da profissão, a formação específica para a docência
na educação profissional deve ocorrer por meio de:

Licenciaturas
Cursos de pós-graduação lato sensu – especialização
Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado
Cursos de complementação pedagógica para os docentes graduados, mas não licenciados
Não há necessidade de formação específica, se o professor for licenciado
Não há necessidade de formação específica, se o professor for bacharel ou tecnólogo
Outros: ______________________________________________________________
11.1 Por favor, justifique a alternativa escolhida (sua justificativa é muito importante
para a pesquisa):
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12. Considerando a sua realidade e possibilidade (de carreira, de tempo e de demais
aspectos do seu cotidiano), a formação específica para a docência na educação
profissional deve ocorrer por meio de:
Licenciaturas
Cursos de pós-graduação lato sensu – especialização
Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado
Cursos de complementação pedagógica para os docentes graduados, mas não licenciados
Não há necessidade de formação específica, pois sou licenciado
Não há necessidade de formação específica, pois sou bacharel ou tecnólogo
Outros: ______________________________________________________________
12.1 Por favor, justifique a alternativa escolhida (sua justificativa é muito importante
para a pesquisa):

13. Qual(ais) curso(s) de formação continuada você considera que pode(m)
contribuir para melhorar a sua atuação como professor da educação
profissional?

14. Na instituição/entidade em que atua, há tempo destinado à formação coletiva dos
professores?
Sim
Não
14.1 Por favor, comente o que você pensa sobre o assunto.
15. O tipo de oferta de educação profissional no qual você atua nesta
instituição/entidade projeta os estudantes para:

Nenhuma
concordância

Pouca
concordância

Média
concordância

Alta
concordância

Altíssima
concordância

169

Continuidade
de estudos em
nível superior
Inserção no
mundo do
trabalho
Efetiva
participação
na sociedade
do ponto de
vista político,
cultural,
econômico e
social
Desenvolvime
nto de saberes
e
competências
necessárias às
demandas do
setor
produtivo
Articulação
entre teoria e
prática numa
perspectiva
transformador
a da realidade

15.1.

Caso queira acrescentar algo que, em sua opinião, a instituição/entidade

na qual trabalha projeta para os estudantes, utilize o espaço a seguir:

16. Em sua opinião, podemos considerar como desafios a serem superados, na
perspectiva de uma formação específica para a docência na educação
profissional:

Nenhuma

Pouca

Média

Alta

Altíssima
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concordância concordância concordância concordância concordância
Falta de
reconhecimento
da profissão
docente como um
campo de
conhecimento
próprio
Pouco
reconhecimento
da profissão
docente do ponto
de vista
socioeconômico
Ausência de
políticas perenes
de formação
Incompatibilidade
entre a oferta de
cursos e os
horários de
trabalho
A compreensão
de que o
conhecimento
específico da
disciplina é
suficiente para a
docência
A compreensão
de que a
experiência
advinda do
mercado de
trabalho torna
desnecessária
uma formação
específica para a
docência na
educação
profissional
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16.1.

Caso queira acrescentar outro desafio referente à formação de professores

da educação profissional, utilize o espaço a seguir:

17. Em sua opinião, podemos considerar como possibilidades para a formação
específica para a docência na educação profissional:

Nenhuma
concordância
Certificação de
conhecimentos
adquiridos no
exercício da
docência
Criação de
espaços
coletivos de
formação
Aproveitamento
dos espaços
coletivos de
trabalho para a
realização de
atividades
formativas
Realização de
cursos de
licenciatura
integrados aos
bacharelados e
cursos
tecnológicos
Formação
pedagógica
posterior ao
bacharelado ou
ao curso
superior de
tecnologia

Pouca
concordância

Média
concordância

Alta
concordância

Altíssima
concordância
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Oferta de cursos
de
aperfeiçoament
o para a
docência na
educação
profissional 180h
Realização de
cursos de pósgraduação lato
sensu especialização
na forma
presencial
Realização de
cursos de pósgraduação lato
sensu especialização
na modalidade à
distância
Realização de
cursos de pósgraduação
stricto sensu mestrado e
doutorado
Estreitamento
das relações
com o mercado
de trabalho,
visando uma
formação
voltada aos
atendimentos da
sua demanda

17.1. Caso queira acrescentar outra possibilidade para a formação de professores
da educação profissional utilize o espaço a seguir:
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DOS GESTORES

Caríssimo(a)

gestor(a):

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa cujo objetivo geral é analisar as
políticas de formação de docentes para a educação profissional e sua materialização em
escolas

do

Vale

do

Açu.

Pedimos que leia atentamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, caso
concorde com o seu teor, responda ao questionário.

1.Qual a instituição/entidade em que trabalha?

Campus Ipanguaçu do IFRN
Unidade Assu do Senac/RN

2. Qual o seu maior nível de escolaridade?

Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Médio – Normal
Ensino Médio – Curso Técnico

2.1. No caso de formação no ensino superior, qual a graduação?
Licenciatura em _________________________________________________
Bacharelado em _________________________________________________
Curso Superior de Tecnologia em ___________________________________
Outro: ________________________________________________________

3. Você possui pós-graduação?

Sim
Não
3.1. Em caso afirmativo, em que?
(

) Especialização em _______________________________________________
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(

) Mestrado em _________________________________________________

(

) Doutorado em ________________________________________________

4. Atualmente você desenvolve, nesta instituição/entidade, função de:

Técnico pedagógico
Gestor e Técnico
Gestor
Gestor e Professor
4.1. Caso seja gestor e professor, em qual(ais) disciplina(s) você atua?

5. Há quanto tempo atua na instituição/entidade de ensino atual?

Menos do que 1ano
Entre 1 e 5 anos
Mais do que 5 e até 10 anos
Mais de 10 anos
6. Como é realizada a contratação dos professores dos cursos técnicos da
instituição/entidade da qual você é gestor(a)?

Concurso público
Análise curricular
Prova escrita
Prova de desempenho
Análise de experiência no mercado de trabalho
Indicação
Outro:________________________________________________________________
7. Você retiraria ou acrescentaria algum critério no processo de contratação?

Sim
Não
7.1. Em caso afirmativo, por favor, esclareça qual critério retiraria ou
acrescentaria (sua justificativa é muito importante para a nossa pesquisa):
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8. Em sua opinião, para o exercício da docência na educação profissional, é
necessário algum tipo de formação específica?

Sim, para os professores que são graduados, mas não licenciados
Sim, para todos os professores independentemente da graduação
Sim, para os docentes que não possuem graduação
Não é necessária nenhuma formação específica, desde que o professor tenha bom
conhecimento proveniente do mercado
Outros: _______________________________________________________
8.1. Por favor, justifique sua resposta (sua justificativa é muito importante para
a pesquisa):

9. A instituição/entidade na qual é gestor(a) proporciona/proporcionou aos
professores alguma formação específica para o exercício da docência no campo da
educação profissional?

Sim
Não
9.1. Em caso afirmativo, utilize o espaço a seguir para elencar as formações que
você considera mais importantes, registrando os respectivos títulos, instituições
formadoras, carga horária e o ano em que ocorreram:

9.2. Em caso negativo, você considera que a instituição/entidade na qual trabalha
deveria oferecer aos professores curso(s) específico(s) para a docência na educação
profissional?
Sim
Não
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9.2.1. Por favor, justifique sua resposta (sua justificativa é muito importante para
a pesquisa):

10. Considerando as exigências da profissão, a formação específica para a
docência na educação profissional deve ocorrer por meio de:

Licenciatura
Cursos de pós-graduação lato sensu – especialização
Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado
Cursos de complementação pedagógica para os docentes que são graduados, mas não
licenciados
Não há necessidade de formação específica, se o professor for licenciado
Não há necessidade de formação específica, se o professor for bacharel ou tecnólogo
Outro: _____________________________________________________________

10.1. Por favor, justifique a alternativa escolhida (sua justificativa é muito
importante para a pesquisa):

11. Considerando a realidade e possibilidades (de financiamento, de pessoal e
demais aspectos do cotidiano) da instituição/entidade da qual é gestor, a formação
específica para a docência na educação profissional deve ocorrer por meio de:

Licenciaturas
Cursos de pós-graduação lato sensu – especialização
Cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado
Cursos de complementação pedagógica
Não há necessidade de formação específica, caso o professor seja licenciado
Não há necessidade de formação específica, caso o professor seja bacharel ou
tecnólogo
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Outros: _______________________________________________________
11.1. Por favor, justifique a alternativa escolhida (sua justificativa é muito
importante para a pesquisa):

12. Qual(ais) curso(s) de formação continuada você considera que pode(m)
contribuir para melhorar a atuação dos professor da educação profissional?

13. Em sua opinião, para o exercício da docência na educação profissional, qual a
ordem de relevância para os conhecimentos a seguir:

Conhecimentos
advindos
do
mercado
de
trabalho
Conhecimentos
específicos dos
componentes
curriculares
Conhecimentos
pedagógicos
relacionados à
prática docente
Conhecimentos
necessários
à
participação
social, política,
econômica
e
cultural
na
sociedade

Nenhuma

Pouca

Média

Alta

Altíssima

relevância

relevância

relevância

relevância

relevância
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13.1. Caso queira acrescentar outros conhecimentos que considera relevantes
para o exercício da docência na educação profissional utilize o espaço a seguir:

14. O tipo de oferta de educação profissional nesta instituição/entidade projeta
para os estudantes:

Nenhuma
concordância

Pouca
concordância

Média
concordância

Alta
concordância

Altíssima
concordância

Continuidade de
estudos
em
nível superior
Inserção
mundo
trabalho

no
do

Efetiva
participação na
sociedade
do
ponto de vista
político,
cultural,
econômico
e
social
Desenvolviment
o de saberes e
competências
necessárias às
demandas
do
setor produtivo
Articulação
entre teoria e
prática
numa
perspectiva
transformadora
da realidade

14.1. Caso queira acrescentar algo que, em sua opinião, a instituição/entidade na
qual trabalha projeta para os estudantes, utilize o espaço a seguir:
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15. Na instituição/entidade em que é gestor, há tempo destinado à formação
coletiva dos professores?

Sim
Não
15.1. Por favor, comente o que você pensa sobre o assunto:

16. Em sua opinião, podemos considerar como desafios a serem superados, na
perspectiva de uma formação específica para a docência na educação profissional:

Nenhuma
concordância
Falta
de
reconheciment
o da profissão
docente como
um campo de
conhecimento
próprio
Pouco
reconheciment
o da profissão
docente
do
ponto de vista
socioeconômi
co
Ausência
políticas
perenes
formação

de
de

Incompatibilid
ade entre a
oferta
de
cursos e os
horários
de
trabalho

A
compreensão
de
que
o

Pouca
concordância

Média
concordância

Alta
concordância

Altíssima
concordância
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conhecimento
específico da
disciplina
é
suficiente para
a docência
A
compreensão
de
que
a
experiência
advinda
do
mercado
de
trabalho torna
desnecessária
uma formação
específica
para
a
docência na
educação
profissional

16.1. Caso queira acrescentar outro desafio referente a formação de professores
da educação profissional utilize o espaço a seguir:

17. Em sua opinião, podemos considerar como possibilidades para a formação
específica para a docência na educação profissional:

Certificação de
conhecimentos
adquiridos

no

exercício

da

docência
Criação

de

espaços
coletivos
formação

de

Nenhuma

Pouca

Média

Alta

Altíssima

concordância

concordância

concordância

concordância

concordância
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Aproveitamento
dos

espaços

coletivos

de

trabalho para a
realização

de

atividades
formativas
Realização

de

cursos

de

licenciatura
integrados

aos

bacharelados

e

cursos
tecnológicos
Formação
pedagógica
posterior

ao

bacharelado ou
ao

curso

superior

de

tecnologia
Oferta de cursos
de
aperfeiçoamento
para a docência
na

educação

profissional

-

180h
Realização

de

cursos de pósgraduação lato
sensu

-

especialização
na

forma
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presencial
Realização

de

cursos de pósgraduação lato
sensu

-

especialização
na modalidade à
distância
Realização

de

cursos de pósgraduação
Stricto Sensu mestrado

e

doutorado
Estreitamento
das

relações

com o mercado
de

trabalho,

visando

uma

formação
voltada

aos

atendimentos da
sua demanda

17.1. Caso queira acrescentar outra possibilidade para a formação de professores
da educação profissional utilize o espaço a seguir:

Muito
Obrigada!
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DOS ESTUDANTES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Pesquisa
Políticas de formação docente para a educação profissional: análise em duas escolas do
Vale do Açu
Caro estudante,
O Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN agradece pela disponibilidade em
participar desta pesquisa e pelas contribuições decorrentes de sua participação. Esta pesquisa
tem como objetivo geral analisar as políticas de formação de docentes para a atuação na
educação profissional e sua materialização em instituições de referência nesse segmento
educacional no Vale do Açu. Nesse sentido, ao responder de forma franca e espontânea às
questões propostas a seguir, você poderá contribuir para as reflexões sobre a atuação na
educação profissional, bem como para a produção de conhecimento sobre a formação
docente.
INSTRUÇÕES GERAIS PARA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO
O presente questionário é composto por perguntas fechadas e perguntas abertas e está dividido
em duas partes: Aspectos pessoais; Considerações sobre o ambiente e a vida escolar.




Leia atentamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Uma vez concordando com seu conteúdo, assine o TCLE no local indicado.
Pedimos-lhe que responda a todas as questões, entretanto, caso não se sinta à vontade
para responder a alguma pergunta, deixe-a em branco.

Desde já agradeço sua colaboração.
Edilza Alves Damascena
Linha de pesquisa: Educação, Políticas e Práxis Educativas (PPGED/UFRN)
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Aspectos pessoais

1. Qual a sua idade?

o Até 14 anos
o De 15 a 17 anos
o De 18 a 24 anos
o De 25 a 29 anos
o Mais de 29 anos
2. Você trabalha?

o Sim
o Não
Em caso afirmativo:
a. Em que? ________________________________________________________________________
b. Quantas horas por dia? ____________________________________________________________
c. Tem carteira assinada?

o Sim
o Não
3. Você mora com seus pais?

o Sim
o Não
Em caso negativo, com quem mora? ________________________________________________

4. Tem filhos?

o Sim
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o Não
Em caso afirmativo, quantos?______________________________________________________

Considerações sobre o ambiente e a vida escolar
5. Em qual turno você estuda?

o Matutino
o Vespertino
o Noturno
6. Cite cinco características que você mais gosta na instituição/entidade na qual faz o curso técnico:
a.
b.
c.
d.
e.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Outras. Especifique: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Você participa de atividades/projetos nessa instituição/entidade, além daquelas desenvolvidas na
própria sala de aula?

o Sim
o Não
Em caso afirmativo, qual(ais) a(s) disciplina(s) envolvida(s)? Qual(ais a(s) atividade(s)
desenvolvida(s)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Cite cinco problemas da instituição/entidade na qual faz o curso técnico:

a.
b.
c.
d.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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e. ______________________________________________________________________________
Outros. Especifique: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Em sua opinião, que ações podem contribuir para solucionar os problemas elencados na questão
anterior?
a. ______________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________________
Outros. Especifique: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Cite as disciplinas que você mais gosta:

11. Cite as disciplinas nas quais você encontra maiores dificuldades de aprendizagem:

12. Quais os motivos de suas dificuldades nas disciplinas citadas anteriormente? (Você pode marcar mais
de uma alternativa)

o Falta de base em conteúdos anteriores que são necessários à disciplina
o Falta de tempo para dedicar-se aos estudos
o Dificuldade de compreender a explicação do professor
o Falta de domínio do conteúdo pelo professor
o Falta de laboratórios
o Estrutura física da escola inadequada
o Outros. Especifique:
____________________________________________________________________________
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13. Após concluir o curso técnico, o que você planeja fazer?

o Curso

superior.
Nesse
Qual?______________________________________________________

caso,

o Outro

curso
técnico.
Nesse
______________________________________________________

o Inserção

no
mundo
do
trabalho.
________________________________

Nesse

caso,

caso,
em

que

qual?
atividade?

o Outros.
Especifique__________________________________________________________________
Por favor, justifique sua resposta (sua justificativa é muito importante para a pesquisa)

14. O curso que você faz nesta instituição/entidade projeta para você:
ORIENTAÇÕES:
Utilize a seguinte legenda:
1 – Nenhuma concordância; 2 – Pouca concordância;
concordância; 5 – Altíssima concordância.

3 – Média Concordância;

2 - Você pode marcar o mesmo número (concordância) para itens diferentes.

4 – Alta

 Continuidade de estudos
 Inserção no mundo do trabalho
 Efetiva participação na sociedade do ponto de vista político, cultural, econômico e social
 Desenvolvimento de competências e habilidades necessárias às demandas do setor produtivo
 Articulação entre teoria e prática numa perspectiva transformadora da realidade
 Outros. Especifique: ______________________________________________________________
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Muito Obrigada!
A pesquisadora

