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RESUMO 

O estudo das necessidades de formação emerge da percepção que se tem acerca da 

relevância quanto à formação continuada dos professores que, para além da formação 

inicial, torna-se essencial à prática docente em todas as modalidades de ensino – da 

educação básica à superior. Dessa forma, compreende ser a partir da identificação das 

necessidades que se perspectiva um melhor planejamento dos sistemas educativos e, por 

conseguinte, uma tentativa de melhoria na formação docente que repercute diretamente na 

qualidade do ensino e das aprendizagens. Assim, elege-se a Análise de Necessidades de 

Formação como objeto de estudo desta pesquisa, a qual busca defender a tese de que o 

conhecimento de necessidades específicas da formação docente, por meio da reflexão do 

professor sobre as suas próprias necessidades de formação, constitui-se de transformação 

de suas concepções e práticas relacionadas ao ensino e pode consistir em conteúdo 

programático relevante para a formação de professores na área estudada. Utilizando-se de 

abordagem qualitativa, a pesquisa compreende um estudo de caso e objetiva investigar, no 

âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do 

Instituto Federal da Paraíba – IFPB (campus João Pessoa), necessidades da formação 

docente de professores que atuaram na disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho e 

Fundamentos da Administração, integrante do Núcleo Comum da Matriz Curricular do curso 

de Auxiliar Administrativo no período de 2013 a 2014. Partindo dessa investigação, buscou-

se compreender como se manifestam e se revelam as necessidades formativas no contexto 

de atuação profissional dos professores investigados; compreender os fatores que 

interferem na manifestação de necessidades docentes e de necessidades de formação 

continuada; perceber como os investigados lidam com suas necessidades (pessoais e 

profissionais) na instituição pesquisada, assim como subsidiar informações para um possível 

curso de formação de professores no âmbito do PRONATEC ou programas congêneres. O 

estudo concentrou-se teoricamente em três eixos centrais de pesquisas na área de 

Educação, a saber: Formação Continuada de Professores; Análise de Necessidades de 

Formação e Educação Profissional. No tocante aos métodos e técnicas para a construção e 

coleta dos dados, foram utilizados instrumentos como: entrevistas semidiretivas individuais 

com o uso de roteiro semiestruturado e a análise documental que permitiram, a posteriori, a 

aplicação do método de Análise de Conteúdo auxiliado por software de análise qualitativa 

para tratamento dos dados, assim como para a organização dos resultados. Com vista aos 

resultados da pesquisa, apresenta-se um panorama com as categorias e subcategorias 

representadas na forma de redes relacionais que expressam conexões acerca das 

necessidades de formação relatadas pelos professores participantes, cujas discussões 

poderão servir de parâmetro para subsidiar cursos de formação, visando a contribuir de 

modo relevante ao programa em tela, bem como suscitar reflexões acerca do tema em 

epígrafe. 

 

Palavras-chave: Necessidades de formação. Ensino Profissional. PRONATEC. Redes de 

relacionamentos. 

 

  



ABSTRACT 

The study of training needs emerges from the perception about the relevance of continuing 
teacher education, which, in addition to initial training, becomes essential to teaching practice 
in all types of teaching - from basic to higher education. In this way, it is understood that, 
from the identification of the needs, a better planning of the educational systems is 
contemplated and, consequently, an attempt to improve teacher training that has a direct 
impact on the quality of teaching and learning. Thus, it is chosen the Analysis of Training 
Needs as the object of study of this research, which seeks to defend the thesis that the 
knowledge of the specific needs of teacher training, through the reflection of the teacher 
about their own training needs, constitutes Is to transform their conceptions and practices 
related to teaching and may consist of programmatic content relevant to the training of 
teachers in the area studied. Using a qualitative approach, the research comprises a case 
study and aims to investigate, within the scope of the National Program of Access to 
Technical Education and Employment (PRONATEC) of the Federal Institute of Paraíba - 
IFPB (campus João Pessoa), needs of teacher training Of teachers who worked in the 
discipline Introduction to the World of Work and Fundamentals of Administration, a member 
of the Common Core of the Curriculum Matrix of the Administrative Assistant course from 
2013 to 2014. Based on this research, we sought to understand how the Training needs in 
the context of the professional performance of the teachers investigated; Understand the 
factors that interfere in the manifestation of teaching needs and of the need for continuing 
education; To understand how the respondents deal with their needs (personal and 
professional) in the research institution, as well as to subsidize information for a possible 
teacher training course within PRONATEC or similar programs. The study focused 
theoretically on three central research axes in the area of Education, namely: Continued 
Teacher Training; Analysis of Training Needs and Professional Education. Regarding the 
methods and techniques for the construction and collection of data, we used instruments 
such as: individual semi-directives interviews using semi-structured script and documentary 
analysis that allowed, afterwards, the application of the Content Analysis method aided by 
software of Qualitative analysis for data processing, as well as for the organization of results. 
In view of the research results, a panorama is presented with the categories and 
subcategories represented in the form of relational networks that expresses connections 
about the training needs reported by the participating teachers, whose discussions may 
serve as a parameter to subsidize training courses, aiming at the Contribute in a relevant 
way to the on-screen program, as well as to stimulate reflections on the theme in question. 

 

Keywords: Training needs. Professional Education. PRONATEC. Relationship networks.  



RESUMEN 

El estudio de las necesidades formativas que surgen de la percepción que se tiene acerca 
de la relevancia en cuanto a la formación continua de los profesores que, además de la 
formación inicial, es esencial para la práctica de la enseñanza en todos los tipos de 
educación - desde la educación básica a la superior. Por lo tanto, comprende sea desde la 
identificación de las necesidades de esa perspectiva mejor planificación de los sistemas de 
educación y, por tanto, un intento de mejorar la formación de los profesores, que tiene un 
impacto directo en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Así que elige a las 
necesidades de formación de Análisis como un objeto de estudio de esta investigación, que 
busca defender la tesis de que el conocimiento de las necesidades específicas de formación 
del profesorado a través de la reflexión docente sobre sus propias necesidades de 
formación, es Si transformación de sus concepciones y prácticas relacionadas con la 
educación y puede consistir en currículo relevante para la formación de profesores en el 
área de estudio. Utilizando un enfoque cualitativo, la investigación incluye un estudio de 
caso y la investigación objetiva, en el marco del Programa Nacional de Acceso a la 
Educación Técnica y Empleo (PRONATEC) del Instituto Federal de Paraíba - IFPB (campus 
de João Pessoa), las necesidades de formación de los profesores maestros que trabajaron 
en la disciplina de introducción al mundo de la gestión de Essentials, un miembro de la 
Matriz de tronco común del curso auxiliar administrativo de 2013 a 2014. sobre la base de 
esta investigación y trabajo, hemos tratado de entender cómo manifestar y revelar la las 
necesidades de formación en el contexto de la práctica profesional de los profesores 
investigados; comprender los factores que influyen en la expresión de los maestros de las 
necesidades y necesidades de educación continua; ver cómo el acuerdo de investigación 
con sus necesidades (personales y profesionales) en la institución de investigación, así 
como información de soporte para un posible curso de formación de profesores en los 
programas PRONATEC o congéneres. El estudio se centró en teoría sea en tres ejes 
principales de investigación en el campo de la educación, a saber: a la formación continua; 
Formación Profesional y Educación Análisis de Necesidades. Con respecto a los métodos y 
técnicas de los instrumentos de recolección de datos de construcción y se utilizaron como 
entrevistas semi-directivas individuales con el uso del análisis semi-estructurada y 
documento que permitió una aplicación a posteriori de análisis de contenido de software 
método asistido análisis cualitativo para el procesamiento de los datos, así como para 
organizar los resultados. Con miras a resultados, presentamos una visión general de las 
categorías y subcategorías representadas en forma de redes de relaciones que expresan 
conexiones sobre las necesidades de formación reportados por los profesores participantes, 
cuyas discusiones servirá como parámetro para subvencionar cursos de formación dirigidos 
a hace una importante contribución a la pantalla del programa, así como plantear reflexiones 
sobre el tema en cuestión. 
 
Palabras clave: las necesidades de formación. La educación profesional. PRONATEC. las 
redes sociales. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação profissional do Brasil, na última década, ganhou destaque a partir 

do processo de expansão das Instituições Federais de ensino técnico, sendo 

sustentada por programas do Governo Federal – a exemplo do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) – os quais pretendem 

oferecer à sociedade brasileira condições de acesso à capacitação profissional e, 

com isso, a disponibilização de mão de obra para o mundo do trabalho. No entanto, 

essa expansão, quando bem planejada, deve não apenas garantir o acesso da 

população aos ambientes escolares e a sua capacitação, mas também garantir que 

o ensino seja oferecido com a qualidade requerida, atentando às transformações do 

mundo globalizado e suas consequentes mudanças impetradas na formação do 

indivíduo, assim como do profissional docente. 

O PRONATEC, considerado uma das apostas do governo Dilma (2012-2016) 

para atenuar a carência de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, 

vem sofrendo inúmeras críticas por ser considerado um programa de cunho 

eleitoreiro que atinge a massa da população brasileira num processo de crescimento 

e massificação da escolarização por meio da oferta de cursos de capacitação 

profissional em diferentes áreas de atuação. No âmago dessas críticas, coloca-se 

em questão a efetividade do ensino proposto pelo programa no sentido de que se 

trata de uma formação aligeirada, pouco consistente e que mais subordina a 

educação aos interesses do capital do que estimula a uma educação emancipatória 

do indivíduo que se pretende formar (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, 2013; 

MOURA, 2013).  

No âmbito da discussão do presente trabalho, acrescenta-se ainda a essas 

críticas, o fato do programa dar abertura à inclusão de profissionais, para a prática 

do ensino, carentes de uma formação direcionada a este fim. Isto é, verificam-se 

professores com competências comprovadas na prática, porém com pouca ou 

nenhuma experiência em sala de aula. Busca-se, portanto enfocar preocupações 

acerca do professor que se insere nesse programa destacando, sobretudo suas 

experiências que, se por um lado demonstra pontos positivos na visão desses 



21 
 

 

professores, por outro, aponta para necessidades que os mesmos enxergam como 

possíveis ausências às quais não fizeram parte de seu percurso formativo.  

Diante dessas questões, buscamos, investigar a atuação do professor do 

PRONATEC, visando a o entendimento das necessidades de formação docente 

para atuar com o público para o qual se destina tal programa, geralmente composto 

por jovens e adultos em condições de vulnerabilidade social e, na sua grande 

maioria, fora da idade certa de alfabetização, sendo este um dos maiores desafios 

para os professores atuantes no programa.  

Assim, torna-se fundamental voltar o olhar para os agentes que são os 

grandes responsáveis pela formação dos cidadãos para a sociedade, isto é, os 

professores e, com isso, perceber o que torna o ensino, dentro da realidade deste 

programa, uma experiência bem-sucedida ou não, com destaque para as 

transformações da profissionalidade do professor e, por conseguinte, no 

entendimento de quais sejam as necessidades formativas desses profissionais, de 

tal modo que busque suscitar discussões e contribuições, partindo das percepções 

dessas necessidades, a fim de promover meios de auxiliá-los na condução de suas 

práticas docentes em busca de uma educação de fato eficaz em seus propósitos. 

Considera-se, nessa discussão, que a temática da análise das necessidades 

inseridas no campo da formação contínua de professores contribui ativamente com 

as pesquisas relacionadas a outros temas e, por conseguinte, corroboram para 

abarcar os objetivos da sua utilização, destacando a importância de ser um tema 

relevante a ser pesquisado. Dentre os temas que se apoiam no estudo das 

necessidades de formação docente, destacam-se aqueles ligados à escola e ao seu 

desenvolvimento, como também ao desenvolvimento profissional e à avaliação do 

desempenho docente, e ainda, como estudo preliminar necessário ao planejamento 

de programas de formação. 

É interessante considerar que o conceito de necessidade e análise de 

necessidades é polissêmico e, por essa característica, torna-se bastante peculiar 

aos sujeitos, podendo ser uma construção mental do indivíduo e, portanto, uma 

entidade subjetiva, de modo que o que parece ser uma necessidade para um 

determinado indivíduo pode não ser da mesma forma para outro. Desse modo, 

atribui-se um caráter de complexidade ao estudo investigativo das necessidades de 

formação, visto que carece de uma atenção exclusiva ao sujeito que pretende 

investigar suas necessidades, sendo este um tema ainda pouco explorado em 
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detrimento a outros relacionados à profissão docente, sobretudo na Educação 

Profissional.  

Ademais, convém ressaltar o que defende Altet (2001, p.26) ao se posicionar 

acerca da profissionalização docente e da importância da formação contínua do 

professor, defendendo ser esse “um profissional reflexivo, capaz de analisar as suas 

práticas, de resolver problemas, de inventar estratégias” e que, dotado de tais 

características, poderá contribuir ao processo de identificação de suas próprias 

necessidades formativas.  

No atual contexto que envolve a prática docente, observam-se inúmeros 

desafios que repercutem na necessidade de formação contínua de professores. 

Segundo os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002), esse 

processo de construção de conhecimento profissional do professor deve ser 

contínuo devido a, pelo menos, quatro exigências: 

1. O avanço das investigações relacionadas ao desenvolvimento profissional 

do professor; 

2. O processo de desenvolvimento pessoal do professor, o que leva à 

transformação de seus valores, crenças, hábitos, atitudes e formas de se 

relacionar com a vida e, consequentemente, com sua profissão; 

3. A inevitável transformação das formas de pensar, sentir e atuar das novas 

gerações em função da evolução da sociedade em suas estruturas 

materiais e institucionais, nas formas de organização da convivência e na 

produção dos modelos econômicos, políticos e sociais; 

4. O incremento acelerado e as mudanças rápidas no conhecimento 

científico, na cultura, nas artes, nas tecnologias da comunicação, 

elementos básicos para a construção do currículo escolar. 

Reforça-se o fato de que, com a influência de novas tecnologias, os efeitos do 

mundo moderno têm adentrado nos ambientes escolares de forma imperativa, e isso 

tem trazido para os ambientes de ensino uma diversidade de situações que 

influencia na prática do professor, o qual deverá responder a todas essas 

demandas, necessitando, no entanto, para isso, estar preparado com uma 

diversidade de conhecimentos e capacidades.  

Marques (2012) adverte que 

Dentro desse cenário, a formação continuada se destaca como uma forma 
de atualizar o profissional dentro de sua função, pois quando bem articulada 
e inserida num contexto significativo, ela pode tornar-se um instrumento 
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gerador de mudanças na qualificação e na profissionalidade do docente 
(MARQUES, 2012, p.15). 

Inserido nessa perspectiva, Tardif (2014) considera que os saberes docentes 

são oriundos de diferentes fontes, cuja origem é social. São conhecimentos ligados 

à família, à instituição onde trabalha, aos seus princípios individuais latentes de sua 

cultura, dos pares, dos cursos de reciclagem, etc. Percebe-se, contudo, que o saber 

profissional está na confluência desses vários saberes que podem e devem ser 

explorados em sua prática de ensino. Para o autor, “ao se falar dos saberes dos 

professores, é necessário levar em consideração o que eles nos dizem a respeito de 

suas relações sociais com esses grupos, instâncias, organizações, etc.” (TARDIF, 

2014, p.19). 

Imbricado nesta condição, o estudo das necessidades de formação ganha 

destaque a partir do momento em que busca, por meio da interação com os 

profissionais docentes, entender como os mesmos estão lidando com essa 

realidade, estimulando-os ao conhecimento e à reflexividade de suas necessidades 

formativas a partir de suas práticas profissionais. 

Não obstante, considerando ser uma condição primordial para o 

reinvestimento na formação contínua, entende-se que a compreensão das 

necessidades de formação contribui para evidenciar muitos dos problemas 

vivenciados pelos docentes à medida que são percebidas as suas dificuldades 

reveladas por suas experiências nos ambientes de sala de aula, possibilitando, por 

meio dessa troca, um excelente arcabouço para o planejamento de programas de 

formação focados para atender a seus principais desejos e ansiedades. É nessa 

perspectiva que segue a presente pesquisa. 

1.1 GÊNESE DO OBJETO DE ESTUDO  

Muito se tem falado da importância de desenvolver estudos com a 

preocupação da formação continuada de professores, visto se tratar de uma 

profissão que carece de investimentos em formação para manter o profissional 

atualizado com as competências que lhe são requeridas (PERRENOUD, 2002; 

TARDIF, 2014; IMBERNÓN, 2011, NÓVOA, 1999). Entretanto, pouco se tem feito no 

sentido de pesquisar acerca da identificação das reais necessidades de formação 

desses profissionais, limitando a formação continuada a cursos de formação com 
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currículos pré-programados que não atendem a contento às expectativas e aos 

interesses dos formandos que deles participam.  

Essa realidade que demonstra essa deficiência na formação docente torna-se 

ainda mais evidente no tocante à Educação Profissional1 (campo de interesse desta 

pesquisa), confirmando-se, segundo relata Pena (2011), após realizar um 

levantamento acerca de estudos desenvolvidos nessa temática, “a escassez de 

pesquisas sobre formação docente no campo da EP”, o que nos indica uma 

demanda para novas investigações nessa perspectiva. 

É consenso que os cursos de formação continuada têm o propósito de 

aprimorar as práticas dos professores no sentido de promover sua atualização, 

dando-lhes a oportunidade de desenvolver novos conhecimentos que serão úteis à 

sua carreira profissional. Entretanto, é também consenso que as mudanças 

qualitativas nas práticas dos professores dependem da participação e envolvimento 

direto desses no transcorrer da sua formação na condição de sujeitos que refletem 

acerca de suas próprias ações (PERRENOUD, 2002; SCHÖN, 1983, 2000). 

Considera-se, nessa perspectiva, o que destaca Galindo (2011) ao afirmar 

que o perfil do professor exigido na atualidade requer um profissional capaz de 

tornar-se um prático reflexivo. Isso significa dizer que, para além da compreensão do 

conteúdo que ensina, deve ainda ser capaz de compreender sua atuação no ensino 

e refletir nela e sobre ela, buscando reformular seu pensamento para uma nova 

ação situada e consciente. 

Promover cursos de formação continuada a professores com essa 

perspectiva de envolvê-los na formação representa um dos grandes desafios no 

âmbito da Educação. É sair da esfera de cursos pré-formatados com currículos 

engessados, partindo para uma nova abordagem, cuja construção ocorra 

mutuamente com a participação direta entre formando e formador, sendo essa uma 

relação que contribui para o desenvolvimento efetivo dos professores, visto que se 

sentem mais percebidos e, por conseguinte, mais estimulados a querer participar 

ativamente desse processo de formação, uma vez que são coparticipantes dessa 

construção. Sob este aspecto, Ramalho e Núñez (2011) alertam para o fato de que 

 

                                                             
1
 Nessa modalidade de ensino, englobam-se Cursos de Qualificação (formação inicial e continuada 

de trabalhadores), Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Cursos de Educação 
Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação. 
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A formação continuada é um processo orientado para o desenvolvimento 
profissional, estruturado com base nas necessidades formativas dos 
professores e da escola enquanto contexto do exercício e desenvolvimento 
da profissão. Representa uma atividade norteada por objetivos e motivos, 
relacionada às novas exigências da atividade profissional (RAMALHO; 
NÚÑEZ, 2011). 

 

Diante dessa discussão, partiu-se do interesse em pesquisar Necessidades 

de Formação de Professores e elegeu-se esse tema como o objeto de estudo 

desta pesquisa, entendendo tratar-se de uma temática fecunda de investigação que 

suscita valorosas discussões e contribuições no campo da Educação.  

Sustenta-se no pressuposto de que, para o estabelecimento de cursos de 

formação continuada de professores, é extremamente importante conhecer suas 

necessidades, explicitando seus desejos, anseios, dificuldades sentidas no seu 

ambiente de ensino, isto é, conhecer e compreender os desafios que se apresentam 

no seu local de trabalho – a escola – pois, como bem destaca Cavaco (1999), 

 

Pensamos que abordando as problemáticas que envolvem a função 
docente se facilitará a desocultação das condições reais de trabalho, se 
permitirá a consciencialização dos processos e a aquisição das chaves 
teóricas da sua explicação, se criarão, assim, as condições para gerir e 
ultrapassar dificuldades. A clarificação dos mecanismos que estão em jogo 
nas situações concretas pode estimular as mudanças de relações e das 
práticas e incentivar o professor a investir no sentido da transformação da 
sua própria realidade (CAVACO,1999). 

 

 A partir dessas percepções, por meio de processos de formação, auxilia-se o 

professor a enxergar meios de como lidar, de maneira equilibrada, com as 

situações-problema que se lhes apresentam.  

Dentro desta mesma perspectiva, Galindo (2011), destaca: 

 

É preciso privilegiar o diálogo como fonte permanente de teorização sobre 
as práticas e de aproximação entre a teoria e a prática, promovendo 
discussões que clareiem os processos de ensino e aprendizagem do 
professor que se alicerçam em necessidades oriundas de sua prática, falas, 
comportamentos e histórias (GALINDO, 2011, p.48). 

 

 

A compreensão das práticas dos professores permite evidenciar algumas 

dificuldades sentidas no decorrer de suas ações em sala de aula que poderão 

apontar para uma limitação, a qual poderá ser superada mediante o processo 
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formativo. No entanto, para que seja possível essa superação, é preciso que o 

formando tenha liberdade de expressar suas vivências, sem que se sinta rechaçado 

ou envergonhado de fazer essa exposição de maneira confortável. Corroborando 

este pensamento, Rehem (2009) sublinha que “o mecanismo de mudança nas 

representações e nas práticas torna-se possível através do compartilhamento de 

condutas, ao criar-se clima que permita abrir-se sem temer o ridículo, a 

desaprovação ou a inveja”. 

É pertinente ressaltar que, em se tratando de formação, seja ela de cunho 

humanístico ou profissional, não se pode esperar que sejam contemplados todos os 

pontos de formação, como se consistissem numa “caixinha de saberes essenciais” 

ou módulos de formação prontos para usar (Thurler, 2002), dando o sentido de que 

o conhecimento seja algo específico. Mas há de se considerar que, pela sua 

natureza evolutiva, o conhecimento se transforma constantemente, dando novos 

significados e sentidos para distintas situações-problema, isto é, ressignificando o 

saber. Daí a necessidade de investimento em uma formação também continuada, 

que busque uma visão holística acerca das mudanças que se desenvolvem na 

sociedade, respeitando todo esse processo mutável, muitas vezes experienciado no 

ambiente de ensino. 

Corroborando essa ideia, Gomes e Marins (2004) complementam que a 

educação nos moldes atuais do mundo globalizado vivencia o que se pode dizer, por 

um lado, de desafio e, por outro, de oportunidade. De acordo com as autoras,  

 

Desafio porque o universo do conhecimento está sendo profundamente 
revolucionado, e desse modo ninguém irá perguntar à educação se ela quer 
se atualizar. Mudar, neste caso, é questão de sobrevivência incontestável. 
Oportunidade na medida em que o conhecimento, matéria-prima da 
educação, está se tornando o recurso estratégico do desenvolvimento 
moderno (GOMES; MARINS, 2004, p.85). 
 
 

Nessa percepção, a forma como esse conhecimento é estimulado nos 

ambientes escolares carece de estratégias pedagógicas adquiridas ao longo da 

formação contínua dos professores. 

Contudo, é importante ressaltar que o conhecimento desses saberes 

apreendidos em situações vivenciadas é característico a cada sujeito, sendo este 

um conhecimento tácito. Acerca dessa forma de conhecimento, Nonaka e Takeuchi 

(2008) salientam “está profundamente enraizado nas ações e na experiência 
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corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele 

incorpora”. Necessário é torná-lo um conhecimento explícito, sobretudo em processo 

de formação, para que outros possam dele tirar proveito em situações semelhantes 

e encontrem meios de superar as dificuldades de uma realidade vista como nova 

para o sujeito que o adquire.  

Dar-se-á, portanto, como fator auxiliador deste processo de conhecimentos de 

necessidades a importância do processo dialógico interacional do formando consigo 

mesmo e com os atores com os quais mantém contato em seu cotidiano pessoal e 

profissional, refletindo sobre suas práticas e seu contexto vivencial.  

Entende-se que o compartilhamento dessas experiências auxilia na 

identificação de necessidades que, aos poucos, vão sendo percebidas e trabalhadas 

no sentido de atenuar os efeitos indesejados causados pelas ausências das 

competências requeridas à prática profissional.  

1.2  DAS ANGÚSTIAS ÀS MOTIVAÇÕES DO ESTUDO 

Uma pesquisa científica se faz necessária quando parte da percepção do 

pesquisador em identificar problemas a sua volta e que necessitem ser explorados 

em busca de soluções. Para Minayo (1993), esse processo “constitui a síntese de 

múltiplos esforços intelectuais que se contrapõem e se complementam: de abstração 

teórico-conceitual e de conexão com a realidade empírica, de exaustividade e 

síntese, de inclusões e recortes e, sobretudo, de rigor e criatividade”. 

Partilhando desse mesmo entendimento, fui tomado de uma motivação para o 

desenvolvimento desta pesquisa, de modo que as preocupações que deram origem 

ao objeto de estudo dessa tese partem da minha experiência no PRONATEC no 

período em que estive atuando como professor e supervisor do programa iniciado no 

Instituto Federal da Paraíba (Campus João Pessoa), no ano de 2012. 

Enquanto estive na função de professor, vivenciei experiências que me 

fizeram refletir sobre as relações estabelecidas a partir da interação professor-aluno 

e professor-coordenação. Por se tratar de um programa recém-lançado à época, 

eram perceptíveis alguns descompassos e falta de entendimento da política do 

programa, o que, aos poucos, foi sendo trabalhado, buscando formas e meios de 

solucionar tais impasses.  

Nas interações estabelecidas em aula, percebia uma turma bastante 

heterogênea, com distintas formações e níveis de escolaridade (alguns alunos não 
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tinham sequer o conhecimento básico para assimilar conteúdos do curso). De início, 

fui tomado por um sentimento de preocupação acerca de como desenvolver práticas 

pedagógicas que estimulassem os discentes à compreensão dos conteúdos da 

disciplina que ministrei vinculada ao curso de Almoxarife, cuja temática era voltada à 

Gestão de Compras. À época, estava no início da minha carreira docente no IFPB e 

ainda não havia experienciado turmas com esse perfil, característico aos cursos de 

formação profissional em nível de qualificação. Vinha eu de outras experiências com 

turmas que, de certa forma, tinham um perfil, digamos, mais homogêneo, no sentido 

de ter turmas com o mesmo nível de escolaridade. Aquela nova realidade para mim 

representou um desafio grande que me fez refletir sobre meu potencial criativo e o 

desenvolvimento de novas competências. 

Transcorrida a experiência como professor do programa, parti para atuar 

como supervisor de turma. Nesta nova atividade, ainda no ano de 2012, pude 

perceber que a equipe gestora sempre esteve focada em fazer o programa alcançar 

as dimensões pretendidas segundo a política pública que o embasava. Nessa 

função, cabiam atividades de planejamento de turma e contato direto com os 

professores que iriam lecionar as disciplinas do curso. Ressalto que a minha 

experiência enquanto professor do programa contribuiu bastante para a minha 

atuação na função de supervisor, pois pude entender melhor as dificuldades 

vivenciadas pelos professores no desenvolvimento dos processos de ensinar-

aprender em algumas disciplinas básicas da formação e, assim, auxiliá-los a lidar 

com as demandas que lhes apresentava, visto que essa era uma das principais 

funções do supervisor no programa. 

Imbricado nessa percepção das dificuldades que o PRONATEC apresentava, 

assim como no sentimento de querer contribuir para a melhoria do programa, foi  

surgindo o interesse pelo estudo das necessidades, ainda sem muita definição 

acerca de qual necessidade se pretendia focar naquele momento. Era o primeiro 

passo para o início de uma pesquisa científica que pudesse ser abordada num 

programa de doutorado. 

Ao saber do convênio realizado entre o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para capacitação docente 

em nível de pós-graduação (doutorado) junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGEd) daquela instituição, participei do processo seletivo influenciado, 

de início, por uma das colegas de trabalho (minha amiga professora Maria 
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Conceição Cavalcanti) e mencionei essas perspectivas num projeto, inicialmente 

objetivando o estudo das estratégias adotadas por docentes participantes do 

PRONATEC acerca de suas práticas pedagógicas em sala de aula.  

Não podia deixar de registrar minha preocupação quanto à participação em 

um programa na área de Educação, sendo que a minha formação é na área das 

ciências exatas (Engenharia de Produção Mecânica). Inicialmente, não demonstrei 

nenhuma empolgação quanto a desenvolver pesquisas nas ciências humanas 

carregadas de leituras que fugiam da minha convivência e fui levado pela 

empolgação de outros colegas que sempre me alertaram para o fato de que essas 

leituras poderiam me transladar a um patamar de intelectualidade do qual não iria 

me arrepender. Decidi, então, me arriscar nessa aventura, e qual não foi a minha 

surpresa: constatei que eles tinham total razão. Hoje percebo que essa etapa da 

minha vida ajudou imensamente na minha formação e no desenvolvimento de 

habilidades crítico-reflexivas as quais me seguirão ao longo de toda a minha 

existência. 

Contudo, inserido na linha de pesquisa “Práticas pedagógicas e currículos” do 

programa de pós-graduação mencionado, fui me apropriando das leituras de 

documentos oficiais da Educação, assim como de leituras na área de Formação 

Docente e chegando à definição do nosso objeto de estudo, o qual será apresentado 

ainda neste capítulo.  

Juntamente com a orientadora desta pesquisa, achamos conveniente partir 

para uma pesquisa documental que trouxesse à tona a preocupação quanto à 

temática proposta, no sentido de investigar como está evidenciada sua relevância no 

âmbito dos documentos instituídos pelo governo para a educação brasileira. 

1.3 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO SOBRE 

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

Alguns documentos oficiais que tratam da educação no Brasil e no mundo 

reforçam a preocupação com a identificação de necessidades de formação para 

docentes, enfatizando a formação continuada como essencial à carreira do 

professor, sendo esse um dos fatores que contribuem para a elevação da qualidade 

na educação. Esta seção foi desenvolvida com o intuito de extrair alguns trechos 

desses documentos legalmente estabelecidos, os quais evidenciam a importância no 
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estudo das necessidades de formação, podendo, posteriormente, ser contempladas 

em ações de formação. 

De acordo com o documento publicado pela UNESCO, intitulado “Marco da 

Ação de Belém”, expõe-se uma preocupação relatada neste, mencionando-se os 

desafios para a aprendizagem e a educação de adultos. Apontou-se como um 

impacto negativo a falta de oportunidades e de formação para educadores, ou seja, 

uma política educacional que evidencie a importância da profissionalização e 

capacitação docente para a educação de adultos. Segundo afirma o item 17 deste 

documento, 

 

Raramente são realizadas avaliações de necessidades e pesquisas 
sistemáticas, no processo de planejamento, para determinar conteúdos, 
pedagogia, modo de provisão e infraestrutura de apoio adequadas. 
Monitoramento, avaliação e mecanismos de feedback não são um 
componente constante na busca de qualidade na aprendizagem e educação 
de adultos (UNESCO,VI CONFINTEA. Marco de Ação de Belém, 2010, p. 
21). 
 
 

Percebe-se, a partir do fragmento em destaque, que a avaliação de 

necessidades tem sido negligenciada, sendo pouco reconhecida como uma etapa 

essencial ao planejamento de cursos de formação docente. 

Outro documento de fundamental análise é o decreto 6755/2009, que institui a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

Nele, evidencia-se, em três dos seus artigos, a importância das necessidades de 

formação recorrente, a saber: 

 

Art 3º - IV - identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos 
de ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério;  
Art 5º - I - diagnóstico e identificação das necessidades de formação de 
profissionais do magistério e da capacidade de atendimento das instituições 
públicas de educação superior envolvidas; 
Art 8º - O atendimento às necessidades de formação continuada de 

profissionais do magistério dar-se-á pela indução da oferta de cursos e 
atividades formativas por instituições públicas de educação, cultura e 
pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares e das 
redes e sistemas de ensino; 
§ 2º As necessidades de formação continuada de profissionais do 

magistério serão atendidas por atividades formativas e cursos de 
atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado 
(BRASIL, Decreto Nº 6.755/2009). 
 
 

Considerando ainda o que determina o PNE (Plano Nacional de Educação), 

aprovado pela Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, no qual se encontram as 
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Metas e Estratégias para a Educação brasileira a serem alcançadas no prazo de 10 

anos, a contar da data da publicação da lei, destacamos a meta Nº15 que visa a 

garantir uma política nacional de formação dos profissionais de educação. Em 

consenso com o foco desta pesquisa, a estratégia 15.1 destaca a importância de 

uma formação docente que observe as necessidades dos profissionais de educação, 

a saber: 

 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente 
diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação 

e da capacidade de atendimento, por parte das instituições públicas e 
comunitárias de educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes (PNE, 
BRASIL, 2014. p.16). 
 
 

O conceito de necessidade também pode ser visto em documentos 

específicos à formação docente, como é o caso dos Referenciais para a Formação 

de Professores, documento centrado na profissionalização docente, com o propósito 

de auxiliar no desenvolvimento das competências dos docentes “de modo a permitir 

que no cumprimento de suas funções estejam contempladas as dimensões técnicas, 

sociais e políticas que são igualmente importantes e imprescindíveis ao 

desenvolvimento do nosso país”. 

 Neste documento, são realizadas críticas aos modelos de formação docente, 

apontados como convencionais por desconsiderarem as necessidades individuais de 

formação por parte do professor formando, colocando-o no papel passivo de 

receptor de informações e não de coparticipante do planejamento e discussão do 

próprio processo de formação. De acordo com esse documento, 

 

Ignoram-se as condições reais e os pontos de partida dos professores - 
seus interesses, motivações, necessidades, conhecimentos prévios, 
experiências e opiniões - quando esses deveriam servir como ingredientes 
do planejamento das ações de formação; as práticas [da formação docente] 
inspiram-se numa perspectiva homogeneizadora: são destinadas a 
‘professores em geral’, e não ajustáveis a diferentes tipos de professores e 
suas respectivas necessidades de formação (BRASIL, 2002). 
 
 

Verifica-se, a partir desses excertos dos documentos da educação, que o 

estudo e a avaliação das necessidades são prementes para iniciar mudanças que 

possam efetivamente contribuir para a elevação da qualidade de ensino. Tais 
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necessidades, quando bem trabalhadas, caracterizam-se como subsídios para guiar 

ações de formação que busquem atendê-las de forma efetiva. 

Para efeitos desta tese, as necessidades que buscam-se evidenciar se 

inserem no conjunto de necessidades de formação docente, a partir do qual se 

perspectiva investigar realidades que circundam o cotidiano do profissional em 

educação, sobretudo, aquele inserido na modalidade de Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Dessa forma, o problema subjacente a esta pesquisa consiste 

em esboçar quais são as necessidades de formação de professores atuantes no 

PRONATEC nos cursos de Auxiliar Administrativo na modalidade de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), especificamente aqueles que lecionaram na disciplina de 

“Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da Administração”.  

Imagina-se, todavia, que as contribuições dos professores envolvidos nesta 

pesquisa no tocante as suas experiências vivenciadas no PRONATEC podem ser 

importantes, tanto pelas trocas que podem eventualmente permitir, quanto pelos 

questionamentos que levantam e pela possibilidade que oferecem para equacionar 

algumas questões, dentro dos contextos em que as mesmas se perspectivam. 

A seguir, apresentar-se-á a tríade investigativa que norteia a pesquisa, 

evidenciando a questão, o objeto de estudo e o objetivo o qual se pretende alcançar 

com este trabalho científico.  

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 

Que necessidades de formação docente apresentam professores que 

atuaram na disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da 

Administração, integrante do Núcleo comum da matriz curricular do 

PRONATEC/IFPB?  

1.5 OBJETO DE ESTUDO 

Necessidades de formação de professores da Educação Profissional que 

atuaram na disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho – integrante do Núcleo 

Comum da Matriz Curricular do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego do IFPB.  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo Geral 

Investigar necessidades da formação docente de professores que atuaram no 

período de 2013 a 2014 na disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho e 

Fundamentos da Administração, que integra o Núcleo Comum da Matriz Curricular 

do PRONATEC/IFPB.  

1.6.2  Objetivos Específicos 

 Em vista desse objetivo, alguns pontos serviram de reflexões e contribuíram 

no atendimento ao objeto de estudo desta pesquisa. Dessa forma, definiu-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Compreender a participação dos professores do PRONATEC no IFPB 

(campus João Pessoa); 

 Avaliar a percepção dos professores quanto à política e dificuldades na 

execução do PRONATEC; 

 Identificar as necessidades que podem contribuir para promover 

reflexões sobre mudanças nas práticas pedagógicas; 

 Delinear uma proposta de curso de formação docente considerando o 

estudo das necessidades aliado ao desenvolvimento de competências 

essenciais. 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se estruturado com base em três eixos centrais, a 

saber: 

 A Educação Profissional, em que se discute sobre essa modalidade de 

ensino no Brasil, apresentando seu contexto histórico, referenciais e 

diretrizes à luz da legislação que a regulamenta. Discute-se ainda sobre o 

seu planejamento na atualidade por meio do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), evidenciando sua política e 

proposta de governo para a formação profissional; 

 A Formação Docente, trazendo a perspectiva da formação continuada de 

professores como fundamental ao aperfeiçoamento da prática profissional; 
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 As Necessidades de Formação, estudo que compreende as percepções 

acerca das competências necessárias aos professores, partindo do 

entendimento das suas fragilidades e dificuldades, assim como seus desejos 

e anseios na execução de suas funções, entendendo ser essa a etapa inicial 

que fornece informações pertinentes ao processo de formação. 

As ideias desenvolvidas nesta pesquisa, a partir das discussões destes eixos 

centrais, foram distribuídas ao longo de sete capítulos, tal como encontra-se 

esboçado no esquema da Figura 1. 

 No capítulo introdutório, concentra-se a apresentação do tema da pesquisa, 

discutindo a gênese do estudo, no qual se evidenciam os aspectos motivacionais 

que instigaram à pesquisa desta temática, bem como a tríade investigativa a partir 

da definição do objeto de estudo, questão de pesquisa e o objetivo que se pretende 

alcançar, demonstrando, assim, a relevância da pesquisa.  

No capítulo dois, discute-se sobre a Educação Profissional, trazendo algumas 

reflexões e dilemas acerca desta modalidade de ensino no Brasil. São considerados, 

nessa discussão, alguns relatos históricos com base em alguns documentos que 

regulamentam a Educação Profissional no país, bem como os contributos de 

teóricos (MANFREDI,2002; MOLL, 2010) que discutem acerca desta modalidade de 

ensino. Apresenta-se, por sua vez, o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego), como sendo o lócus da pesquisa, situando-o na 

realidade do Instituto Federal da Paraíba (campus João Pessoa). 

O terceiro capítulo discutirá acerca da Formação Docente na perspectiva da 

formação continuada. O alvo deste capítulo será a reflexão acerca de alguns 

assuntos envolvendo o trabalho docente na atualidade, evidenciando os desafios 

que se apresentam aos professores no seu ambiente de trabalho, assim como as 

necessidades de mudança de suas práticas pedagógicas. Por ser este um estudo 

que envolve a Educação Profissional, serão feitas considerações acerca da 

formação docente do professor da Educação Profissional. 

O conceito de necessidades é tratado ao longo de todo o texto da tese. 

Entretanto, achou-se conveniente explorá-lo mais detalhadamente no capítulo quatro 

desta pesquisa. Considerar-se-á a compreensão do que se entende por 

necessidade na percepção de alguns autores. Nessa perspectiva, tratar-se-á, ainda, 

acerca da importância de se analisarem necessidades formativas, atendendo ao que 
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recomendam os pressupostos abordados nos documentos da educação, destacando 

o processo e as técnicas da execução de análise. 

O capítulo cinco apresenta a metodologia adotada na presente pesquisa, 

esclarecendo métodos e técnicas utilizadas para o levantamento de informações que 

apontam para os resultados pretendidos no estudo. Apresenta ainda os sujeitos 

investigados e os parâmetros para a escolha dos mesmos. 

Os resultados da pesquisa são tratados no capítulo seis, no qual serão feitos 

os apontamentos partindo dos discursos dos sujeitos investigados, destacando os 

possíveis contributos trazidos pelo estudo das necessidades formativas tanto do 

ponto de vista acadêmico quanto servindo de retorno para o programa lócus desta 

pesquisa, isto é, o PRONATEC. 

Por fim, virão, no capítulo sete, as conclusões da pesquisa, retomando alguns 

pontos que foram trabalhados ao longo da tese e evidenciando a importância de ter 

sido feito todo o processo investigativo considerando a temática em epígrafe. 
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Figura 1 – Desenho da pesquisa 

 

FONTE: Elaboração própria, 2016. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Educação Profissional Brasileira – 
Perspectivas históricas e políticas 
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2 REFLEXÕES DE UMA FORMAÇÃO NEOLIBERAL 

A educação é considerada um dos setores que contribui significativamente 

para o desenvolvimento de uma nação, visto que o país cresce a partir da geração e 

disseminação do conhecimento em suas diversas vertentes na sociedade. Segundo 

afirma Cassiolato e Garcia (2014, p.8), “todos os países hoje considerados 

desenvolvidos, em algum momento de suas trajetórias rumo a essa condição, 

consideram prioridade à formação de uma força de trabalho competente para 

enfrentar os desafios impostos pela concorrência e pelo progresso técnico”.  

Na visão de Moura (2008), é “necessário que se tenha clareza sobre o papel 

da educação, considerando suas possibilidades e limitações”. O autor ainda destaca 

ser necessário ter mais cautela acerca dos discursos que vinculam a educação de 

forma quase exclusiva ao desenvolvimento socioeconômico, para que, assim, não 

se incorra no risco de associar essa ideia à teoria do capital humano2, isto é, 

educação para o trabalho apenas. Embora haja o entendimento que justifica a razão 

de ser da educação profissional ligada à atividade econômica, é importante frisar 

que essa forma de educação não deve se limitar a essa ideologia, mas, aliado a 

esse preceito, contribuir também para o desenvolvimento conjunto do profissional 

numa perspectiva de formação integral, partindo do princípio de que à educação 

cabe, primeiramente, uma formação cidadã. 

Nesse processo desenvolvimentista, o mesmo se concretiza a partir da 

atenção conjunta de três esferas que se complementam entre si, isto é, trata-se de 

um processo que acontece mediante as transformações ocorridas tanto no âmbito 

econômico, quanto no político e no social.  

De acordo com Bresser Pereira (1994), 

 

Não tem sentido falar em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas 
político, ou apenas social. [...] Se o desenvolvimento econômico não trouxer 
consigo modificações de caráter social e político; se o desenvolvimento 
social e político não for a um tempo o resultado e causa de transformações 

                                                             
2
 A teoria do Capital Humano apesar de ter sido inicialmente delineada em estudos de teóricos 

economistas como Adam Smith na obra “A Riqueza das Nações” (1776) e outros de seus 
precursores, teve seu pleno desenvolvimento em meados dos anos 1950, sendo seus representantes 
maiores os economistas Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore W. Schultz. Na perspectiva desses 
autores entendia-se que o processo educacional no contexto neoliberal que vigora até aos dias 
atuais, mantem fortes condicionantes que apontavam para uma educação com fins no capital, isto é 
uma educação voltada à produtividade econômica retirando dos indivíduos o direito a uma formação 
crítico participativa para uma formação profissional e funcional atendendo aos interesses do mercado. 
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econômicas, será de fato porque não tivemos desenvolvimento.[...] Quando 
houver modificações reais na estrutura econômica, estas repercutirão na 
estrutura política e social e vice-versa. Se a repercussão for pequena, se o 
crescimento da renda, por exemplo, não for acompanhado de 
transformações políticas e sociais, isso será sinal de que aquele 
crescimento de renda não foi significativo para o desenvolvimento, não 
podendo ser considerado como tal (BRESSER PEREIRA,1994, p.19-20). 

Considerando a perspectiva do autor, observa-se, na realidade brasileira, um 

histórico de crescimento econômico influenciado pelo regime capitalista e da divisão 

da sociedade em classes, que gerou a concentração de renda nas classes sociais 

mais ricas, e pelas desigualdades sociais que, diga-se de passagem, vigoram até os 

tempos atuais na classe pobre, causando enormes contrastes com consequências 

ruins para o processo de desenvolvimento. 

O fato é que tal condição corrobora para que o país não se torne uma nação 

potencialmente desenvolvida, haja vista que, segundo as ideologias dos autores 

supracitados, as preocupações com o desenvolvimento do país não ocorrem 

proporcionalmente nas três esferas mencionadas anteriormente. Na lógica 

neoliberal, percebe-se uma forte atenção no campo econômico, mas um déficit de 

atenção nas esferas políticas e sociais.  

 Essa discussão direciona um olhar para a esfera social, na medida em que 

não se percebe um compromisso mais justo por parte do Estado em se promover o 

desenvolvimento social, concedendo condições decentes de infraestrutura básica 

(saúde, habitação, educação) para a população, sobretudo, na devida importância 

atribuída à educação, que assume um papel fundamental no desenvolvimento 

nacional, ainda mais se for considerada a era moderna do presente século. 

De acordo com as notícias publicadas pelo jornal BBC Brasil de 22 de janeiro 

de 2016, o atual período que vivenciamos tem demonstrado uma forte penetração 

da inovação tecnológica impulsionando para uma Nova Era denominada de 4ª 

Revolução Industrial, com avanços importantes nos campos da informática, robótica, 

biotecnologia e nanotecnologia. Isto significa uma “economia com forte presença de 

tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas na qual a diferença 

entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação”. Essa 

nova forma de organização social fomenta o surgimento da chamada Sociedade da 

Informação, que estimula a propagação de conhecimento em suas diversas 

manifestações na forma de redes. 
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Nesse contexto, preocupa-se em saber como o Brasil vem se preparando 

para esta nova realidade. Segundo afirma a jornalista Marina Wentzel (2016) da 

BBC Brasil, alguns especialistas avaliam que “o país se saiu bem na redução de 

desigualdade social na última década, mas precisa investir mais em educação e 

inovação para obter ganhos em produtividade e geração de empregos nesta nova 

economia”. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Gilio (2000) afirma que o atual 

estágio de modernização da economia brasileira passa a exigir, portanto, contínua 

preocupação com a educação. Na visão do autor, a educação, além de ser um 

problema social, é também um problema econômico que reflete diretamente no 

desenvolvimento do país à medida que a percebe como meio da erradicação do 

analfabetismo e consequente aumento do nível de escolaridade com proporcional 

melhoria na redistribuição de renda e, por conseguinte, conduzindo a redução das 

desigualdades. Nesse sentido, o autor destaca que 

 

Melhorar e ampliar o ensino básico e profissionalizante, absorver novas 
tecnologias, acompanhar o ritmo do avanço tecnológico e promover a 
flexibilidade do mercado de trabalho são alguns dos principais desafios da 
economia brasileira que envolve a sociedade como um todo, pois são pré-
condições para o aumento da produtividade, para uma maior inserção no 
mercado internacional e para a retomada do crescimento econômico 
(GÍLIO, 2000, p. 25). 

 

Corroborando esse pensamento, Pochmann (2011, p.64) ressalta que “novas 

formas de produção e de reorganização do trabalho não existem sustentavelmente 

sem uma base recorrente de educação e formação profissional”. A visão dos autores 

supracitados dá suporte à educação com a preparação para o trabalho, sinalizando 

a necessidade de uma formação continuada, no intuito de manter o profissional 

atualizado com as transformações ocorridas no mundo do trabalho.  

Essa concepção perdura até os dias atuais e ainda suscita estudos e 

reflexões acerca do modo como as instituições educativas, sobretudo as que 

promovem o ensino profissional, seguem essa lógica apoiada no regime capitalista 

vigente, reforçada por políticas públicas que a submetem a tal ideologia.   

Pochmann (2011) acrescenta que “as principais transformações históricas no 

processo de formação para o trabalho humano encontram-se associadas às formas 

com que as sociedades conseguiram se organizar para a geração e distribuição da 

riqueza”. Esse pensamento encontra também relação com a percepção que Saviani 
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(2007) tem ao tratar da relação existente entre a educação e o trabalho nos seus 

aspectos ontológicos3 e históricos, afirmando que “o desenvolvimento da sociedade 

de classes, especificamente nas suas formas escravista e feudal, consumou a 

separação entre educação e trabalho”. Separação esta que, mais adiante, contribui 

para o surgimento da relação dual entre a educação manual e intelectual. De um 

lado concentrando-se nas classes dominantes que detinham o poder do mando e, 

de outro, direcionada às classes dominadas que se submetiam às tarefas 

produtivas.  

Assim, o trabalho foi, ao longo do tempo, adotando novas concepções que 

passaram da compreensão de ser apenas promotor de sobrevivência (exigindo o 

seu exercício desde a fase infantil até o envelhecimento terminal), para uma 

concepção pós-industrial muito mais focado com a crescente capacitação 

tecnológica atrelada às mudanças ocorridas inicialmente no século XVIII e XIX com 

a Revolução Industrial, que culminou no desenvolvimento do regime capitalista em 

vigor até o presente século XXI, com forte penetração no modo como são 

desenvolvidas as políticas educacionais focadas numa formação permanente para a 

vida toda. 

 Para Moura (2008), “o mundo do trabalho demanda por indivíduos 

autônomos que possam atuar em um ambiente de geração do conhecimento e, 

também, de transferência a outros contextos em constante transformação”. 

Considerando essa atual configuração no trabalho do século XXI, novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos têm se colocado no meio empresarial como 

exigências indispensáveis ao ingresso e à permanência dos trabalhadores no 

mercado de trabalho, responsabilizando-os a buscarem uma aprendizagem 

continuada, assim como atribuindo à educação o papel de garantir uma capacitação 

com efetivo nível de qualidade.  

Essas preocupações que permeiam a Educação Profissional suscitam 

discussões e reflexões envolvendo o modo como ela é empreendida nas instituições 

educacionais e fora delas. Entende-se que as reformas políticas que se 

desenvolvem no sistema educativo propõem mudanças frequentes no modo de 

                                                             
3
 Considera-se o termo ontológico derivativo da Ontologia que trata do estudo das propriedades do 

ser, sua natureza e essência. Na percepção de Demerval Saviani os fundamentos ontológicos da 
relação de trabalho e educação encontra-se essencialmente na figura humana partindo do princípio 
que apenas o homem trabalha e educa e que “o produto dessa ação, o resultado desse processo, é o 
próprio ser dos homens” (SAVIANI,2007). 
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conduzi-la e, dessa forma, podem influir no surgimento de necessidades formativas 

aos agentes envolvidos na execução dos processos educativos como um todo. 

Imbuídos nessas discussões que envolvem a Educação Profissional Brasileira 

foi que, em meados de novembro de 2005, ocorreram os primeiros movimentos em 

prol da organização do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação 

Profissional, com a iniciativa de criar um espaço público de discussões, de 

encaminhamentos e reconhecimento das redes estaduais como instâncias efetivas 

de formação profissional. 

Discutindo sobre a constituição desse fórum, Batistolli et al (2010) afirmam 

que o fórum defende, dentre tantos outros princípios, 

Uma educação profissional no qual, trabalho, ciência, tecnologia e cultura 
são dimensões indissociáveis e que constituem os fundamentos sobre os 
quais os conhecimentos escolares devem ser assegurados, na perspectiva 
de uma escola unitária que supere a dualidade da escola e principalmente 
do conhecimento (BATISTOLLI et al, 2010, p.203). 

 

Assim, dentre as diferentes prioridades que envolvem a educação do país, é 

relevante entender como os profissionais da educação, sobretudo os professores, 

lidam com essas influências do mundo contemporâneo no modo de condução dos 

conteúdos curriculares nesses ambientes escolares, assim como na forma como os 

mesmos estão buscando uma formação permanente que acompanhe todas as 

mudanças inerentes a esse processo de formação do indivíduo que se pretende 

capaz para atuar no mercado de trabalho. Orienta-se nesse sentido para uma 

formação docente que perspectiva entender às necessidades de formação desses 

agentes educadores nas suas distintas dimensões (sejam elas social, profissional 

e/ou pessoal). 

Diante dessas perspectivas, Rehem (2009) apresenta um panorama de 

tendências na concepção da educação profissional da atualidade, levando 

 

[...] a entender que a educação profissional muda seu enfoque da superada 
formação em postos de trabalho, para a formação por funções mais amplas 
no processo produtivo; de currículos fragmentados por disciplinas isoladas, 
para currículos integrados, em que teoria e prática dialogam o tempo todo; 
do enfoque em habilidades, conhecimentos e destrezas para a construção 
de competências necessárias ao trabalho e a vida cidadã; de ofertas rígidas 
para a flexibilidade de currículos e programas; de ensino memorístico para a 
compreensão, para o desenvolvimento das capacidades de aprender a 
aprender, a fazer, a conviver, a ser; da visão pontual, limitada, fragmentada 
para o pensamento sistêmico, integrador, globalizante, relacional; da 
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aprendizagem de tarefas para a aprendizagem de princípios organizadores 
e integradores de conhecimentos e das capacidades de mobilizar, articular, 
criar, organizar, correlacionar, integrar e aplicar conhecimentos na solução 
dos problemas rotineiros ou inusitados; da concepção da formação 
descontextualizada com o ambiente e o tempo em que se realiza, para a 
oferta de formação articulada e contextualizada com os processos 
produtivos (REHEM, 2009, p.156-157). 
 
 
 

Dessa forma, considera-se premente uma atuação do Estado no sentido de 

articular ações de melhorias na educação, viabilizando um ensino considerado de 

qualidade, estimulando e apoiando as diferentes instâncias (União, Estado e 

Municípios) ao desenvolvimento de estratégias e metas factíveis, com o objetivo de 

oferecer uma educação que se pretenda de fato eficaz, atendendo não só a uma 

demanda reprimida de indivíduos que buscam se capacitar por meio do ensino, mas 

também à percepção de fornecer condições para a capacitação dos educadores que 

fazem parte desse sistema educacional brasileiro.  

Caminhando nessa direção, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem 

elaborado o Plano Nacional de Educação (PNE), que consiste num instrumento no 

qual se definem metas e estratégias para o alcance da qualidade na educação do 

país, tornando-se, por conseguinte, um documento-base para o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais. O PNE é elaborado para vigorar por um período de 

10 anos e, de acordo com o que preconiza este documento, “só é possível garantir o 

desenvolvimento nacional se a educação for alçada à condição de eixo estruturante 

da ação do Estado de forma a potencializar seus efeitos”.  

Não obstante, diante dessa afirmação, a pergunta que se faz é: será mesmo 

que o que se coloca nesse plano é o que se verifica na prática educacional? O 

Estado está efetivamente cumprindo aquilo a que se propõe, ou se mantém 

subordinado e dependente aos interesses do capital? As respostas a essas 

indagações podem ser percebidas nas políticas educacionais e nas suas inúmeras 

reformas implementadas sob a perspectiva de uma educação que serve para 

adestrar e ensinar o que serve ao mercado. 

Conforme informações disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC), 

o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 

2020, foi enviado pelo Governo Federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010.  

 

O novo PNE apresenta 10 diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das 
estratégias específicas de concretização. O texto prevê formas da 
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sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas. As metas 
seguem o modelo de visão sistêmica da educação estabelecido em 2007 
com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto as 
metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, 
modalidades e etapas educacionais. Além disso, há estratégias específicas 
para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência, indígenas, 
quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de liberdade 
assistida (BRASIL, MEC, 2016). 
 
 

Assim, inúmeros são os desafios enfrentados neste âmbito, evidenciando 

problemas como analfabetismo, evasão escolar, desigualdade de oportunidades 

educacionais, mão de obra pouco qualificada, fracasso escolar, entre outros, os 

quais têm demonstrado necessidade de ações governamentais no combate a essas 

fragilidades ainda existentes na educação.  

Segundo consta no Relatório “Educação para Todos”, desenvolvido pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), uma das medidas adotadas pelo governo brasileiro procura atuar na 

universalização do ensino, sendo esta uma das metas contempladas no PNE. Este 

conceito envolve ações e estratégias para tornar a educação um direito de todos e, 

nesse processo de geração e disseminação do conhecimento, a inclusão e a 

socialização da comunidade desempenha um papel preponderante no sentido de 

tornar o ensino democrático e acessível a todos.  

Com essa proposta de expansão do ensino no Brasil, o governo apresentou, 

nas últimas duas décadas, algumas ações que incentivam a capacitação profissional 

e inclusão da sociedade na escola e, com isso, empreendeu programas que dão 

suporte à execução do seu planejamento, tais como: Brasil Profissionalizado, 

Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, Programa Mulheres Mil, 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), entre outros. 

No entanto, tais programas, por si só, não correspondem, necessariamente à 

garantia de elevação do nível de qualidade educacional de que precisa o país. 

Embora se observe alguma medida do governo visando à melhoria no acesso à 

educação, as mesmas não têm alcançado resultados expressivos, funcionando mais 

como medidas paliativas, procurando atender a uma demanda emergencial, com 

pouco ou nenhum resultado, que perdure no longo prazo.  
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Para Kuenzer (2006), essas políticas públicas no campo da educação, na 

forma como vêm sendo executadas, deixam claras as evidências de se tratar de 

“estratégias populistas de eficácia discutível”, uma vez que são concebidas de forma 

fragmentadas por meio de programas executados em parceria com o setor privado, 

para o qual se destina boa parte dos recursos públicos, evidenciando, com isso, a 

ausência de políticas públicas que, de fato, atribuam a responsabilidade da 

educação ao Estado.  

Ainda no tocante à expansão e à democratização da educação na realidade 

brasileira, o olhar, na presente pesquisa, tem se voltado para a Educação pública na 

modalidade Profissional. Assim, destacam-se os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, que são as instituições responsáveis pelo ensino técnico a 

nível público no país e que tem contribuído ativamente com o plano de expansão 

das Redes Federais de Educação Profissional mediante a concessão de recursos 

oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)4 instituído no governo 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).  

Cabe destacar que o plano de expansão do ensino Profissional ganhou 

propulsão no governo do então presidente Lula, que dedicou atenção especial a 

essa modalidade de ensino, uma vez que o cenário político econômico no período 

em que esteve à frente do governo apontava para o crescimento da taxa de 

emprego e, consequentemente, a necessidade de capacitação profissional da mão 

de obra. Dessa forma, destinou recursos públicos em proporções significativas para 

promover a sua expansão em todas as unidades federativas do país. Nesse sentido, 

os institutos federais assumiram o compromisso de prestar apoio necessário no 

atendimento aos programas de capacitação profissional, planejados pelo governo 

por intermédio do Ministério da Educação.  

Um desses programas, ao qual engendramos esforços para o 

desenvolvimento de nossos estudos e que discutirá melhor em seção posterior, 

consiste no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), criado no dia 26 de outubro de 2011 com a sanção da Lei nº 

12.513/2011 (BRASIL, 2011) já no governo da presidenta Dilma Rousseff. 

                                                             
4
 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), segundo informações extraídas do site do 

governo federal (www.pac.gov.br) foi criado no ano de 2007 pensado como um plano estratégico de 
resgate do planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do país 
promovendo a execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética, 
contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável.  

http://www.pac.gov.br/
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Tal plataforma tem como objetivo principal expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para 

a população brasileira. Para tanto, prevê uma série de subprogramas, projetos e 

ações de assistência técnica e financeira que, juntos, oferecerão oito milhões de 

vagas a brasileiros de diferentes perfis nos quatro anos seguintes à aprovação da 

lei.  

Por se tratar de um programa recentemente implantado pelo Governo Federal 

e que traz no seu escopo proposições condizentes às estratégias estabelecidas pelo 

PNE, entende-se como sendo de extrema relevância o seu estudo no sentido de 

investigar suas implicações para a Educação Profissional brasileira e, de forma mais 

específica ao que se pretende o objeto de estudo desta tese, identificar, com o foco 

nas Necessidades de Formação Docente, possíveis necessidades formativas dos 

professores que atuaram no programa, de forma que tais necessidades apontem 

para as expectativas, dificuldades e anseios sentidos por esses profissionais da 

educação, influenciando direta ou indiretamente o não atendimento aos objetivos 

propostos pelo PRONATEC.   

Considerando toda essa discussão que permeia a expansão do ensino 

profissional, apresentam-se as ações, realizadas nessa direção, pelo Instituto 

Federal da Paraíba, por se tratar de uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica, tendo assumido, mediante assinatura de 

Termo de Cooperação, o compromisso de ofertar cursos de capacitação profissional 

na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC) oportunizando o acesso ao 

ensino público de qualidade à comunidade daquela região. 

Ao longo desses três anos de atuação no programa, o Instituto Federal da 

Paraíba (campus João Pessoa) já formou mais de 50 turmas, com aproximadamente 

1000 alunos certificados em diversos cursos contemplados nos eixos tecnológicos 

de: Gestão e Negócios, Controles e Processos Industriais, Informação e 

Comunicação, Infraestrutura, Produção cultural e design, Produção Industrial, com 
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perspectivas de ampliar as ofertas para os demais eixos tecnológicos estabelecidos 

pelo Guia PRONATEC5 de cursos FIC.  

É importante frisar que, embora o PRONATEC permita o desenvolvimento de 

cursos técnicos (que possuem carga horária maiores), o campus do IFPB localizado 

no município de João Pessoa optou pela oferta de cursos na modalidade FIC, que 

abrange cursos de qualificação e capacitação profissional de curta duração 

(compreendidos entre 2 e 3 meses). Essa escolha da modalidade de cursos FIC 

reflete diretamente no delineamento das práticas didático-pedagógicas desses 

cursos, visto que, enquanto na modalidade de cursos técnicos a carga horária dos 

cursos é mais extensa, na modalidade FIC, a proposta é de trabalhar com cursos de 

qualificação com carga horária reduzida, influenciando diretamente nos currículos 

mais enxutos e formação de caráter mais operacional e prático, não se preocupando 

com o aspecto teórico e científico.  

Considerando esse cenário, o presente estudo pretende avaliar as 

experiências dos professores que lecionaram no PRONATEC no campus João 

Pessoa do IFPB, focando nas necessidades formativas percebidas pelos docentes 

atuantes no programa. Não obstante, a fim de refletir sobre tais necessidades, é 

importante que se entenda em que contexto elas se apresentam. Sendo assim, 

apresentar-se-á, nas seções subsequentes, alguns esclarecimentos acerca do 

surgimento da Educação Profissional (EP), destacando sua trajetória histórica e 

suas políticas que influenciam no modo como essa modalidade de ensino é 

desempenhada na atualidade. 

2.1 OS RUMOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT) NO 
CONTEXTO BRASILEIRO – BREVES RELATOS HISTÓRICOS E SUAS 
REFORMAS POLÍTICAS  

Para que hoje a Educação Profissional fosse considerada uma modalidade de 

ensino dotada de regulamentações e princípios que ressaltem a sua devida 

importância em nível educacional, percorreu-se um caminho árduo carregado de 

preconceitos e de reformas políticas. Ainda assim, essa modalidade leva consigo o 

estigma de uma educação desprestigiada focada no desenvolvimento do 

                                                             
5
 O Guia de cursos FIC do PRONATEC elenca todos os cursos que podem ser ofertados pelo 

programa, distribuídos por diferentes eixos tecnológicos, e encontra-se disponível no site 
<pronatec.mec.gov.br>.   
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conhecimento técnico para o trabalho, subestimando sua capacidade de 

desenvolver o potencial crítico-reflexivo dos cidadãos que dela participam. 

 Essa função delegada ao ensino profissionalizante, segundo Grabowski e 

Ribeiro (2010, p.277), “é resultado de uma sociedade estruturada de forma dual: 

proprietários dos meios de produção detentores do capital e, trabalhadores, donos 

de sua força de trabalho a ser transformada em mercadoria de venda e produção”. 

Na percepção de Gomes e Marins (2004, p.30), uma educação organizada 

inicialmente conforme a concepção de uma sociedade capitalista separada em 

classes sociais, cuja divisão do trabalho faz-se entre os que “pensam” e os que 

“fazem”, conforme a dicotomia do saber (a teoria, o ensino secundário, normal e 

superior) e do executar tarefas manuais (a prática, o ensino profissional). 

No âmbito histórico da Educação Profissional, encontram-se passagens que 

relatam o seu percurso evolutivo acompanhando as transformações ocorridas, 

sobretudo, a partir do processo de industrialização e urbanização das cidades 

iniciadas no século XIX, quando surgiam as indústrias e a produção de bens de 

consumo apontava para a necessidade de instrução básica e profissional popular, 

no intuito de operacionalizar todo o processo produtivo que se estruturava naquele 

período.  

Contudo, a formação de uma mão de obra para atuar naquele regime não 

carecia de conhecimentos científicos aprofundados, bastando alguns conhecimentos 

técnicos, habilidades para o trabalho artesanal, com características de trabalho 

braçal que se desempenhava por meio de esforço físico. Percebia-se, nessa 

configuração, um modelo de ensino elementar que se adequava a uma classe de 

pessoas que necessitavam de conhecimento para o trabalho, a fim de garantir a sua 

subsistência e, portanto, destinado principalmente aos cidadãos desvalidos da 

sociedade.  

O ensino profissional brasileiro percorreu alguns estágios que se constituem 

parte de sua trajetória histórica e que, de acordo com alguns pesquisadores dessa 

modalidade de ensino (Manfredi, 2002; Moll, 2010; Pacheco e Morigi, 2012), esse 

percurso se fez em diferentes períodos, evidenciando os contextos políticos nos 

quais se desenvolveram as primeiras leis que regulamentavam ações de formação 

focando na prática profissional.  
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Em seu livro “Educação Profissional no Brasil”, Manfredi (2002) apresenta os 

principais momentos históricos que integram a trajetória da educação profissional no 

Brasil em 6 períodos distintos: 

1. Educação e Trabalho entre os povos nativos: iniciando com a chegada 

ao Brasil dos portugueses, que trouxeram suas práticas educativas, 

preparando os povos indígenas para a execução do trabalho, a partir da 

observação e da participação nas atividades de caça, pesca e coleta. 

Período marcado por uma economia agroexportadora de matérias-primas 

sustentada na exploração da força de trabalho escravo; 

2. Educação e Trabalho no Brasil Colônia (1500-1822): nesse período, 

ressaltam-se as iniciativas praticadas pelos padres jesuítas, que 

incentivaram a criação dos primeiros núcleos de formação profissional, isto 

é, as escolas-oficina, cuja proposta era a de formação de artesãos e 

demais ofícios para serem aproveitados, sobretudo, nas atividades 

agroindustriais e no extrativismo; 

3. O Ensino Profissional no Império (1822-1889): durante esse período, a 

economia do Brasil deixou de ser apenas agroindustrial e passou a 

incorporar empreendimentos industriais estatais e privados. As primeiras 

instituições educacionais públicas a serem fundadas foram de ensino 

superior destinadas a formar pessoas para exercerem funções qualificadas 

no exército e na administração do Estado. Os demais níveis de ensino (o 

primário e o secundário) serviam como cursos preparatórios à 

universidade. Paralelo à construção do sistema escolar público, o ensino 

profissional ia se desenvolvendo com o objetivo de promover a formação 

da força de trabalho diretamente ligada à produção, sendo ministrado nas 

academias militares (Exército e Marinha), em entidades filantrópicas e nos 

liceus de artes e ofícios; consistia num ensino de natureza assistencialista 

e compensatória destinadas aos pobres e desafortunados, além de ser um 

veículo de formação para o trabalho artesanal. 

4. A Educação Profissional durante a Primeira República (1889-1930): 

período marcado pela expansão e diversificação da educação escolar 

profissional, tendo como um marco o decreto 7.566, de 23 de setembro de 

1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, por meio do qual foi 

possível a criação de 19 escolas de aprendizes artífices, sendo uma em 
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cada capital dos estados da Federação (com exceção do Distrito Federal e 

do Rio Grande do Sul), dando início à rede federal que culminou nas 

escolas técnicas e, posteriormente, nos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETS). A diversificação no ensino profissional se deu 

ainda com a participação da iniciativa privada mediante o sistema 

educacional construído pelos padres salesianos oriundos da região de 

Torino (Itália), que não só ofertavam cursos profissionalizantes, como 

também o ensino secundário. Destacam-se, ainda, nesse período, as 

iniciativas no âmbito do movimento dos trabalhadores que, no decorrer das 

duas primeiras décadas do século XX, despontaram projetos de Educação 

Profissional diferentes dos propostos pelos setores dominantes (estatais e 

eclesiásticos). Devido ao movimento operário sindical liderado por grupos 

de ideologias anarco-sindicalistas, evidente entre os anos de 1902 a 1920, 

a formação para o trabalho ocorria inicialmente no chão de fábrica, onde se 

aprendia o ofício na prática (in loco) segundo os padrões do regime fabril e 

do trabalho assalariado capitalista. 

5. A Educação Profissional no Estado Novo (1937-1945): nesse período, 

ocorre a separação entre o trabalho manual e intelectual, ressaltando uma 

sintonia entre a divisão social do trabalho e a estrutura escolar, isto é, um 

ensino secundário para as elites condutoras e os ramos profissionais do 

ensino médio para as classes desfavorecidas. A articulação entre os níveis 

de ensino seguia uma estrutura dividida em ramos, ciclos e graus instituída 

a partir da Reforma de Gustavo Capanema (em meados de 1942) nas leis 

orgânicas. Nessa configuração, o ensino secundário acontecia 

separadamente ao ensino profissional, e ambos eram preparatórios para o 

ensino superior. Porém, tanto o ensino secundário quanto o profissional 

aconteciam em 2 ciclos. No caso do ensino secundário, o 1º ciclo (ginásio) 

era propedêutico ao 2º ciclo (colegial), assim como aos segundos ciclos 

dos demais ramos, sendo, por sua vez, preparatório ao ensino superior. O 

mesmo não se dava para os primeiros ciclos do ensino profissional, os 

quais eram preparatórios apenas aos seus respectivos 2º ciclos e, no 

tocante ao ensino superior, o acesso era muito restrito apenas aos cursos 

relacionados ao que havia feito no 1º e 2º ciclos. É importante ainda 

destacar, nesse período, o surgimento do Sistema “S” representado 
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inicialmente pelo Senai (1942) e Senac (1943) geridos pelos organismos 

sindicais patronais, os quais promoviam a formação profissional 

paralelamente ao sistema público. 

6. A Educação profissional nos tempos de redemocratização (1945 a 

1990): nesse período, a educação profissional sofreu poucas adaptações 

em relação à estrutura educacional concebida no período anterior que 

persistia numa concepção dualista: de um lado, uma educação escolar 

acadêmico-generalista, no qual os alunos tinham acesso a um conjunto 

básico de conhecimentos cada vez mais amplos; do outro lado, a 

Educação Profissional, na qual o aluno recebia um conjunto de 

informações relevantes ao domínio de seu ofício sem aprofundamento 

teórico, científico e humanístico que lhe proporcionasse meios de avançar 

nos estudos de forma a lhe garantir o domínio de outros saberes. Mais 

adiante, os governos militares (1964-1985) optaram por uma estratégia de 

desenvolvimento voltada para os grandes projetos nacionais, fazendo 

surgir a necessidade de desenvolver vários programas que requeriam mão 

de obra em massa, tais como o PIPMO (Programa Intensivo de Formação 

de Mão de Obra). O treinamento dos trabalhadores focava uma formação 

de curta duração, conteúdo reduzido, prático e operacional, executado pelo 

Senai, instituição que teve uma expressiva expansão durante esse período, 

e pelas escolas técnicas da rede federal.  

Percebe-se, ao longo dessa trajetória, que, desde sempre, a Educação 

Profissional mantém seu caráter excludente e seletivo, com o monopólio do setor 

empresarial no campo do ensino e da capacitação profissional, permeada por 

políticas de formação profissional exclusivamente centradas nas necessidades do 

mercado de trabalho e desarticuladas de políticas de desenvolvimento, de geração 

de emprego e distribuição de renda. 

De acordo com Lima (2012), no Brasil, a fase mais moderna de seu 

desenvolvimento se deu entre os anos de 1930 e 1945 em um contexto de forte 

intervenção estatal e combate ao capital externo, refletindo, nesse contexto, também 

no modo como se estruturavam as políticas educacionais do país. Segundo o autor, 

 

É inegável que as mudanças do caráter socioeconômico do país na década 
de 1930 conformaram um divisor de águas, no que diz respeito aos rumos 
da educação brasileira. Fruto de um crescente processo de industrialização, 
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de uma economia que se organizava em torno da substituição de 
importações, de uma reconfiguração na estrutura de classes brasileira, com 
a ascensão de uma burguesia industrial como classe hegemônica e de uma 
classe operária que passava a pressionar paulatinamente o sistema por 
direitos e melhores condições de vida. Surgiu então a preocupação do 
Estado em organizar nacionalmente as diferentes modalidades de ensino, 
em especial a Educação Profissional que dentro do contexto de 
industrialização crescente precisava ser expandida (LIMA, 2012, p. 68-69). 
 
 
 

Embora já houvesse a preocupação da expansão da Educação Profissional 

na década de 1930, essa expansão não vingou naquele período, vindo a ter maior 

expressividade só a partir dos anos 1990. Segundo o que se afirma no Parecer 

16/99, encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, propondo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível Técnico:  

 

Até meados da década de setenta, a formação profissional limitava-se ao 
treinamento para a produção em série e padronizada, com a incorporação 
maciça de operários semi-qualificados, adaptados aos postos de trabalho, 
desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e 
delimitadas. A partir da década de 80, as novas formas de organização e de 
gestão modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário 
econômico e produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego 
de tecnologias complexas agregadas à produção e à prestação de serviços 
e pela crescente internacionalização das relações econômicas. Em 
consequência, passou-se a requerer sólida base de educação geral para 
todos os trabalhadores; educação profissional básica aos não qualificados; 
qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, para 
atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de 
trabalhadores.  Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes 
aos impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de 
profissionais mais polivalentes, capazes de interagir em situações novas e 
em constante mutação. Como resposta a este desafio, escolas e instituições 
de educação profissional buscaram diversificar programas e cursos 
profissionais, atendendo novas áreas e elevando os níveis de qualidade da 
oferta (PARECER CNE/CEB Nº16/99, p.286.). 
 
 

A educação profissional e tecnológica adquire novas perspectivas a partir da 

década de 1990, apresentando algumas adaptações e novas reformas nas suas 

políticas educacionais, acompanhando as transformações socioeconômicas e 

políticas vivenciadas naquele momento. Durante esse período, ocorreram alguns 

debates com foco na educação, nos quais as visões empresariais, sindicais e de 

educadores se confrontavam no sentido de estabelecer novos rumos para a 

formação de técnicos de nível médio. Tais debates estimularam o desenvolvimento 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 20 



53 
 

 

de dezembro de 1996, na qual se apresenta, pela primeira vez, um capítulo 

abrangendo quatro artigos que trataram especificamente da EPT.  

Para a nova LDB, a educação profissional assume um papel de uma 

educação complementar à educação básica, conduzindo ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas 

de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Assim, a sociedade busca, 

então, desenvolver competências e ampliar seus conhecimentos para que possam 

ser compartilhados, isto é, postos em prática, sendo esta prática materializada na 

execução do trabalho.  

2.2 AS REFORMAS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA 

Apesar do destaque dado pela nova LDB à EPT, foi ainda necessária a 

promulgação de Decretos Federais com o objetivo de regulamentar a educação 

profissional, uma vez que o texto da LDB apresentava apenas as linhas gerais de 

sua concepção. Sendo assim, foram apresentados os decretos nº 2.208/97 

(BRASIL,1997) e, posteriormente, o decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004) editados 

nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, 

respectivamente, os quais promoveram uma organização da Educação Profissional 

técnica de nível médio, muito embora com ideologias distintas. Dada a sua 

relevância e as polêmicas que surgiram, a partir da promulgação desses decretos, 

assim como percebendo ser esse um marco na história da EPT, tais decretos serão 

retomados, em maiores detalhes, na seção seguinte. 

Não obstante, mesmo com essas reformas e mudanças na maneira de 

conceber a EPT, ainda se percebe o princípio de educação excludente, uma vez 

que, sendo uma modalidade de ensino diretamente relacionada ao modo de 

produção capitalista, permanece sempre subordinada aos interesses do capital, 

adaptando-se às mudanças impulsionadas pelo processo de globalização e suas 

interferências no mundo do trabalho e, por conseguinte, no mercado de trabalho. 

De acordo com o exposto no folheto publicado em junho de 2005 pelo Grupo 

de Trabalho de Política e Educação (GTPE) do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), essa adequação e submissão da EPT 

à hegemonia neoliberal 
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[...] pode ser identificada nos princípios que norteiam os dispositivos legais 
produzidos pelo Governo Federal, a saber: a separação entre o pensar e o 
agir, mediante ruptura entre a educação básica e formação profissional; o 
consequente aligeiramento da formação; a secundarização de um conjunto 
de disciplinas de cunho humanístico e de conhecimentos básicos e a 
priorização das disciplinas técnicas aplicadas; o favorecimento de 
habilidades e competências de caráter empreendedor; a concepção 
reducionista do papel acadêmico-científico dos CEFETs, que ficam 
relegados à condição de instituições periféricas na produção de 
conhecimentos (GTE/ANDES-SN, 2005). 
 
 

Tardif e Lessard (2014), ao analisarem essa forma de pensamento neoliberal 

na educação profissional, destaca que a mesma influencia diretamente na 

perspectiva do trabalho docente, tornando-o uma ocupação secundária em relação 

ao trabalho material e produtivo. Na concepção dos autores, “a docência e seus 

agentes ficam subordinados à esfera da produção, porque sua missão primeira é 

preparar os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho”. Por essa ótica, há 

de se entender que a formação do profissional docente para atuar na modalidade da 

educação profissional deve também caminhar rumo aos princípios neoliberais. 

Em atenção às críticas suscitadas pelos autores, percebe-se que o ensino 

praticado nessa condição restringe-se a conteúdos preconcebidos em currículos 

engessados, pouco se importando com o tempo necessário a uma formação plena 

do indivíduo que considere o princípio da omnilateralidade6, mas instruindo-o naquilo 

que será útil a sua prática profissional. 

  

O tempo de aprender não tem valor por si mesmo; é simplesmente uma 
preparação para a “verdadeira vida”, ou seja, o trabalho produtivo, ao passo 
que, comparativamente, a escolarização é dispendiosa, improdutiva ou, 
quando muito, reprodutiva (TARDIF e LESSARD , 2014. p. 17). 
 
 

Depreende-se, pelo contexto histórico, político e sociocultural da Educação 

Profissional, que essa visão, de certo modo, é incentivada por políticas públicas que 

norteiam essa relação existente da Educação para o Trabalho e, por conseguinte, o 

desenvolvimento de um ensino por competências que, na concepção das atividades 

docentes, 

[...] confere a responsabilidade de escolher adequadamente os métodos de 
ensino , assim como de conceber a natureza do saber a ser trabalhado nos 
conteúdos, que devem fazer convergir vários elementos para incentivar o 

                                                             
6
 O conceito do homem omnilateral é observado nas obras de Marx, embora não tenha sido definido 

por este autor. O termo consiste na formação integral do indivíduo, dotando-o de capacidades e 
potencialidades libertadoras que permitem orientar suas ações de forma crítica, ética e responsável 
na sua relação com o mundo e a sociedade em que vive. 
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aluno a ser construtor de seu próprio conhecimento durante seu processo 
de aprendizagem e no desenvolvimento de suas competências profissionais 
(GOMES; MARINS, 2004, p.62). 
 
 

Contudo, Kuenzer (2000), ao mencionar as recomendações do Banco 

Mundial quanto às políticas para a educação, destaca que a educação profissional 

não é priorizada devido aos elevados investimentos demandados para a garantia de 

um ensino universalizado, caro e prolongado. Segundo a autora, na concepção do 

Banco Mundial, importa que haja a preocupação em universalizar o ensino 

fundamental por meio de programas de correção, cuja proposta seja a de regularizar 

o fluxo idade/série, a fim de evitar deficit de escolaridade. A autora conclui que “a 

política de educação profissional formulada para o Brasil nos próximos anos é 

dotada de uma lógica seletiva, baseada no pressuposto de que a ‘sociedade do 

conhecimento’ é para poucos”.  

Nessa mesma linha de pensamento, Gabrowski e Ribeiro (2010) afirmam 

categoricamente que, no Brasil, não se tem a preocupação em desenvolver políticas 

de Estado que se mantêm no curto, médio e longo prazos, mas sim políticas de 

governo que se modificam a cada nova mudança de gestão governamental. 

Segundo os autores, “nossas elites nunca conseguiram pensar o Brasil nem a 

educação para o futuro. Essa realidade demonstra que, ou falta projeto ou o projeto 

é não tê-lo”. 

Diante dessas críticas, bem como considerando os embates que circundam a 

Educação Profissional no Brasil, no sentido de investigar as mudanças pelas quais 

essa modalidade de ensino já enfrentou no decorrer de sua trajetória histórica e 

política, o Quadro 1 sintetiza cronologicamente as principais reformas sofridas pela 

EPT, evidenciando as características e mudanças instituídas em cada instrumento 

legal e permitindo a compreensão dos efeitos dessas mudanças em prol de uma 

educação controlada pelos interesses neoliberais que afetam não apenas o modo 

como é concebido o ensino, mas apontam para um descompasso no quesito da 

formação dos docentes desta modalidade de educação no país, uma vez que se 

torna evidente a marginalização no tocante ao desenvolvimento de políticas públicas 

de formação docente para a educação profissional, visto que, ao longo de sua 

trajetória histórica, nunca foi uma modalidade de educação que demonstrasse 

interesse na sua organização de modo regimental pelo governo, deixando-se 

evidenciar as tendências político-partidárias nessa construção. 
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No âmbito dessa discussão, cabe destacar o que afirma Di Giorgi (2011, p.16) 

ao mencionar que “só é possível obter êxito em reformas educacionais considerando 

o professor como um parceiro ativo e levando em conta suas necessidades, 

pessoais e profissionais”, dado que, em última instância, são os professores que 

decidem pela mudança ou não, sendo, portanto, os atores responsáveis pelo 

sucesso ou fracasso de qualquer que seja a reforma educativa proposta.  

Em se tratando do sucesso das reformas curriculares, Ramalho e Núñez 

(2011) ainda acrescentam que esse processo depende, ainda que não 

exclusivamente, da participação ativa, criativa, transformadora de todos os atores da 

educação (sociedade, pais, famílias, professores alunos e diretores). 

 

Quadro 1 – Principais Reformas Políticas da Educação Profissional Brasileira 

PERÍODO 
(Ano) 

INSTRUMENTO 
LEGAL  
(Leis e 

Decretos) 

OBJETIVO 
PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

Governo 
Getúlio 
Vargas  
1942 -
1950 

Leis Orgânicas 

do Ensino 

Estruturação do 

Ensino técnico-

profissional 

- Dualidade entre o ensino secundário (para a 

elite) e profissional (para os pobres); 

- Criação do SENAI (1942) e SENAC (1946), 

objetivando a formação de profissionais para a 

indústria e o comercio; 

- Falta de flexibilidade entre os vários ramos do 

ensino profissional e entre este e o ensino 

secundário; 

- Possibilidade de o aluno do ensino 

profissional prosseguir os estudos nos níveis 

superiores mediante realização de exames em 

disciplinas não cursadas.  

Governo 
João 

Goulart 
1961 

Lei de Diretrizes 

e Base da 

Educação 

Lei nº 4.024/61 

Equiparação de 

todos os ramos e 

modalidades de 

ensino 

- Os ramos e as modalidades de ensino 

passaram a ser equivalentes em vista do 

prosseguimento de estudos em nível superior. 

Governo 
Médici  
1971 

Lei nº 5.692/71 

Reformulação da 

Lei 4.024/61 no 

que se referia a 

promover 

alterações na 

estrutura 

organizacional 

do 1º e 2º graus 

- Institui a profissionalização obrigatória no 

segundo grau;  

- O trabalho e, consequentemente, a educação 

profissional passaram a ser integrantes da 

formação de primeiro e segundo graus; 

- A criação de uma falsa imagem da formação 

profissional como solução para os problemas 

de emprego; 

- Modelo ideológico de ensino baseado no 

capital humano, levando em conta as 
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da educação 

nacional 

necessidades do mercado de trabalho local ou 

regional; 

- Política ditatória que previa a formação 

despolitizada e fragmentada imposta por um 

currículo tecnicista. 

Governo 
João 

Figueiredo  
1982 

Lei nº 7.044/82 

Tornar a 

educação 

profissional 

facultativa para o 

ensino do 

segundo grau 

- Restringe a formação profissional às 

instituições especializadas; 

- Mudança do termo “qualificação para o 

trabalho” proposta pela lei 5.692/71, por 

“preparação para o trabalho” descaracterizando 

o ensino do segundo grau; 

- Mudanças na proposta curricular dispensando 

as escolas da obrigatoriedade da 

profissionalização, voltando à ênfase à 

formação geral. 

Governo 
Fernando 
Henrique 
Cardoso  

1996 

Lei de Diretrizes 

e Base da 

Educação 

Lei nº9.394/96 

Reordenar o 

sistema 

educativo em: 

1. Educação 

Básica, 

formada pela 

Educação 

infantil, ensino 

fundamental e 

ensino médio; 

2. Educação 

Superior 

- Concepção menos tecnicista na formação dos 

jovens; 

- A educação profissional com foco no 

desenvolvimento de competências 

profissionais; 

- Educação profissional integrada às diferentes 

formas de educação, à ciência e à tecnologia; 

- Nova relação da educação com o mundo do 

trabalho; 

- Maior preocupação com a formação do 

educador e com as condições de trabalho; 

- Educação de estrutura curricular flexível; 

- Valorização do conhecimento adquirido no 

exercício do trabalho; 

- Garantia de reconhecimento nacional para os 

diplomas de cursos de educação profissional 

de nível médio. 

Governo 

Fernando 

Henrique 

Cardoso  

1997 

Decreto Federal 

nº 2.208/97 

Regulamentar a 

Educação 

Profissional em 3 

níveis: Básico, 

Técnico e 

Tecnológico. 

 

- A educação profissional de nível técnico terá 

organização curricular própria e independente 

do ensino médio, podendo ser oferecida de 

forma concomitante ou sequencial;  

- Os currículos do ensino técnico são 

estruturados em disciplinas que poderão ser 

agrupadas na forma de módulos; 

- A organização modular permite efeito de 

terminalidade, garantindo a certificação parcial; 

- Aproveitamento de módulos em outros 

itinerários profissionalizantes; 

- O término do ensino médio garante o direito 

ao diploma de técnico em nível médio; 

- As disciplinas do currículo do ensino técnico 

podem ser ministradas por professores, 

Continuação do quadro 1 
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instrutores e/ou monitores com experiência 

profissional e preparação pedagógica 

comprovadas; 

- A Educação Profissional de nível tecnológico 

corresponde a cursos de nível superior na área 

tecnológica, objetivando a formação 

profissional especializada para o mercado de 

trabalho; 

- A preparação para o magistério na educação 

profissional se dá em serviço, em cursos de 

licenciatura ou em programas especiais. 

 

 

Governo 

Luiz 

Inácio 

Lula da 

Silva  

2004 

Decreto 

5.154/04 

Reestabelecer a 

integração do 

ensino médio 

com o ensino 

técnico 

profissionalizante 

ofertado em 3 

regimes: 

Integrado, 

concomitante e 

subsequente. 

- Reintegração da educação profissional 

técnica de nível médio com o ensino médio; 

- Crescimento do número de matrículas na 

Educação Profissional de nível técnico; 

- Ampliação das estruturas das escolas 

técnicas da rede pública federal – Projeto de 

expansão da rede Federal; 

- A EPT passou a ser organizada em três 

níveis: Formação Inicial Continuada; Educação 

Profissional Técnica de nível médio e 

Educação Profissional Tecnológica de 

graduação e pós-graduação. 

 

FONTE: Elaboração Própria (com base em Gomes e Marins, 2004) 

 

Diante desse panorama geral das reformas, bem como da importância dada 

ao aspecto organizacional e estrutural da Educação Profissional nas últimas 

décadas, é interessante que haja uma breve análise dos dois últimos momentos 

representados pelos decretos promulgados nos governos de FHC e Lula que, após a 

aprovação da LDB, tiveram por objetivo a regulamentação da EPT por meio dos 

decretos 2.208/97 e 5.154/04, sendo esses considerados polêmicos pela forma 

como foram instituídos, apresentando rupturas político-ideológicas, representando 

um cenário propenso ao surgimento de novas necessidades formativas dos 

docentes. 

Continuação do quadro 1 
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2.3 A REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DOS 

DECRETOS 2.208/97 E 5.154/04 

As reformas mais significativas do ponto de vista político para a Educação 

Profissional ocorreram nas décadas de 1990 e 2000, envolvendo dois governos 

diferentes: FHC e Lula. No início da década de 90, mais especificamente no ano de 

1993, o processo da reforma foi se estruturando no sentido de se redefinir e 

redirecionar a EPT. Buscava-se compor um documento que regulamentasse essa 

modalidade de ensino no Brasil. Nesse mesmo ano, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) produziu, em parceria com o Banco Mundial, um 

relatório que tinha por objetivo oferecer um quadro geral para a formulação de 

políticas públicas para a educação técnico-profissional.  

O documento ficou conhecido como “Modernização Tecnológica e 

Formação Técnico-profissional no Brasil: Impasses e Desafios”, que, apesar de 

reconhecer a excelência da educação desenvolvida pelos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET) atribuída, sobretudo, à boa estrutura física dessas 

escolas e às condições de trabalho docente, afirmava que a manutenção dessas 

instituições, do ponto de vista orçamentário, com esse patamar de qualidade, 

tornava-se incompatível com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial para a 

educação em países emergentes. Desse modo, o documento recomendou que a 

educação profissional tivesse como modelo a ser seguido o estabelecido pelo 

“Sistema S”7, uma vez que demonstrava ser um modelo de educação flexível e ágil, 

sendo facilmente adaptável às mudanças sociais e econômicas do mercado. 

Em consenso com essa proposta carregada de ideologias neoliberais, o 

governo FHC apresentou, no início de seu governo, o projeto de Lei 1.603/96, que 

aderia, quase na sua totalidade, às recomendações do Banco Mundial para a 

educação profissional. Como era de se esperar, essa medida gerou 

descontentamento e manifestos contrários por parte da comunidade acadêmica, que 

conseguiu impedir sua aprovação no Congresso Nacional, sendo retirado de 

tramitação pelo Governo Federal, sob a alegação de que se tratava de um projeto 

que priorizava o setor privado na oferta da EPT e, por conseguinte, o distanciamento 

                                                             
7
 Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 

Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 
(Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop);  Serviço Social de Transporte (Sest) e Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
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de uma educação unificada que integrasse as diversas modalidades de educação 

num sistema único.  

Uma vez fracassada a proposta de aprovação do PL 1.603/96 e, sob o 

pretexto de regulamentar a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) de 20 de 

dezembro de 1996, eis que o governo retoma a discussão da regulamentação da 

EPT e baixa o Decreto 2.208/97 (BRASIL, 1997), constando os mesmos pontos do 

PL 1.603/96. Nessa nova configuração, o decreto é, então, promulgado, sendo 

complementado pela Portaria 646 do MEC e pela Medida Provisória 1.549-28/97.  

Uma vez instituída a reforma pelo decreto 2.208/97, ficou decidido, pelo seu 

artigo 5º, que a educação profissional passaria a ser organizada de maneira 

independente do ensino médio. Essa medida induziu a constituição de um mercado 

privado da educação profissional, tendo por consequência a redução acentuada da 

sua oferta na esfera educacional pública, desestruturando a rede federal e estadual 

de ensino médio e técnico profissional. 

Em seguida, surgiram programas que contribuíram para o processo de 

expansão da rede privada no ensino profissional, a exemplo do Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP) e o Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador (PLANFOR), os quais, segundo destaca o ANDES-SN, tiveram como 

objetivos centrais “a fragmentação do sistema nacional de educação, a privatização 

das instituições educacionais públicas e a submissão da educação à lógica e às 

práticas do mundo dos negócios”. 

Em consequência a todas essas reformulações atribuídas à EPT dada pelo 

decreto 2.208/97 e seus impactos diretos no modo de execução dessa 

regulamentação, representantes das redes federal e estaduais, juntamente com 

representantes de movimentos sindicais e sociais, assim como do setor privado 

liderado pelo Sistema S, promoveram encontros e seminários marcados por 

profundas discussões, tensões e questionamentos que se mostravam a favor e 

contra a permanência do decreto em questão.  

Foi a partir desses movimentos que se chegou a um veredito pela revogação 

do decreto 2.208/97 e a defesa pela restituição da oferta do ensino técnico integrado 

ao ensino médio, que se formulou o novo Decreto nº 5.154/2004, contemplando 

todas essas reivindicações. Com essa experiência conflitante e seus 

tensionamentos políticos, o ANDES-SN demonstra uma preocupação em defesa de 

uma educação universalizada e democrática: 
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A partir da análise desse processo, entendemos que, mais do que nunca, 
devemos fortalecer nossa luta pelo estancamento e reversão das políticas 
de privatização da educação e a construção de uma nova política 
educacional que localize e integre a educação técnica e tecnológica, em 
âmbitos nacional e estadual, no campo de um sistema educacional público, 
universalizado e democratizado, em todos os níveis e modalidades 
(SINDOCEFET-PR / ANDES-SN, 2005).  
 
 

 

Assim, surgiu o novo Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, instituído e 

promulgado no governo Lula, cuja proposta foi de revogar o Decreto 2.208/97, que 

significou “uma espécie de símbolo da desastrada política educacional da era 

Cardoso” (FRIGOTTO, 2007. p.1141). Sua principal contribuição foi atribuir maior 

flexibilidade na articulação da educação profissional com o ensino médio e 

possibilitar às escolas maior liberdade de organizar a sua formação em consenso 

com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE). Na sua gênese, dentro 

das contradições da travessia, tratava-se de resgatar a perspectiva do ensino médio 

na perspectiva da educação politécnica ou tecnológica8 (FRIGOTTO, 2007). 

O decreto nº 5151/2004 não explicitou claramente qual era a política de 
educação profissional e tecnológica do Governo Federal, mas orientou de 
forma implícita os caminhos desta modalidade de ensino enfatizando a 
articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 
médio (BATISTOLLI, et AL, 2010, p.202). 

 

Nessa nova configuração, a educação profissional poderá ser desenvolvida 

mediante cursos e programas em três principais modalidades: a) formação inicial e 

continuada de trabalhadores – inclusive integrada com a educação de jovens e 

adultos; b) educação profissional técnica de nível médio; c) educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação.  

Esperava-se, com esse decreto, que a proposta da educação unificada fosse 

se concretizar na perspectiva de ofertar um ensino emancipatório, que possibilitasse 

se desvencilhar da ideologia da educação para o mercado de trabalho. No entanto, o 

mesmo não atendeu às expectativas como os setores educacionais da educação 

                                                             
8
 O conceito de educação politécnica ou tecnológica esteve inicialmente discutida nas obras de Karl 

Marx no início do século XIX. No Brasil, teve seu representante maior o professor Demerval Saviani 
que caracterizou a politecnia como um método de pensar a formação humana desvencilhada das 
influências neoliberais tornando-se num modelo de educação com formação geral e propedêutica 
livre das influências do modo de produção capitalista de exploração do homem pelo homem. 
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profissional pretendiam, principalmente no âmbito dos sindicatos e dos 

pesquisadores da área de trabalho e educação.  

Na concepção do SINDOCEFET-PR (2005), “a integração não se encontra 

contemplada como princípio, mas como estratégia, sendo uma possibilidade que 

poderia ser concretizada ou não, dependendo da correlação de forças sociais em 

disputa”. Com isso, verificou-se, no decorrer da prática do decreto, uma série de 

medidas que estavam contempladas no decreto 2.208/97, sendo praticadas da 

mesma forma. Dentre elas, destacam-se:  

a) A manutenção da concomitância do ensino médio e profissional, assim 

como da subsequência que permite que o aluno curse o ensino técnico 

após a conclusão do ensino médio, expressando, com isso, a continuação 

da dualidade estrutural da educação brasileira; 

b) Permanência da estrutura modular de organização da educação 

profissional (cursos técnicos oferecidos por disciplinas modulares); 

c) Complementaridade da formação em instituições distintas, pressupondo 

homogeneidade nos projetos pedagógicos de tais instituições; 

d) Continuidade de políticas de qualificação, alterando apenas sua 

nomenclatura de PLANFOR para Plano Nacional de Qualificação (PNQ) 

e) No tocante ao Sistema S, não houve mudança significativa, a não ser a de 

induzi-lo a disputar fundos para atuar nos programas de capacitação. 

Apesar desse impasse provocado pela quebra da expectativa causada pelo 

não atendimento da educação profissional pelo princípio da politecnia, o decreto 

contribuiu também para o crescimento da rede Educação Profissional mediante o 

processo de expansão que viabilizou a criação de novas instituições espalhadas por 

todo o Brasil, ofertando cursos na modalidade da EPT. Esse aspecto será discutido 

na seção seguinte.  

2.4 O PROCESSO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

– BREVES CONSIDERAÇÕES  

Conforme se viu, o percurso da Educação Profissional brasileira apresentou 

marcos históricos que foram contribuindo para uma melhor definição dessa 

modalidade de ensino nos dias atuais. Partindo da leitura do documento intitulado o 

“Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”, 

disponibilizado na plataforma virtual do Ministério da Educação (BRASIL, 2015), é 
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possível acompanhar, de forma sucinta, as principais transformações ocorridas 

desde o período colonial (1808) com a criação inicial do Colégio de Fábricas, 

mediante alvará assinado por D. João VI (sendo este o primeiro estabelecimento de 

educação instalado pelo poder público), até o período atual, com a criação dos 

Institutos Federais. Essas mudanças representaram conquistas que alteraram a 

forma de promover a educação profissional no país. 

Com essa trajetória marcada por diversas transformações, as quais 

possibilitaram o processo de expansão da EPT, a rede federal foi se projetando ao 

longo da história da educação nacional e, ao final do ano 2008, com a aprovação da 

Lei 11.892, passou por mais uma alteração, assumindo, desta vez, a categoria de 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologias (IFET), permanecendo 

até os dias atuais.  

 Segundo o artigo 6º da mencionada lei, os IFET têm por finalidade: 

  

Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo, e promover a produção, o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. Deve, ainda, 
orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir de mapeamento 
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural, em 
cada Instituto Federal” (BRASIL, 2008, Lei 11.892/08, art. 6º). 
 
 

Nessa configuração, essas instituições passam a se equiparar às 

universidades, oferecendo formação em nível superior, garantindo, no mínimo, 20% 

de suas vagas para atender a cursos de licenciatura, bem como a programas 

especiais de formação pedagógica, sobretudo na formação de professores para a 

educação básica e profissional (Lei 11.892/08, art. 7º, inciso VI, alínea b). Nessa 

conjuntura de expansão da Rede Federal, evidencia-se ainda mais a necessidade 

de estudos e debates sobre políticas de formação de professores para atuar na EP, 

discussão a ser retomada posteriormente. 

 Lima Filho e Queluz (2005), assim como Otranto (2010), afirmam que os 

modelos alternativos de ensino surgidos a partir das reformas educacionais, como é 

o caso dos IFET, possibilitaram a diversificação do ensino superior no país. De 

acordo com os autores, 

 

No Brasil, a abertura de cursos de tecnologia pavimentou o caminho da 
transformação das instituições de ensino técnico e médio em instituições de 
educação superior, possibilitando a diversificação da educação superior, 
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principalmente a pública federal. As instituições federais de educação 
superior, agora, não são, exclusivamente, as universidades de pesquisa, 
mas contam com outros modelos que oferecem, prioritariamente, a 
formação profissional, através de cursos tecnológicos (OTRANTO, 2010, p. 
103). 
 
 
 

Sendo a Educação Profissional uma aliada ao processo de industrialização, 

sobretudo, na formação e disponibilização de mão de obra qualificada, foi em 

meados do ano de 2004, quando o Brasil demonstrava um cenário econômico 

promissor, que a Educação Profissional tomou fôlego e começou a ser priorizada no 

governo do presidente Lula, iniciando, assim, vários investimentos que contribuíram 

para o fortalecimento e expansão da rede federal de ensino. Segundo afirmam 

Cassiolato e Garcia, 

 

Em 2004, o Brasil registrou uma taxa de crescimento econômico que há 
anos não acontecia. Amadurecia, então, no interior do governo a 
necessidade de se revogar o Decreto no 2.208/1997, que proibia a 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional. [...] Ele [Lula] 
entendia que ofertar cursos profissionais de qualidade para os 
trabalhadores pobres seria algo socialmente transformador e 
economicamente necessário. Daí a decisão de se promover rápida e 
desconcentrada expansão da rede federal de ensino técnico e tecnológico 
(médio e superior) (CASSIOLATO; GARCIA 2014, p. 11). 
 
 

A partir dessa realidade, constata-se que houve, na última década, uma 

mobilização em prol do desenvolvimento da educação profissional no país, segundo 

a qual foi possível verificar uma ampliação no número de unidades escolares da 

rede federal de educação profissional.  

De acordo com o site do Ministério da Educação e Cultura (MEC), observa-se 

que 

A Rede Federal está vivenciando a maior expansão de sua história. De 
1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 
2010, o Ministério da Educação entregou à população as 214 previstas no 
plano de expansão da rede federal de educação profissional. Além disso, 
outras escolas foram federalizadas. O MEC investiu mais de R$ 3,3 bilhões 
entre os anos de 2011 e 2014, na expansão da educação profissional.  Das 
208 novas unidades previstas para o período, todas entraram em 
funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade. São 38 Institutos 
Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, 
ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas 
(BRASIL, 2015, online). 
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O crescimento da Rede Federal de Educação Profissional do país, 

representado no gráfico da Figura 2, permite inferir, a partir de uma análise 

comparativa, que o segundo período de análise (2003-2010), em relação ao primeiro 

(1909-2002), apresenta um aumento expressivo da quantidade de novas instituições 

de educação profissional da ordem de 152%, considerando, para efeitos desse 

percentual, as 214 novas unidades acrescidas à rede no segundo período de 

análise, em detrimento das 140 unidades existentes no primeiro período. Observa-se 

ainda que, no terceiro período, o crescimento manteve-se ascendente com projeção 

da ordem de 58% em relação às unidades existentes no período anterior.  

 

 

Figura 2 - Expansão da Rede Federal de Ensino Profissional em número de instituições por período 

 

FONTE: MEC online 

Esses dados demonstram que a educação profissional passou por um longo 

período (93 anos) sem investimentos que garantissem sua expansão, vindo a 

recuperar seu crescimento somente na última década (conforme mostra o gráfico da 

Figura 3), a partir do incentivo do Governo Federal em prol da expansão da rede 

federal de educação técnica com a destinação de recursos financeiros para a 

abertura de novos institutos, visando a promover um maior acesso da sociedade à 

educação profissional com uma formação para o trabalho e para a cidadania, 

atendendo aos objetivos definidos no PNE. 

 



66 
 

 

Figura 3 - Execução Orçamentária do MEC: subfunção Ensino Profissional (2003-2012) 

 

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). 

 

O PNE, visto como instrumento estruturante da educação do Brasil, auxilia no 

desenvolvimento e na condução de ações orientadas à garantia de uma educação 

de qualidade dos sistemas de ensino do país. Nele, são estabelecidas as metas e 

estratégias orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso à educação e a 

permanência; as desigualdades educacionais em cada território com foco nas 

especificidades de sua população; a formação para o trabalho, identificando as 

potencialidades das dinâmicas locais e o exercício da cidadania (BRASIL. PNE, 

2014).  

Nesse sentido, os Institutos Federais (IFET) como instituições ofertantes de 

cursos de formação profissional, contribuem no atendimento de duas metas 

principais – 10 e 11 – contempladas no PNE (decênio 2014-2024), acerca da 

educação profissional, ofertando, nesse sentido, cursos de nível técnico 

concomitante ao ensino médio, promovendo programas de formação técnica e de 

capacitação profissional na modalidade de educação de Jovens e Adultos.  

Segundo consta no PNE, a meta 10 orienta “oferecer, no mínimo, 25% (vinte 

e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

Em R$ milhões 

 (valores correntes) 
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fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional”. Em seguida, a 

meta 11 pretende “triplicar as matriculas na educação profissional técnica de nível 

médio assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

da expansão no segmento público” (BRASIL. PNE, 2014). 

Cabe destacar que a educação técnica e profissional, para além da sua 

atuação na realidade brasileira, vem seguindo uma tendência mundial que enxerga, 

nessa modalidade de ensino, uma possibilidade de integrar a educação geral com a 

formação profissional. De acordo com o “Relatório de Monitoramento Global da 

Educação 2015, no tocante ao seu objetivo nº 3, que trata das “Habilidades para 

Jovens e Adultos”, 

 

A educação técnica e profissional tem recebido muito mais atenção nos 
últimos anos, principalmente por parte da União Europeia e da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). Outra 
razão para destaque é que a definição de habilidades se ampliou para além 
daquelas que dizem respeito à sobrevivência. A maioria dos defensores 
agora vê o treinamento de habilidades não como algo separado, mas como 
parte integrante da educação geral e, assim, oferece habilidades básicas e 
transferíveis juntamente com habilidades profissionais (UNESCO, 2015. 
p.27). 
 
 
 

Face ao que se tem exposto, observa-se que o modo de condução dessa 

educação que se propõe de qualidade, aliando as habilidades profissionais com as 

habilidades básicas, não tem sido alcançada, ou encontra fortes restrições para ser 

implementada na realidade educacional de diferentes países. Segundo destaca 

Frigotto (2008), essa dificuldade de integração é o que contribui para uma escassez 

de mão de obra qualificada. A falta de atenção com a qualidade da educação básica 

de nível médio no preparo do profissional qualificado que se pretende é o foco dessa 

preocupação. Para o autor supracitado, 

 

[...] o capitalismo construído pela classe burguesa brasileira configura uma 
realidade aparentemente contraditória, em que os empresários e os 
intelectuais a seu serviço, as grandes redes de comunicação e amplos 
setores do campo político engrossam a surrada tese de que o que trava um 
maior desenvolvimento é a falta de trabalhadores qualificados, mas, ao 
mesmo tempo, não se dá nenhum passo substantivo para a universalização 
do ensino básico de nível médio, com bases materiais que permitam uma 
qualidade ao menos nos padrões do que ofereciam as escolas técnicas 
federais (FRIGOTTO, 2008, p.527). 
 
 

E conclui seu pensamento, afirmando que 
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A contradição é apenas aparente, pois o sistema capital domina todas as 
partes do mundo, mas não da mesma forma. Ele apresenta, em distintas 
sociedades, processos históricos específicos que engendram 
particularidades tanto na estrutura de classes e relações de classe, quanto 
nos efeitos à exploração da classe trabalhadora (FRIGOTTO, 2008, p.528). 
 
 

Fica evidente que, a partir das ações implementadas na educação profissional 

e com os investimentos para a expansão da rede federal, o governo demonstra 

atenuar a demanda por profissionalização de mão de obra no país. Entretanto, esse 

processo ainda não atende de forma efetiva à realização dessa integração da 

educação básica com a profissional, pela qual se acredita garantir a elevação da 

qualidade na educação como um todo. 

O governo, por sua vez, insiste em desenvolver, no âmbito da Educação 

Profissional, programas educacionais que, se, por um lado, permitem um maior 

acesso da população à educação, por outro, deixam de atacar o problema da 

educação na sua essência, postergando uma solução permanente com fins na 

elevação dos níveis de qualidade da educação.  

Entretanto, segundo aponta Frigotto (2007, p. 1144), “não basta a 

democratização do acesso, há necessidade de qualificar as condições objetivas de 

vida das famílias e das pessoas e aparelhar o sistema educacional com 

infraestrutura de laboratórios, professores qualificados, com salários dignos, 

trabalhando numa única escola etc.”.  

Assim, é fundamental uma análise da política que conduza esse programa no 

sentido de enxergar aspectos relevantes que possam ser discutidos acerca de sua 

efetividade para uma educação profissional, destacando suas perspectivas e 

desafios na superação de lacunas que possam emergir a partir dessa observação.  

2.5 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR VIAS DE PROGRAMAS DO 

GOVERNO – O CASO DO PRONATEC: ENTENDENDO A POLÍTICA E SUAS 

AÇÕES  

É fato que a preocupação com a disponibilização de mão de obra qualificada 

tem refletido na forma como o Governo Federal estimula políticas de educação 

profissional e, por conseguinte, no delineamento de programas de formação para 

este fim.  
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De acordo com alguns documentos oficiais que delineiam políticas 

internacionais com recomendações para o desenvolvimento da educação e a 

erradicação do analfabetismo, tanto no sentido de dar condições de aumento de 

escolaridade, quanto à percepção de estimular na sociedade oportunidades de 

desenvolvimento de capacidades para uma vida produtiva mediante o uso de 

competências e habilidades para a execução de trabalho, destacam-se os relatórios 

elaborados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). 

Esses relatórios conduzem e monitoram a educação no âmbito global, 

apontando algumas recomendações para o desenvolvimento de uma educação mais 

equitativa e democrática, segundo as características de cada nação, as quais podem 

ser incorporadas nas políticas educacionais de cada país. No tocante ao 

desenvolvimento da educação para jovens e adultos, algumas recomendações do 

Relatório de Monitoramento Global da Educação de 2015 servem de destaque: 

 

Marco de Ação de Dakar: “A todos os jovens e adultos deve ser dada a 
oportunidade de obter conhecimento e desenvolver os valores, atitudes e 
habilidades que lhes possibilitem desenvolver suas capacidades para o 
trabalho, para participar plenamente de sua sociedade, para deter o controle 
de sua própria vida e continuar aprendendo” (UNESCO, 2015. p.27).  

São necessárias alternativas educacionais para jovens e adultos que não 
estejam mais na escola. Além de expandir a educação formal, os países se 
comprometeram a cuidar das necessidades educacionais dos jovens que se 
encontram fora da escola, bem como de adultos cujas oportunidades de 
educação formal tenham sido interrompidas (UNESCO, 2015. p.26).   

Habilidades técnicas e profissionais podem ser adquiridas por meio da 
educação secundária, da educação técnica e profissional formal; por meio 
de treinamento baseado em um ambiente de trabalho, incluindo treinamento 
tradicional de aprendizes; ou por meio de cooperativas agrícolas (UNESCO, 
2015. p.27). 

 

 

É interessante perceber que, nesse percurso pelo qual a educação 

profissional veio se desenvolvendo, muitas críticas têm se levantado contra as 

políticas que são implementadas no âmbito dessa modalidade de formação, 

sobretudo quando conduzidas por meio de programas.  

Busca-se entender, a partir dessas críticas, como as ações governamentais, 

por meio desses programas, têm trabalhado (ou não) para o desenvolvimento de 

uma educação que, além de inclusiva, integre a educação profissional ao ensino de 

nível médio, entendendo ser esse o percurso que promove uma educação 
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profissional de qualidade (FRIGOTO, 2007, 2007; DANTE, 2013; RAMOS, 2002). No 

teor dessas críticas, ainda se encontram discursos preocupados com a 

mercantilização do ensino e a transferência da responsabilidade do ensino público 

para a iniciativa privada, sendo este financiado com recursos do governo.  

 

Sem garantir o acesso universal e gratuito à Educação Básica com a opção 
da profissionalização em nível técnico e superior, o Estado brasileiro, 
pressionado pelo crescimento econômico e pela demanda social, busca 
fazer a formação profissional para o mercado via a formação do mercado da 
formação por meio do financiamento público utilizando o mecanismo das 
bolsas de estudo (LIMA,2012). 

 

 

Para Bulhões (2004), a formação profissional da forma como está sendo 

desenvolvida pelos governos nas últimas décadas e em consenso com alguns 

estudiosos da educação profissional, “vem sendo questionada como insuficiente 

para responder, hoje, às necessidades da produção e da formação profissional dos 

trabalhadores”.   

As novas exigências, no entanto, não se apresentam de forma homogênea 
para o conjunto da força laboral, em razão da divisão existente no mercado 
de trabalho, quer no interior das empresas, quer no interior das cadeias 
produtivas (LEITE; POSTHUMA, 1996, p. 68). 

O acesso e a qualidade do ensino profissional são, portanto, diferenciados. 
A fórmula tradicional, no país, constitui-se na oferta de cursos de 
qualificação de duração variável, centrados exclusivamente no treinamento 
específico, que não contribuem para a elevação do nível de escolaridade 
dos trabalhadores (SALM; FOGAÇA, 1998, p. 6). 

 

 

Dentro da discussão da formação para o trabalho a que se propõe a 

Educação Profissional, as críticas aos programas do governo estão focadas na 

efetividade dessa formação, a qual vem sendo posta em xeque, devido a sua 

temporalidade reduzida, isto é, formação aligeirada que sequer prepara o cidadão 

para uma formação mais crítica, tampouco reflexiva, mas segue uma lógica 

mercadológica.  

Segundo destaca Bulhões (2004), a preocupação na formação profissional 

deve estar centrada na agregação de conhecimentos, visando ao aumento da 

escolaridade do sujeito e, consequentemente, das suas habilidades e competências. 

 

Em uma conjuntura de elevado desemprego, a inserção no mercado de 
trabalho dos egressos provavelmente está ligada a um perfil de trabalhador 
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que investe no aumento dos recursos capazes de facilitar sua ocupação – 
como a qualificação profissional (BULHÕES, 2004. p.41). 

 

 

Castioni (2013), ao tratar sobre a eficácia dos programas de educação 

profissional idealizados em governos anteriores, como foi o caso do PLANFOR, no 

governo do presidente FHC, em meados de 1996, assim como o PNQ, no governo 

do presidente Lula em meados de 2003, que veio em substituição ao PLANFOR, 

alerta sobre a forma como tais programas são conduzidos, destacando o não 

atendimento ao objetivo principal dos mesmos, que é o de “articular a qualificação 

profissional com o sistema educacional, contribuindo, assim, para a consistente 

elevação da escolaridade dos trabalhadores”. Segundo o autor,  

 

O que caracteriza esses programas é que eles não têm uma coordenação 
unificada, pois são ações setorializadas que atendem algumas 
características da formação dos trabalhadores, mas que não conseguiram 
se constituir em um feixe de ações articuladas capazes de enfrentar um dos 
principais problemas do mercado de trabalho brasileiro: a baixa 
escolaridade dos trabalhadores (CASTIONI, 2013, p.30). 

 

Consoante a essas constatações, o autor observa que o fracasso na 

condução desses programas consistiu no baixo envolvimento entre as ações 

realizadas, de um lado pelo Ministério da Educação e, do outro, pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, de tal forma que se mantenham integradas, visto que ambos 

os ministérios precisam se comunicar para que juntos percebam como deverão 

desenvolver uma educação profissional que atenda tanto às necessidades de 

formação cidadã, contribuindo efetivamente para o aumento da escolaridade, quanto 

às necessidades de formação técnica para o trabalho. 

Segundo coloca Saviani (2006, p. 14), “o saber tem uma autonomia relativa 

em relação ao processo de trabalho do qual se origina. O papel fundamental da 

escola de nível médio será, então, o de recuperar essa relação entre o 

conhecimento e a prática do trabalho”. Partindo dessa reflexão, torna-se imperativo 

e consensual que o ensino profissional só logrará êxito a partir da sua integração 

com o ensino básico de nível médio. A proposta do ensino médio integrado se 

fundamenta nesta concepção e se constitui, sem dúvida, no grande desafio do atual 

governo de efetivamente implementá-la (FRIGOTTO, 2007. p. 1145).  
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Contrapondo-se a essas perspectivas, as iniciativas governamentais para a 

educação profissional são conduzidas mediante projetos e programas, cuja 

legislação regulatória não considera efetivamente a importante relação da educação 

básica com a educação profissional de maneira integrada, apesar de as disposições 

colocadas no artigo nº 39 da LDB Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) afirmarem a 

existência dessa integração. Com isso, o Brasil segue sem avançar num projeto cuja 

política esteja embasada numa concepção de mundo, homem e sociedade como 

sujeitos, optando, mais uma vez, por enxergar o indivíduo participante do processo 

educativo como objeto do mercado capitalista. 

Envolto nesses destaques que alia uma discussão entrelaçando os princípios 

neoliberais com a forma de atuação do Estado por meio de criação de programas de 

qualificação profissional, verifica-se que o formato desses programas atendem de 

modo disfarçado ao regime neoliberal que defende cada vez mais a ausência do 

Estado na participação da economia. Percebe-se esse modo disfarçado como um 

meio que o governo encontra de legitimar o próprio Estado perante a população e ao 

mesmo tempo uma manutenção de relações de dominação, ou seja, uma forma 

paliativa de manter a população “satisfeita” com medidas que aparentemente 

atendem a uma demanda social no sentido de apaziguar os ânimos da população 

que continua na condição de excluída. 

Seguindo nessa lógica de execução da EPT, o governo atual da presidenta 

Dilma Rousseff apresentou o PRONATEC, que consiste numa das apostas desse 

governo, tendo como meta inicial ofertar 8 milhões de vagas em cursos 

profissionalizantes de 2011 até 2014. Trata-se de um programa com metas 

ambiciosas, buscando viabilizar qualificação profissional para os cidadãos 

brasileiros, gerando oportunidades para que a sociedade possa se profissionalizar e, 

dessa forma, estimular os níveis de empregabilidade do país.  

É interessante perceber que, para além da formação educacional, o programa 

tem um forte apelo social, partindo do entendimento de que viabiliza condições para 

que muitos cidadãos em vulnerabilidade social possam regressar às salas de aula, 

em busca de novos aprendizados, mesmo após longos períodos sem que houvesse 

o contato com os ambientes escolares, muitos deles sem a chance da conclusão 

dos seus estudos, tendo sido, por conseguinte, privados de manter uma vida 

economicamente ativa por vias do emprego formal. Nesse sentido, mesmo sendo 

criticado no aspecto da efetividade educacional, há de se convir que o programa tem 
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cumprido o seu papel social, mesmo que de uma forma disfarçada, conforme 

argumentado anteriormente. 

2.5.1 O PRONATEC 

 Considerando o discurso apresentado pelo governo, é com a finalidade de 

ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica no Brasil de modo a 

promover uma qualificação profissional mais inclusiva focada nas potencialidades e 

demandas dos mercados de trabalho regionais e locais, que o PRONATEC propôs 

ações de formação, inserção e reinserção ao trabalho por meio da abertura de 

cursos de qualificação para a comunidade, ampliando também a oportunidade de 

geração de renda para a sociedade como um todo.  

Instituído pela Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011, o PRONATEC tem por 

objetivos: 

 I) expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II) 
fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; III) contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional; 
IV) ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; e, V) estimular a difusão 
de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica (BRASIL/MEC, 2011). 
 
 
 

Considerando os objetivos mencionados, o programa oferece cursos em duas 

modalidades também contempladas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a saber: a) formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional; b) educação profissional técnica de nível 

médio.  

Para proceder sua execução, o programa recebe recursos financeiros do 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), que concede bolsas-

formação em duas modalidades: a) Bolsa formação estudante, destinada a 

estudantes dos cursos técnicos de nível médio e b) Bolsa formação Trabalhador, 

destinada aos beneficiários dos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) (Lei 

12.513/11. Art.4º, inciso IV, alíneas a e b).  

Essas bolsas de auxílio ao estudante têm o propósito de subsidiá-lo no 

tocante ao transporte e à alimentação para a sua permanência no curso na tentativa 

de conter a evasão. Os recursos destinados ao programa são também utilizados 
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para efetuar pagamentos da equipe gestora e dos professores, bem como aquisição 

de materiais e equipamentos didáticos que auxiliem na condução dos cursos. Sob 

esse aspecto, a Lei 12.513/2011 destaca, 

 

O montante dos recursos a ser repassado para as bolsas-formação 
corresponderá ao número de vagas pactuadas por cada instituição de 
ensino ofertante, que serão posteriormente confirmadas como matrículas 
em sistema eletrônico de informações da educação profissional mantido 
pelo Ministério da Educação, observada a obrigatoriedade de devolução de 
recursos em caso de vagas não ocupadas (Lei 12.513/11. Art.6º, parágrafo 
3º). 
 
 
 

No tocante à rede de atores que participam do PRONATEC, a mesma 

engloba instituições denominadas ofertantes e demandantes, conforme ilustrado na 

Figura 4. As instituições ofertantes são aquelas responsáveis diretamente pela 

execução dos cursos, podendo ser representadas tanto por estabelecimentos do 

setor público (Rede Federal e Rede Estadual de ensino) quanto por instituições da 

iniciativa privada, como Sistema S e Instituições Privadas de ensino superior (Lei 

12.513/11. Art.3º). Tais instituições dispõem de uma equipe composta por 

coordenadores, supervisores e apoios administrativos que se articulam para 

gerenciar a execução dos cursos, assim como dar o devido suporte logístico aos 

alunos. Já os órgãos demandantes são aqueles responsáveis pela captação de 

alunos para o programa, sendo representados pelos principais ministérios do Poder 

Executivo. 

 

Figura 4 - Instituições e atores envolvidos na execução do PRONATEC. 
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FONTE: Adaptado de Cassiolato e Garcia, 2014. 

 

Considerados os pontos principais quanto à lógica simplificada de 

funcionamento, baseado na política que envolve o PRONATEC, partir-se-á agora 

para o entendimento de sua implementação no Instituto Federal da Paraíba (lócus 

da pesquisa), no intuito de apresentar as condições de implantação no campus 

central desta instituição, localizado no município de João Pessoa. Nessa exposição, 

propõe-se apresentar um panorama geral, delineando as condições principais de 

execução do programa. Quanto aos atos e responsabilidades dos atores envolvidos 

no programa, poderão ser consultados nos documentos legais que orientam a 

execução do programa, destacando-se o que se coloca na Resolução Nº 4, de 16 de 

março de 2012 (MEC - CD/FNDE). 

2.5.2 O Programa no IFPB – Campus João Pessoa  

A implantação do PRONATEC no IFPB (campus João Pessoa) ocorreu em 

2012, um ano após a aprovação da lei no congresso. O acordo de execução do 

programa pela instituição se deu mediante termos de cooperação firmados com o 

Ministério da Educação e subsidiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) de onde eram feitos os repasses dos recursos financeiros que 

garantiam o funcionamento do programa. 

 Com o programa em fases de ajustes, por se tratar de uma política ainda 

recente, sua execução passou por diferentes momentos de dificuldades que foram 

sendo superadas à medida que os gestores iam se apropriando dos aspectos 

definidos na legislação. No âmbito do Instituto Federal da Paraíba, campus João 

Pessoa, as iniciativas do programa partiram da oferta de cursos apenas na 

modalidade FIC, visto que a demanda local se mostrava favorável a cursos de curta 

duração (em média de 200h) em busca de uma capacitação rápida para o mercado 

de trabalho (entre 2 e 3 meses de duração).  

O público-alvo consiste em alunos oriundos dos seguintes órgãos 

demandantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, representada pelo público 

beneficiário de programas de transferência de renda do Governo Federal (bolsa 

família); Secretaria de Educação, representada por alunos do ensino público, e 

Ministério do Trabalho e Emprego, representado pelo público que está recebendo o 

seguro desemprego, além da demanda externa, relativa aos alunos que se 
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inscrevem por meio eletrônico (vagas remanescentes disponibilizadas no site do 

programa). O programa garante ainda benefícios aos participantes, como: Auxílio 

transporte, no valor de passagens inteiras (ida e volta); Auxílio alimentação; 

Fardamento e material didático. 

Todos os cursos são supervisionados por supervisores (com, no máximo, 2 

turmas por supervisor9) e orientador do programa, que tem a função de garantir o 

atendimento e o acompanhamento às demandas dos alunos, além de 

operacionalizar a programação de aulas junto aos professores do Instituto.  

As aulas acontecem em regime modular, contemplando três núcleos de 

disciplinas: Disciplinas de núcleo comum de cunho humanista (Relações 

Interpessoais e Introdução ao Mundo do Trabalho); Núcleo específico (cujos 

módulos variam conforme a especificidade de cada curso) e Núcleo Complementar 

(Higiene e Segurança do Trabalho e Empreendedorismo). 

De modo geral, e com base no panorama sucinto sobre a política e a 

execução do PRONATEC no âmbito do IFPB, pretende-se concentrar as atenções 

no tocante à atuação dos professores deste programa nesta instituição. Assim, 

tratar-se-á, nos próximos capítulos, acerca de discussões relativas à formação 

docente na educação profissional, tratando das dificuldades e possibilidades dessa 

formação nessa modalidade de ensino. Também se dará ênfase na temática central 

da tese, que defende ser por meio da identificação das necessidades de formação 

docente a possível trajetória em torno de um plano de formação mais coerente, que 

contemple em seu escopo os aspectos envolvidos na realidade contextual dos 

docentes.  

 

                                                             
9
 No início da execução do programa no IFPB (ano 2012), não havia essa configuração de turmas por 

supervisor. Àquela época, ocorria sobrecarga de turmas para os supervisores, que chegaram a 
supervisionar até sete turmas concomitantemente. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

A Formação Docente na Educação 

Profissional  
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

– UM OLHAR PARA O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA 

ATUALIDADE 

“A educação é vista em uma construção de significados, 
tecida fio a fio pelos professores e alunos na grande rede 
de conhecimento”.  

(GOMES; MARINS, 2004) 

 

O mundo moderno e suas tecnologias se atualizam constantemente, e, com 

ele, a demanda por novos conhecimentos e competências faz com que haja uma 

preocupação acentuada por parte do profissional docente com a necessidade de 

uma formação cada vez mais atualizada num processo de aprendizagem contínua 

que prime pela reflexão de suas práticas, não se limitando à bagagem de 

conhecimentos adquiridos numa formação inicial que se mostra insuficiente na 

conjuntura atual.  

É notório que a evolução da ciência e da tecnologia tem modificado 

significativamente o comportamento da sociedade, alterando no modo como as 

pessoas se relacionam e interagem em seus diferentes ambientes de convívio social 

(seja no meio familiar, ou nas relações de trabalho).  Não obstante, essas mudanças 

impõem a necessidade de uma formação continuada, tanto aos profissionais que 

exercem diretamente a profissão pela qual buscaram seguir carreira, quanto ao 

profissional ligado à docência, ainda mais àqueles vinculados ao ensino profissional, 

que mantêm relação direta com o processo de desenvolvimento tecnológico, o qual, 

inevitavelmente, será incorporado aos ambientes de trabalho, necessitando, 

portanto, estar bem informados, a fim de propiciar uma formação mais sólida que 

contemple as características dessas mutações da tecnologia moderna.  

Trazendo à reflexão essa realidade que circunda a formação do docente da 

educação profissional, Tardif (2014, p. 115) ressalta que “[...] noções tão vastas 

como pedagogia, didática, aprendizagem, etc., não têm nenhuma utilidade se não 

fizermos o esforço de situá-las, isto é, de relacioná-las com as situações concretas 

do trabalho docente”. Isso permite afirmar, segundo destacam Gomes e Marins 

(2004), que a função docente está no equilíbrio de aplicação de um conhecimento, o 

contexto no qual se aplica, o compromisso ético de sua função social e a estrutura 

de participação social. 
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Nessa perspectiva, Moura (2008) coloca como “pressuposto básico que o 

docente da educação profissional seja, essencialmente, um sujeito da reflexão e da 

pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido 

com sua atualização permanente na área de formação específica e pedagógica”. 

Segundo o autor, é quando a formação docente assume ser um processo crítico-

reflexivo e orientada pela responsabilidade social que  

 [...] o docente deixa de ser um transmissor de conteúdos acríticos e 
definidos por especialistas externos para assumir uma atitude 
problematizadora e mediadora do processo ensino-aprendizagem sem, no 
entanto, perder sua autoridade nem, tampouco, a responsabilidade com a 
competência técnica dentro de sua área do conhecimento (MOURA, 2008, 
p.30). 

 

Entende-se, a partir das afirmações dos autores supracitados, que o processo 

de formação docente carece de uma visão holística, isto é, um olhar mais 

abrangente que envolva fatores os quais contribuem para que esse processo seja 

percorrido com a qualidade e a competência que se deseja ao professor na 

atualidade, devendo ser compreendido não apenas do ponto de vista 

epistemológico, mas também entender que se trata primeiramente de uma questão 

social e política do papel do professor na sociedade. Papel este que se encontra 

atrelado a situações concretas de movimentos, tendências, lutas e limites sociais e 

culturais que acontecem num contexto de atuação dentro da escola, o local onde 

esse processo formativo de fato se concretiza, pois é quando o professor percebe 

suas dificuldades e necessidades de complementar sua formação. 

Em vista dessa perspectiva holística do ofício do professor na atualidade, 

Paquay (1994) apresenta um quadro (Figura 5), no qual se destacam seis tipos de 

paradigmas relativos à natureza do ensino, identificando-os a um qualificativo que 

remete aos vários perfis da função docente e cuja proposta consiste em lançar as 

bases de um referencial de competências prioritárias as quais podem ser 

contempladas e discutidas em programas ou percursos de formação. 
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Figura 5 - Quadro para definir um referencial de competências profissionais 

 

Fonte: Paquay, 2001 

 

Desse modo, a formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua 

prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes, etc., realizando um processo constante 

de autoavaliação que oriente seu trabalho. 

No que concerne à formação do docente envolvido com a Educação 

Profissional, Gariglio e Burnier (2012) alertam para o fato de que a forma como vem 

ocorrendo a formação pedagógica dos professores da EPT no país “não contribuiu 

para a construção de referenciais e diretrizes mais claras sobre um modelo de 

formação inicial e continuada que responda às especificidades da atuação 

profissional desses docentes”. Essa condição contribui para o processo de 

desprofissionalização da atividade docente na EPT, dando o entendimento de ser 

um ofício sem saberes. 
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Buscando o entendimento dessa realidade que se mostra à formação docente 

do professor da EPT, alguns pontos são tratados por Carvalho e Souza (2014), os 

quais levantam uma série de indagações e discussões baseadas em estudos 

desenvolvidos por programas de pós-graduação na linha de políticas educacionais, 

corroborando para demonstrar que a formação do professor da EPT ainda não tem 

sido estruturada no sentido de desenvolver uma política pública que considere as 

especificidades do professor dessa modalidade de ensino. Para os autores, as 

questões que têm mobilizado esse debate buscam respostas para elucidar os 

seguintes pontos: 

Há especificidades na formação do docente da EPT? Como e onde os 
professores da EPT adquirem os saberes da docência? Quais são os 
saberes mobilizados pelos docentes em sua prática profissional? Que 
modelo(s) de formação responderia(m) adequadamente a essas questões? 
(CARVALHO; SOUZA, 2014). 

 

Para se entender quais as competências necessárias ao professor da 

educação profissional no atual século XXI, cabe uma discussão que caminhe pelo 

entendimento do perfil do trabalhador exigido ao mundo do trabalho na 

contemporaneidade. Há de se convir, no processo de globalização econômica atual, 

uma visão do trabalho revalorizado, no qual a busca pelo trabalhador polivalente e 

multiqualificado torna-se uma questão premente. Em contraponto à visão de tempos 

anteriores, em que se primava mais pelo trabalhador especialista, percebe-se que, 

hoje, o que se pretende é um profissional com a visão generalista que, segundo 

Deluiz (2004), precisa desenvolver competências no longo prazo, podendo ser 

constituídas somente sobre uma ampla base de educação geral. 

Entretanto, as constatações a que chegam os autores mencionados, 

sobretudo no tocante à formação do professor da EPT, evidenciam não haver 

disciplinas ou componentes curriculares do campo da educação profissional no 

currículo dos cursos de Pedagogia, assim como uma carência de estudos e 

pesquisas sobre a epistemologia da EPT e, por conseguinte, sobre uma pedagogia 

das disciplinas técnicas, sendo este diagnóstico um apontamento para a 

necessidade de desenvolver uma política pública que estruture uma formação 

focada no professor da EPT.  

 A rigor, sendo o professor da educação profissional aquele que lida 

diretamente com as mudanças no âmbito das relações de trabalho, analisando, 
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dentre muitos outros aspectos, os efeitos que a tecnologia e a modernidade 

apresentam nas organizações empresariais, Machado (2008) acrescenta alguns 

outros pontos que devem ser considerados no decorrer da formação do professor da 

educação profissional. Segundo a autora, 

Os professores da educação profissional enfrentam novos desafios 
relacionados às mudanças organizacionais que afetam as relações 
profissionais, aos efeitos das inovações tecnológicas sobre as atividades de 
trabalho e culturas profissionais, ao novo papel que os sistemas simbólicos 
desempenham na estruturação do mundo do trabalho, ao aumento das 
exigências de qualidade na produção e nos serviços, à exigência de maior 
atenção à justiça social, às questões éticas e de sustentabilidade ambiental. 
São novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e 
conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções críticas e 
criativas na atividade de trabalho (MACHADO, 2008, p.15). 

 

Diante desse quadro de exigências, Rehem (2009) traz a preocupação quanto 

ao modo de atuação do profissional docente da EPT, destacando a necessidade de 

mudanças nas suas estratégias de ensino. Para a autora,  

Com o novo perfil delineado para enfrentar o mundo do trabalho, a 
formação profissional centrada no ensino de técnicas, na transmissão de 
conhecimentos, na fragmentação disciplinar, na dicotomia teoria/prática, na 
pedagogia de trabalho taylorista/fordista, nas séries metódicas, não dá 
conta de formar o novo profissional demandado (REHEM, 2009, p.56). 

 

O que se pretende afirmar é que já não surte o efeito desejado o modelo 

tradicional de transmissão de conhecimento que adota essa estrutura dicotômica, 

em que se introduzem, inicialmente, os conhecimentos teóricos, com os 

conhecimentos práticos somente ao final da formação. Recomenda-se, no entanto, 

que, à medida em que os conhecimentos teóricos são trabalhados, os mesmos 

sejam acompanhados dos seus respectivos conhecimentos práticos, estimulando, 

assim, uma formação que se aprende na ação, numa lógica centrada na ação e 

reflexão. Isso requer que o professor da EPT, além de dominar os conhecimentos 

específicos de sua formação, isto é, o saber fazer, induz em suas práticas de ensino 

a necessidade de saber repassar esse conhecimento, de forma que os alunos 

possam assimilar melhor as competências necessárias à carreira profissional. 

A partir dessa gama de conhecimentos necessários à formação de um bom 

profissional docente, uma vez que pressupõe ser necessária uma atualização 
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contínua, o documento que trata dos Referenciais para a Formação de Professores 

afirma que 

A formação inicial em nível superior é fundamental, uma vez que possibilita 
que a profissionalização se inicie após uma formação em nível médio, 
considerada básica e direito de todos. Entretanto, não se pode 
desconsiderar que uma formação em nível superior não é, por si só, 
garantia de qualidade. É consenso que nenhuma formação inicial, mesmo 
em nível superior, é suficiente para o desenvolvimento profissional, o que 
torna indispensável a criação de sistemas de formação continuada e 
permanente para todos os professores (REFERENCIAIS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BRASIL, MEC, 2002). 

  

Face ao exposto, o que se busca para além de uma formação inicial é uma 

formação que viabilize o aperfeiçoamento contínuo do professor na sua prática 

pedagógica. Formação esta que auxilie ao profissional docente entender suas 

necessidades formativas e absorver novas competências à medida que perceba a 

existência de transformações ocorridas na sociedade e, por conseguinte, 

desenvolver novas habilidades para acompanhar essa realidade que se apresenta 

nova a cada momento. E é nesse caminho – que acredita-se ser por vias da análise 

das necessidades – que esse processo formativo vai se tornando mais evidente. 

Ferry (1987), ao tratar sobre o conceito de formação, afirma ser este um 

“processo de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar 

capacidades”, sendo tal aperfeiçoamento de responsabilidade do indivíduo que 

deseja investir na sua carreira pessoal ou profissional. Assim, sendo vista como um 

processo, deve-se, portanto, se constituir de estágios ou etapas que começam na 

formação inicial e dão sequência na formação continuada, atribuindo o sentido de 

constância, isto é, um processo que perdura para toda a vida. 

 Portanto, não se pode tratar de ambas as formações (inicial e continuada) de 

modo separado, adotando uma perspectiva dicotômica, mas na perspectiva de 

complementariedade, de modo que a formação continuada vem com a proposta de 

preencher possíveis lacunas deixadas na formação inicial, no intuito de partir da 

aquisição de novos saberes, visando à melhoria de qualidade no ensino.  

 Ao se tratar da formação docente, vale destacar o que afirma Marcelo (2009):  

Dado que o trabalho docente tem o compromisso de transformar o 
conhecimento em aprendizagens que sejam relevantes para os alunos, é 
imprescindível que os docentes se convençam da importância de ampliar, 
aprofundar e melhorar a sua competência profissional e pessoal 
(MARCELO, 2009). 



84 

 

 
 

 

Cumpre frisar que a formação continuada requer que o docente desenvolva a 

percepção e o entendimento de quais as competências que faltam a ele para 

exercer com excelência a sua função e, a partir dessa percepção, poder direcionar 

sua formação em busca de adquirir tais habilidades. Esse é um exercício de 

autorreflexão que nem sempre se mostra tão evidente devido à tendência de 

relaxamento na busca por novos conhecimentos. Desse modo, torna-se fundamental 

à prática docente recorrer a meios e cursos de formação que viabilizem trocas de 

experiências entre os docentes, os quais refletirão sobre suas práticas no decorrer 

de suas vivências no trabalho.  

Imbernón (2011, p.47) corrobora a ideia de que o desenvolvimento 

profissional do professor pode ser concebido como qualquer intenção sistemática de 

“melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais, com o 

objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e gestão”. Para o autor, esse 

conceito envolve o “diagnóstico técnico ou não de carências das necessidades 

atuais e futuras do professor como membro de um grupo profissional, e o 

desenvolvimento de políticas, programas e atividades para a satisfação dessas 

necessidades profissionais”.  

Considera-se, portanto, que a melhoria no processo de formação continuada 

acontece por diferentes vias, podendo ser adquirida através de seminários, 

workshops ou conferências que promovam reflexão e partilha de conhecimento e 

experiência, sem impor necessariamente a avaliação de aprendizagem específica no 

final de cada uma dessas atividades. De modo similar, Gomes e Marins (2004), 

concordam que 

Os cursos de formação continuada, nas suas mais variadas formas, em 
busca da excelência na qualidade do desempenho profissional, além da 
graduação, especialização e aperfeiçoamento, estimulam o docente a 
ampliar sua visão sobre o mercado de trabalho, sobre as profissões, sobre 
os limites de atuação, a capacidade de empatia para reconhecer e conviver 
com valores sociais, culturais e econômicos diferentes, o que pode 
contribuir para o aumento de sua compreensão de mundo, da sua 
competência profissional e do seu potencial de empregabilidade (GOMES; 
MARINS, 2004, p.120). 

 

Diante dessas novas demandas que se mostram cada vez mais mutáveis, 

não se concebe que o processo de formação de professores permaneça estanque, 
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ainda fundamentado em modelos defasados e ultrapassados que se apoiam no 

método reprodutivo. Segundo Ribas (2000), “a simples transmissão do 

conhecimento não justifica o trabalho do professor. O momento histórico exige outra 

mentalidade, outro modo de ser e agir”.  

É preciso que essas novas tendências mundiais também sejam incorporadas 

ao processo formativo dos professores, promulgando uma verdadeira reforma, isto 

é, um novo olhar no sentido de considerar os avanços científicos e tecnológicos e as 

transformações sociais decorrentes dessa conjuntura, sob pena de não haver 

contribuições significativas na formação das atuais gerações de profissionais, caso 

seja formado um professor numa perspectiva que favoreça a inatividade da 

atualização continuada dos seus conhecimentos.  

3.1 CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DA EPT 

Estudar a formação docente na educação profissional passa por discussões 

que evidenciam alguns problemas no modo como esses cursos de formação são 

executados. Um dos problemas mais comuns e evidentes a se trabalhar e discutir 

consiste na falta do diálogo entre as universidades que formam esses docentes com 

as instituições nas quais os professores irão exercer sua função, isto é, as escolas 

de ensino profissional.  

O entendimento dessa interação deve caminhar no sentido de propor 

currículos flexíveis10 aos cursos de formação docente, de modo que possam traduzir 

alguns aspectos da dinâmica social às formas como os futuros professores deverão 

agir enquanto profissionais, incorporando novas estratégias às suas práticas 

pedagógicas. 

As orientações recomendadas por órgãos ligados diretamente à educação 

estimulam a formação continuada de docentes em diferentes instrumentos legais, a 

exemplo das metas estabelecidas tanto no PNE, como na LDB (Lei nº 9394/96), que 

apresentam a formação continuada como um direito garantido a profissionais de 

                                                             
10 A flexibilização curricular na forma pretendida nessa discussão vai ao encontro das recomendações prescritas 
em Gesser e Ranghetti (2011) ao destacarem que se trata de um princípio essencial para a organização de 
currículos no ensino superior que considera receptiva as experiências do cotidiano profissional, observando as 
necessidades de cada profissão seus conhecimentos e a possibilidade de reconstruí-los de modo significativo, 
perspectivando o acolhimento de aspectos como: novas demandas da sociedade, novas demandas do processo 
de conhecimento e demandas por uma formação crítica e cidadã de profissionais.   
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educação de diversos níveis por meio de programas de formação, pois entende-se 

ser a profissão docente a que mais necessita dessa preocupação.  

Considerando o que se coloca na meta nº 15 do PNE a respeito da formação 

docente para a educação profissional, destaca-se: 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de 

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras 
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 
1996). 

E, especificamente tratando da formação na EPT, a estratégia 13 que 
recomenda 

15.13) desenvolver 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. 

 

Desenvolver políticas e modelos de formação para a EPT tem se mostrado 

um grande desafio, principalmente por não se ter, dentro dos cursos de licenciatura 

em pedagogia, uma formação que esteja focada na preparação de professores para 

atuarem nessa modalidade de ensino. 

Essa carência na formação desses professores da educação profissional faz 

com que sejam selecionados a ministrar aulas por seus desempenhos técnicos e 

experiências no mercado de trabalho, sem demonstrar habilidades adquiridas por 

meio de uma formação pedagógica. 

As recomendações e as necessidades existem, mas pouco tem se realizado 

nesse sentido, partindo, muitas vezes, para ações fragmentadas, 

descontextualizadas da realidade contemporânea e improvisadas, caracterizando, 

com isso, a insuficiência de formação pedagógica na prática de muitos desses 

professores, o que Oliveira (2005) denomina de uma política de não formação, isto 

é, uma política descomprometida, tratada de forma especial, emergencial, sem 

integralidade própria e viabilizando propostas de formação aligeirada e superficial, 

que carece de marco regulatório.  

Para Carvalho e Souza (2014), duas contradições acadêmico-políticas 

contribuem para esta situação. De um lado, está relacionada ao fato de a formação 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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técnico-pedagógica nos cursos de licenciatura ser obrigatória na modalidade 

propedêutica e de ser apenas recomendada na educação profissional e tecnológica. 

Isto significa que os estudos propedêuticos requerem professores com formação 

teórica e metodológica consistente, ao passo que os estudos profissionais e 

tecnológicos dispensam os saberes da docência. 

 A outra contradição diz respeito ao fato de que, embora no currículo da 

licenciatura em Pedagogia, nas faculdades de educação, localizem-se as disciplinas 

científicas responsáveis pelos conhecimentos pedagógicos da formação docente, 

estas estão ausentes de sua concepção e base curricular no caso da educação 

profissional e tecnológica. 

É na reflexão dessas contradições que concorda-se com a percepção de que 

trata Oliveira Jr (2008) ao avaliar a falta de políticas públicas que garantam o mínimo 

de atenção ao professor da EPT. Sob essas condições, o autor nos remete a 

indagações que nos mostram a importância em se proverem estudos que apelem 

pela atenção ao professor da EPT.  

[...] é justo, racional ou ético, colocar essa imensa carga de 
responsabilidades sobre os ombros de uma pessoa sem dar-lhe o mínimo 
suporte? Pode alguém supor que, nos cursos de engenharia ou ciência da 
computação, o currículo abrigue ao menos uma pista de como lidar com a 
psique de um adolescente ou dá a mínima noção de como selecionar 
estratégias de interação adequadas para cada situação de aprendizagem? 
Em que etapa de um curso de economia ou farmácia o profissional aprende 
a organizar um texto didático a partir de um conteúdo técnico? E quanto às 
técnicas, modalidades e funções da avaliação? Basta ao novo engenheiro-
professor reproduzir com seus alunos parte dos procedimentos de seu 
curso de graduação? [...] Muitos desses professores-técnicos desenvolvem 
seus próprios ‘métodos’ a partir da experiência com a prática pedagógica, 
tornam-se bons docentes, mas desgastam-se durante anos até formarem 
um repertório próprio de soluções pedagógicas (OLIVEIRA JR, 2008). 

 

Diante destas contradições, alguns estudiosos da EPT – a exemplo de Moura 

(2008), Machado (2008) e Rehem (2009) – discutem acerca de como proceder para 

garantir um modelo de formação docente nessa modalidade de ensino, constatando 

que a nova configuração da sociedade, caracterizada pelos avanços culturais 

técnicos, tecnológicos e científicos, tem provocado uma maior aproximação e 

unidade entre a educação básica e a tecnológica.  

Dessa maneira, essa formação docente específica necessita que se promova 

a conexão entre as disciplinas da formação geral e as de formação profissional, 

evitando formar os cidadãos numa perspectiva unilateral, isto é, exclusivamente para 
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atender ao mercado de trabalho, mas contribuindo também para o desenvolvimento 

do seu potencial crítico-reflexivo e humanístico. 

Para Machado (2008, p.21), há que se considerar, nesse processo formativo 

do professor da EPT, uma “articulação entre teoria e atividades práticas mediante a 

oferta de dois tempos de estágio, um na perspectiva do saber docente e outro na 

perspectiva do aprimoramento do saber técnico/tecnológico”. Dessa forma, torna-se 

possível uma proximidade do processo de ensino-aprendizagem com o contexto 

social e das relações do trabalho, atribuindo ao docente da EPT habilidades para 

atuar tanto na prática pedagógica como na prática profissional, segundo sua área de 

formação e atuação. 

Caminhando nessa discussão, eis que surgem algumas opiniões e propostas 

para o delineamento de uma possível formação específica para professores da EPT, 

podendo ser implementada por meio de cursos em nível superior (licenciatura e 

especialização) e também cursos de complementação.  

Entretanto, a preocupação que persiste nesta prefiguração está em saber o 

que se deve considerar nesse modelo formativo, quais as áreas a serem 

contempladas, que profissional docente se pretende formar e que estrutura curricular 

deve ser posta nessa formação. 

 Segundo o Parecer Nº16/99 do Conselho Nacional de Educação, é importante 

considerar, sobretudo para efeitos de modelagem de programas de formação do 

professor da EPT, que, na educação profissional, não haja dissociação entre teoria e 

prática, de modo que  

O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à 
ação profissional. Daí, que a prática se configura não como situações ou 
momentos distintos do curso, mas como uma metodologia de ensino que 
contextualiza e põe em ação o aprendizado. [...] Não se pode falar em 
desenvolvimento de competências em busca da polivalência e da identidade 
profissional se o mediador mais importante desse processo, o docente, não 
estiver adequadamente preparado para essa ação educativa (PARECER 
CNE/CEB Nº16/99, p. 34-35). 

 

Caminhando nessa busca da preparação adequada do professor da EPT, 

Pereira (2004) propõe11 que seja uma formação alicerçada na perspectiva do 

estabelecimento e inter-relação de três aspectos ou dimensões do saber: a) a 

                                                             
11

 Pereira (2004) desenvolve a proposta de formação do docente da EPT, destacando ainda os 
referenciais que devem ser tomados nesse processo, bem como os principais objetivos a serem 
alcançados no trabalho da formação e profissionalização docente. 
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Dimensão Técnico-científica; b) a Dimensão Sócio-Político-Cultural, c) a Dimensão 

Específica da Formação do Professor.  

No entendimento do autor, 

A dimensão técnico-científica estaria situada no Núcleo Básico da 
Formação tecnológica e no núcleo de Produção do Conhecimento 
(atividades de iniciação científico-tecnológica) somada à dimensão sócio-
político-cultural, imprescindível à formação de todo cidadão; a dimensão 
pedagógica, específica da formação do professor se daria numa trajetória 
que entrecruzasse essa formação científica, integrando os saberes 
específicos aos conhecimentos científicos e disciplinares. Desse modo a 
formação do professor estaria se afastando dos modelos até então 
possíveis para os profissionais da área técnica (PEREIRA, 2004). 

 

Partindo dessas proposituras relativas à formação do professor da EPT, é 

possível aceitar que o currículo para os programas de formação docente da EPT 

pode se basear naqueles já utilizados nos cursos de Pedagogia das instituições de 

ensino superior brasileiras, guardadas as devidas especificidades das modalidades 

de ensino.  

Assim, como sugestão para se considerar as especificidades da formação 

docente para a EPT, Oliveira Jr (2008) destaca a importância da aproximação entre 

as universidades e as instituições de ensino técnico com o objetivo de “entender sua 

dinâmica e, a partir deste conhecimento, ajudar a melhorar seu desempenho, a 

começar pela formação de seus professores”.  

Para o autor, essa aproximação entre essas instituições “ensejará aos 

acadêmicos olhar para a complexidade e para a riqueza dos processos pedagógicos 

desenvolvidos nas escolas profissionais”, sugerindo que esse conhecimento servirá 

como pressuposto fundamental à adequação dos currículos que comporão os 

programas de formação do docente da EPT. 

3.2 SABERES NECESSÁRIOS AOS PROFESSORES DA EPT 

Analisar o trabalho docente de modo geral pode ser uma atividade que exige 

uma percepção em dois sentidos distintos. De um lado, pode-se observar sob a 

perspectiva administrativa, com os professores submetidos a decretos, regimentos e 

normas que regem a forma como executar o seu trabalho e dimensionar seu 

desempenho, suas horas trabalhadas e seus salários. Nesse sentido, os professores 

devem desempenhar suas funções segundo as normas dos estabelecimentos com 

os quais mantêm relações de trabalho, entendendo que sua eficácia profissional 
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mostra-se evidente, principalmente no cumprimento dos conteúdos das disciplinas. 

Assim, é razoável perceber que “a burocracia e o controle dos sistemas 

educacionais acabam por restringir a autonomia dos professores e, por conseguinte, 

a formação profissional continua distante da realidade a ser enfrentada no exercício 

da profissão” (GOMES; MARINS, 2004). 

 De outra forma, pode-se ainda analisar o trabalho docente a partir da 

percepção de suas reais necessidades no cotidiano dos ambientes escolares, 

tornando-se complexa a avaliação dele sob esta perspectiva, devido ao ganho de 

autonomia, flexibilidade e dependência do envolvimento do profissional com a sua 

profissão, características estas que fazem parte de suas rotinas de trabalho e que 

possuem variações individuais de profissional para profissional.  

Nesta segunda forma de análise, Gomes e Marins (2004) acrescentam 

também a importância de requerer “o crescente desenvolvimento ou reconhecimento 

de competências que permitam aos professores enfrentar de forma original e criativa 

as mudanças educacionais pela apropriação de estruturas necessárias ao ato de 

ensinar (saber ensinar), e não apenas pela apropriação de conteúdos”. 

Com efeito, apesar de ser importante a análise da profissão docente na 

perspectiva administrativa com todos os seus procedimentos burocráticos impostos 

pela legislação que regulamenta a profissão, o que se busca é enxergar para além 

dessa perspectiva e focar nas distintas situações que envolvem a profissão docente, 

percebendo-as como elementos colaborativos ao processo de formação deste 

profissional, entendendo que esse processo formativo carece de um olhar 

situacional da realidade cotidiana nos ambientes escolares onde são executadas 

suas práticas pedagógicas. 

Corroborando esse pensamento, é interessante destacar o que salienta 

Imbernón (2011), ao afirmar que 

Em uma sociedade democrática, é fundamental formar o professor na 
mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades 
reflexivas em grupo, e abrir caminho para uma verdadeira autonomia 
profissional compartilhada, já que a profissão docente precisa partilhar o 
conhecimento com o contexto (IMBERNÓN, 2011, p.19). 

 

Todavia, a pergunta que se faz é: “Como é possível conceber uma formação 

docente que envolva as diferentes realidades profissionais desse agente?”. De 

acordo com Imbernón (2011), a aquisição de conhecimentos por parte do professor 



91 

 

 
 

é um processo complexo adaptativo e experiencial, e, “para que seja significativa e 

útil a formação, precisa ter um alto componente de adaptabilidade à realidade 

diferente do professor”, de modo que, quanto maior for essa capacidade adaptativa, 

mais facilmente poderá ser incorporada às práticas habituais em sala de aula.  

Todavia, é essencial que, durante o processo de formação docente, haja uma 

preocupação em estimular nos futuros professores o desenvolvimento de um ensino 

educativo, capaz de superar o modo tradicional de transmissão do saber a partir de 

conteúdos fragmentados e compartimentados, direcionando o ensino para uma 

compreensão ampla dos problemas cotidianos, permitindo aos educandos aprender 

a pensar de maneira integrada com os conhecimentos que já possuem e que vão 

adquirindo no decorrer da formação. Trata-se de um ensino que se pretende mais 

humanizado, compreendendo um conjunto de competências e habilidades, saberes 

e conhecimentos na perspectiva de formar o cidadão dentro de um princípio crítico 

reflexivo e construtivo. 

Nesse contexto, é fundamental ter em mente o que se afirma no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE/MEC), que faz menção honrosa mais à forma 

como se ensina do que ao conteúdo propriamente dito, caracterizando ser nas 

ações docentes e, consequentemente, na sua formação, o foco de concentração 

para um ensino efetivo. Segundo o PDE/MEC: 

Educar homens e mulheres autônomos é garantir a emergência de 
subjetividades críticas sobre o pano de fundo de uma tradição cultural 
gerada pela linguagem e pelo trabalho, o que só é possível pelo 
desenvolvimento de competências para se apropriar de conteúdos e da 
capacidade de tomar postura crítica frente a eles. O juízo crítico se 
desenvolve mais pela forma como se ensina do que pelo conteúdo do que 
se ensina (BRASIL, PDE/MEC,2007). 

 

Com referência a essa formação reflexiva, Gomes e Marins (2004) salientam 

que “o modelo ideal de formação para o educador profissional e reflexivo deve 

refletir na concepção em que o processo dialético entre teoria e prática é substituído 

por um ir e vir entre prática-teoria-prática, sendo o professor capaz de analisar suas 

práticas, resolver problemas e criar estratégias para uma ação autônoma e 

responsável”. 

 Rodrigues (2006, p.72), por sua vez, compara a prática docente ao ofício do 

artesão que se preocupa mais com o produto que desenvolve do que com o seu 
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processo de feitoria. Segundo a autora, essa comparação acentua os modos de 

fazer, os esquemas de ação e rotinas eficazes adquiridas com a experiência no 

terreno, permitindo ao professor atuar como um indivíduo que age segundo a sua 

criatividade e intuição, dotando-o de autonomia para guiar todo processo de 

aprendizagem. 

Como já destacado anteriormente, o ambiente escolar, onde se concretiza 

toda a prática docente, é dotado de diversidades de fatores que podem ou não 

contribuir com a atividade do professor. São diferentes realidades que se 

apresentam como desafio a esta profissão. Dificuldades estas que vão desde 

aspectos infraestruturais (fatores materiais e ambientais), passando por fatores 

sociais (localização da escola, condições socioeconômicas dos alunos), a fatores 

relacionados com a organização do trabalho (a quantidade de disciplinas a ministrar, 

a diversidade de outras tarefas além do ensino). 

Há que se perceber que a realidade dos tempos atuais se coloca mais 

desafiadora à prática docente. Os contextos mudam e, com eles, a forma de atuar 

do profissional que precisa ser percebido nas suas necessidades mais prementes, 

para que haja a sua formação de modo eficaz, visando ao desenvolvimento de suas 

competências. Assim, uma formação dita decente, ou de qualidade, caminha para o 

entendimento das mudanças pelas quais os professores devem passar, 

preferencialmente, atendendo a suas necessidades específicas, ou seja, atribuindo 

ao processo de formação o seu caráter exclusivo. Esse processo formativo não se 

concebe sem que haja ações que estimulem o diálogo, reflexões e entendimento 

das necessidades de cada professor. 

Para Rehem (2009), algumas mudanças na oferta da Educação Profissional 

surgem atreladas aos processos de inovações que têm contribuído para o 

surgimento de novos arranjos institucionais, os quais se ajustam às transformações 

operadas no plano econômico, tecnológico, produtivo, trabalhista, no comércio 

internacional, nas novas formas de organização do trabalho, com o propósito de 

oferecer respostas mais adequadas às demandas. Segundo a autora, “as 

instituições que se organizarem com flexibilidade e ousadia para uma oferta de 

formação alinhada com os novos requisitos resistirão aos novos tempos”. Esse novo 

modo de conceber a EPT gera impacto diretamente ao professor dessa modalidade 

de ensino.  
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Em função desse cenário, é relevante considerar que a formação do professor 

da EPT carece de uma atenção especial no sentido de garantir uma 

complementação, sobretudo em aspectos relativos a metodologias de atuação 

docente, definindo procedimentos didáticos e pedagógicos, além de uma percepção 

acerca de problemas educacionais e políticos. Essas necessidades formativas 

tornam-se evidentes à medida que se constata que os professores da EPT, na sua 

grande maioria, tiveram sua formação inicial vinculada a cursos de bacharelado, nos 

quais não são preparados para a atuação docente, sendo levados a adquirir as 

habilidades didático-pedagógicas de forma empírica, o que demanda tempo para 

que o profissional esteja habituado a situações-problema relacionadas à prática de 

ensino. 

Ao investigar acerca de como se estruturam as políticas educacionais 

voltadas à formação do professor da EPT, constata-se que o problema torna-se 

ainda maior, uma vez que os cursos de formação de professores das faculdades de 

educação, tanto na formação inicial (graduação) como na formação continuada (pós-

graduação e especialização), não possuem currículos que atendam aos desafios 

postos à formação docente em EPT. Segundo Carvalho e Souza (2014, p. 902), “em 

geral, os currículos desenvolvidos nesses ambientes são restritos ao domínio da 

formação de professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino 

fundamental”.  

Outro fator que se agrega a este quadro de despreocupação com a EPT é o 

fato de não serem desenvolvidos estudos e pesquisas sobre a epistemologia da EPT 

e, por consequência, sobre uma pedagogia das disciplinas técnico-científicas. A 

ausência de estudos dessa natureza colabora para que não haja nenhum projeto 

que caminhe para o desenvolvimento de programas de formação docente para a 

EPT, o que acaba por não se ter a preocupação em saber quais as necessidades 

dos professores desta modalidade de ensino. Nesse sentido, a presente pesquisa 

vem com uma proposta que caminha na contramão deste cenário desolador da 

Educação Profissional no país, buscando contribuir com as poucas pesquisas neste 

campo. 

Convém relembrar que essa desatenção na formação dos professores da 

EPT é resultante de sua trajetória histórica de dualidade entre a educação 

secundária e a educação profissional, uma vez que esta última sempre esteve 
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focada na preparação do indivíduo para o trabalho manual. Sendo assim, bastava ao 

professor saber fazer o ofício a ser ensinado. Nesta concepção, observava-se que 

as qualidades pedagógicas eram colocadas em segundo plano, priorizando mais os 

conteúdos e favorecendo ao ensino de improvisação. 

Segundo Pontes (2013), “em sua origem, as instituições voltadas para a 

Educação Profissional não contavam com professores habilitados e, sim, mestres 

professores que eram recrutados diretamente das fábricas e oficinas”. Assim, os 

professores adotam métodos de ensino-aprendizagem baseados na reprodução das 

atividades que desenvolviam nas fábricas, conhecidos como métodos imitativos de 

ensino, tornando evidente a total ausência de base teórica, conhecimentos técnicos 

e formação pedagógica que pudessem aliar a teoria com a prática e, com isso, 

trabalhar na perspectiva de desenvolver um ensino que estimulasse o senso crítico 

dos formandos. 

Para Peterossi (1994), considerando esta perspectiva que se tinha em relação 

à Educação Profissional e que, porventura, ainda permanece nos dias atuais, é 

consenso afirmar que, na trajetória da formação dos professores de nível técnico, 

nunca houve uma proposta realmente consistente que permitisse uma preparação 

pedagógica desses professores. O Quadro 2 demonstra o que o autor afirma ao 

apresentar um resgate histórico, constando as inúmeras medidas instituídas pelo 

governo no tocante à formação de professores da EPT. O curioso é perceber que o 

curto espaço de tempo entre uma medida e outra contribui para se constatar uma 

política de formação fraca e de improvisação, sem apresentar medidas fundantes 

que perdurem numa concepção sólida e bem definida. 

 

Quadro 2 - Trajetória histórica das ações de formação docente na educação profissional brasileira 

ANO 
INSTRUMENTO 

LEGAL (Acordos, 
Leis e Medidas) 

REPERCUSSÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

1942 
 Lei Orgânica do 
Ensino Industrial                                         

(Decreto-Lei n. 4.073) 

Estabelece que a formação dos professores da educação 
profissional poderia ser realizada mediante a oferta de 
cursos de aperfeiçoamento, especialização, estágios na 
indústria e a concessão de bolsas de estudo para viagem ao 
estrangeiro, cabendo à própria jurisdição do ensino 
industrial a responsabilidade pela formação dos docentes. 

1946 

Acordo firmado entre o 
MEC e o The Institute 

of Inter-American 
Afairs (USA) 

Criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação 
Industrial (CBAI), responsável pela oferta de cursos de 
formação, adotando metodologias de ensino e supervisão 
de tarefas, tais como as Séries Metódicas Ocupacionais 
(que consistiam na análise das tarefas típicas de cada ofício 
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decompostas em fases) e o Training Within Industry (TWI), 
centrado no aprendizado prático nas oficinas, bem como o 
estudo de livros e monografias voltados para o ensino 
industrial. 

1961 
Portaria Ministerial nº 

141 

Regulamentou normas sobre o registro de professores dos 
diferentes cursos de Ensino Industrial com padrões 
diferenciados de exigência. 

1963 Parecer nº 257 
Aprovou o Curso Especial de Educação Técnica em Cultura 
Feminina, destinado à constituição do magistério para a 
área de Economia Doméstica e Trabalhos Manuais. 

1965 
Portaria Ministerial nº 

174 

Determina que o Curso de Didática do Ensino Agrícola, 
destinado à formação pedagógica dos professores das 
disciplinas de cultura técnica e de economia doméstica rural 
e ao aperfeiçoamento de professores do ensino médio 
agrícola, seria ministrado, no mínimo, em 180 dias letivos ou 
800 aulas. 

1968 
Lei 5.540 -Reforma 

Universitária 

Previu que a formação de professores para o ensino 
secundário (disciplinas gerais ou técnicas) fosse 
desenvolvida em cursos de nível superior indicados pelo 
Conselho Federal de Educação (CFE). 

1969 Decreto nº 665 

Redefiniu a política de Formação de Professores para o 
Ensino Técnico e estabeleceu que seus órgãos técnicos, 
encarregados da administração e coordenação, seriam 
responsáveis por organizarem os Cursos de Formação em 
seus respectivos ramos. 

1970 

Criação do Centro 
Nacional de 

Aperfeiçoamento de 
Pessoal para 

Formação Profissional 
(CENAFOR) 

Agência executiva do Departamento de Ensino Médio do 
MEC, encarregada de preparar e aperfeiçoar docentes 
técnicos e especialistas em formação profissional, bem 
como prestar assistência técnica para a melhoria e a 
expansão dos órgãos de formação e aperfeiçoamento de 
pessoal. 

1971 

Portaria n° 432 

Propôs um plano integrado de formação de professores de 
disciplinas específicas do Ensino Médio Técnico 
globalmente considerado, havendo a unificação da política 
de formação para o magistério técnico. Os cursos 
assumiram a nomenclatura de Esquemas (I e II) destinados 
tanto a candidatos com graduação em nível superior (720h), 
quanto a candidatos com curso técnico de nível médio 
(1600h). 

LDB nº 5.692/1971 
Modificou a exigência de formação de professores de 
disciplinas profissionalizantes do 2º grau, passando a ser 
exigida a formação em nível superior. 

1977 Resolução nº 03/1977 

Possibilitou a oferta de cursos de licenciatura na área de 
Técnicas Agropecuárias, Técnicas Industriais, Técnicas 
Comerciais e de Serviços e Técnicas de Nutrição e 
Dietética, convertendo os cursos de Esquema em 
Licenciaturas.  
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1978 Lei nº 6.545/1978 

Transformou as Escolas Técnicas Federais de Minas 
Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e estabeleceu, 
em seu Art.2º, §1, alínea b, ser objetivo dos CEFETs 
ministrar cursos de licenciatura com vistas à formação de 
professores especializados para as disciplinas específicas 
do ensino técnico e tecnológico. 

1982 Portaria nº 299/1982 

Definiu como alternativa de formação para docentes do 
ensino técnico tanto as licenciaturas quanto os cursos de 
Esquema, retornando a configuração anterior. A oferta dos 
cursos poderia ser na forma regular (atendendo às normas 
definidas pelo CFE) ou na forma de cursos emergenciais 
(atendendo às solicitações dos sistemas de ensino quanto 
às necessidades de formação de seus professores). 

1986 

Extinção do CENAFOR 
e da Coordenação 
Nacional do Ensino 
Agrícola (COAGRI) 

Sendo essas duas coordenações extintas, sua 
responsabilidade quanto à formação de docentes da 
educação profissional transferiu-se para a Secretaria de 
Segundo Grau (SESG) do MEC, que atribuiu aos Centros 
Federais de Educação Tecnológica a responsabilidade pela 
oferta dos cursos de formação dos docentes da educação 
profissional. 

FONTE: Elaboração própria (baseado nos textos de PONTES, 2013 e MACHADO, 2008) 

 

Não obstante, Pontes (2013) destaca que houve um momento em que a 

legislação educacional contemplou de alguma maneira a formação dos professores 

de nível técnico. Segundo a autora,  

[...]só a partir do momento que o curso técnico passou a compor o segundo 
ciclo de estudos (nível médio), a exigência de formação específica para 
seus professores foi ressaltada na legislação. Entretanto, para os docentes 
do Ensino Médio foi prevista a formação em faculdades de filosofia, ciências 
e letras; já para os professores de disciplinas específicas de ensino médio 
técnico, cursos especiais de educação técnica (PONTES, 2013, p. 4). 

 

Estudos desenvolvidos por Rehem (2009), acerca da formação do professor 

da EPT, constatam que esse processo deve primar pela articulação de três eixos 

fundamentais (Figura 6) que se articulam em torno dos saberes necessários ao 

professor desta modalidade de ensino, concebendo-o numa perspectiva reflexiva: 

 Os saberes disciplinares que são adquiridos na formação acadêmica 

específica, cuja proposta se fundamenta no conhecimento teórico 

científico;  

 Os saberes da experiência profissional adquiridos no decorrer da 

atuação do professor em atividades profissionais relacionadas com a 

sua área de formação;  
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 Os saberes pedagógicos e didáticos para a gestão das condições de 

aprendizagem e regulação interativa nos diversos ambientes de 

aprendizagem (escola e empresas) 

 

     

Figura 6 – Eixos fundantes na formação do professor de educação profissional 

 

FONTE: Rehem, 2009 

 

Essas modalidades de saberes, quando tratadas de maneira conjunta na 

formação docente, contribuem para despertar no professor as competências 

necessárias para uma atuação multirreferencial, possibilitando o pensamento 

sistêmico capaz de integrar os conhecimentos teóricos aos práticos e, com isso, a 

uma prática docente mais dinâmica e focada em fazer aprender uma profissão. 

3.3 O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – QUE PERFIL? E 
QUAIS COMPETÊNCIAS? 

Na sociedade atual, pós-modernista, que permite e incentiva a entrada de 

novas fontes de conhecimento oriundas do processo de inovação e desenvolvimento 

tecnológico, os quais perpassam os entornos da escola e contribuem para a 

definição de um novo perfil profissional, é visível a influência que esse conjunto de 

fatores impõe à função docente.  

Evidencia-se desse debate, que para que a formação dos trabalhadores 
seja adequada ao novo perfil profissional contemporâneo, dadas às 
características já apontadas, a formação do professor é essencial, mas não 
se trata de qualquer formação. As faculdades de educação e o curso de 
Pedagogia têm o desafio de também se reinventarem, promovendo 
mudanças estruturais de ordem prática e teórico-epistemológica para 

 

Formação do 
professor de 

educação 
profissional 

 

Saberes pedagógicos 
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responder aos novos desafios que a contemporaneidade requer 
(CARVALHO; SOUZA, 2014). 

 

 

O professor de hoje não é, ou, pelo menos, não deve ser, como os de 

“antigamente” e, portanto, carecem de estar em constante mudança, refletindo suas 

práticas, suscitando dúvidas e questionamentos face ao real e investigando novas 

formas de reinventar seus métodos de ensino, incentivando a necessidade contínua 

de atualização de seus conhecimentos, prescindindo uma formação sempre 

atualizada, em sincronia com as mudanças que se apresentam na sociedade, isto é, 

uma formação que se pretende constante ou continuada e que estimule atitudes 

investigativas. Isto o torna um professor pesquisador12 (PAQUAY,1994).  

A especificidade da profissão docente se assume numa função 

fundamentalmente interativa, que se faz por meio de comunicações verbais em 

classe, dentro de um contínuo tratamento de informações e tomada de decisões em 

situações que se mostram diferentes em todo o tempo, demonstrando seu caráter de 

imprevisibilidade. A qualidade com que são feitas essas comunicações e interações 

é condição essencial para o sucesso nas aprendizagens dos alunos que, na visão 

de Altet (2001), processam-se por meio do modelo dinâmico que comporta quatro 

dimensões em interação recíproca: alunos-professor-conhecimento-comunicação.  

Considerando que a prática educativa é pessoal e se desenvolve em 

contextos diferentes, torna-se imprescindível que haja também uma formação que 

leve em conta as situações problemáticas pelas quais os professores vivenciam em 

seu contexto prático, isto é, uma formação que discuta e reflita sobre as 

experiências vivenciadas pelos professores nos ambientes de sala de aula, 

entendendo que esta tomada de consciência também se configura numa ação 

formadora que engloba uma série de representações pertinentes às ações dos 

professores em condições futuras. 

                                                             
12 Acerca do que se coloca em torno do conceito do Professor Pesquisador cabe destacar que se trata de um 
tema focado no campo da Formação Docente e que teve sua origem em meados da década de 1960 tendo 
como o precursor o educador inglês Lawrence Stenhouse o qual desenvolveu estudos em escolas secundárias 
na Inglaterra com o propósito de investigar as causas pelas quais os discentes obtinham desempenho escolar 
abaixo da média esperada. No cerne da questão que envolve tal conceito, Fagundes(2016) apresenta como 
sendo o profissional que, tal como um artista, busca  as melhores maneiras de atingir os alunos no processo de 
ensino e aprendizagem e, utilizando diferentes materiais, procura soluções mais adequadas à sua criação. 
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Na medida em que a formação é um processo de mudança de 
comportamentos e atitudes através da concretização de múltiplas 
aquisições, parece-nos desejável que o professor possa refletir sobre o que 
obteve da sua experiência, que relacione conhecimentos, saiba tomar 
decisões de forma consciente e resolva situações dilemáticas diversificadas, 
selecionando as soluções mais adequadas e convenientes perante um novo 
contexto até ali desconhecido para este (DUARTE, 2009, p.53). 

 Nesse mesmo entendimento, Rehem (2009) ressalta os conhecimentos 

necessários ao professor contemporâneo, que, no cenário atual da economia 

globalizada, caracterizado pela flexibilidade estrutural, organizacional e relacional, 

denominado por Bauman de “modernidade líquida”, 

[...] necessita dominar sólidos conhecimentos acerca das dinâmicas do 
mercado de trabalho, dos processos produtivos e tecnológicos relacionados 
com a profissão que ensina, dos conhecimentos científicos e tecnológicos 
que fundamentam os fazeres do referido processo produtivo e da vida 
cidadã numa sociedade democrática, das estratégias e práticas para 
transposição didática desses conhecimentos em situações de 
aprendizagem assistida – porque isso possibilita autonomia do aprendiz. 
(REHEM, 2009, p. 101-102) 

 Sublinha-se, por sua vez, a importância que a formação contínua representa 

para o professor, dada sua função balizadora na perspectiva de atenuar os 

desequilíbrios existentes entre o que se é percebido como competências requeridas, 

em detrimento daquelas já existentes, de modo que essa formação esteja sempre 

equilibrando os saberes anteriormente descritos. 

 Ao se tratar de competências, na sua gênese, este conceito esteve 

inicialmente atrelado à concepção de habilidades e atitudes para o desenvolvimento 

do trabalho, isto é, a mobilização de conhecimentos adquiridos para o exercício de 

uma situação profissional. Admitia-se, pelo senso comum, afirmar que uma pessoa 

demonstrava ser competente se soubesse realizar sua atividade de maneira exitosa, 

coibindo qualquer tipo de atitude equivocada que levasse ao fracasso de sua ação. 

Aos poucos, esse conceito foi se inserindo no campo da educação geral e 

profissional, tendo seus reflexos na formação docente. 

 Dada a sua relevância, esse tema foi atraindo a atenção de autores como 

Perrenoud (2002), Imbernon (1999), Demo (1995) e Tardif (2014), os quais, de 

maneira geral, colocam esse conceito como sendo a capacidade de mobilização de 

recursos cognitivos (oriundos dos saberes, informações, capacidades, etc.) que o 

professor poderá utilizar para enfrentar um tipo de situação. Contudo, é conveniente 

aceitar que boa parte desses recursos cognitivos foram sendo adquiridos na 

experiência vivida ao longo da atuação docente em distintas realidades que 
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circundam as decisões do professor no seu cotidiano. E é por essa razão que 

desenvolver a competência do professor carece desse olhar reflexivo acerca da sua 

capacidade de observação, inovação, regulação e aprendizagem com seus alunos e 

seus pares.  

 É na figura do professor que recai a responsabilidade de promover o saber 

sistematizado a ser mediado entre os seus alunos. Saberes estes que tragam no 

escopo dessas aprendizagens não apenas um conhecimento científico puro e 

deslocado de um contexto, mas estimulando uma concepção crítica acerca dos 

conteúdos ensinados de modo que se construam pontes ligando esses 

ensinamentos à cultura e às práticas sociais da realidade dos aprendizes.  

 Dessa percepção no tocante à prática docente, Gomes e Marins (2004) 

afirmam que, na profissionalização do professor competente, 

O elemento pessoal e o profissional mesclam-se na formação de um ser 
competente, porquanto é preciso querer (metacompetência), é preciso 
desejar, é preciso gostar do que faz para que a pessoa possa crescer de 
forma competente (aquilo que o professor é, aquilo que o professor ama 
influencia diretamente seu jeito de pensar, de fazer, de agir com 
competência). A competência não se introjeta de fora para dentro do 
indivíduo, mas constrói-se a partir de um esforço deliberado e consciente do 
professor em contínua interação com o grupo (GOMES; MARINS, 2004, p. 
132). 

 Com efeito, observa-se, na formação do professor, a necessidade de 

desenvolver competências que lhe proporcionem segurança para conduzir o 

processo formativo em consenso com as novas exigências do mundo do trabalho, 

que define um perfil de trabalhador para atuar nesse ambiente profissional. Isto 

significa dizer que, ao professor, sobretudo àquele ligado à educação profissional, 

cabe não apenas o conhecimento de conteúdos inerentes à disciplina que ensina, 

mas outros conhecimentos que tenham sido adquiridos, principalmente em situações 

de trabalho, permitindo-lhe uma gama de experiências vivenciadas que possam ser 

exploradas em sala de aula lastreada na perspectiva da multirreferencialidade.  

 Para que esse aprendizado torne-se sistemático e dinâmico, é preciso que o 

professor seja dotado de competências fundamentais, e foi nesse sentido que 

Rehem (2009), ao investigar o perfil do professor da EPT, adaptou dos estudos de 

Bélair (2001)13 cinco grupos de competências estratégicas denominados “campos de 

                                                             
13 Os estudos dos campos de competências desenvolvidos por Louise Bélair estiveram relacionados 

aos professores da educação básica, servindo de referência para as adaptações feitas em Rehem, 
cuja proposta se assemelha à modalidade de ensino estudada na presente tese. 



101 

 

 
 

competência”, que, quando bem trabalhadas, auxiliam ao professor da EPT no 

desenvolvimento tanto das ações didáticas quanto pedagógicas. Tais campos são 

apresentados no Quadro 3, conforme sua classificação e capacidades que se 

propõe desenvolver. 

  

Quadro 3 – Competências estratégicas ao professor da educação profissional 

CAMPO DE COMPETÊNCIA CAPACIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Competências identificadas com a 
mediação da aprendizagem 

- Gestão das aprendizagens dos alunos;  

-Organização dos programas, conteúdos, dispositivos didáticos;  

- Comunicação, conhecimento e observação de dificuldades de 
aprendizagem e sua mediação; 

- Avaliação positiva e libertadora; 

- Diferenciação do Ensino; 

- Envolvimento real dos aprendizes; 

- Escolhas de atividades; 

- Exploração de recursos eficazes;  

- Criação de clima propício a aprender; 

-Promoção, nos educandos, da conquista da autonomia de 
aprender a aprender. 

Competências ligadas às disciplinas 
ensinadas 

- Apropriação de saberes eruditos que envolvem toda a 
disciplina; 

- Integrar os saberes eruditos a saberes ensináveis, a partir da 
vivência e saberes preexistentes dos alunos; 

- Planejamento dos conteúdos a serem ensinados mediante a 
interdisciplinaridade; 

- Conhecimento aprofundado de programas exigidos pelo setor 
produtivo e pela sociedade relacionados com a formação 
técnica pretendida. 

Competências exigidas em relação 
à sociedade, aos processos 
produtivos e ao mercado de 

trabalho. 

- Saber fazer o que ensina; 

- Identificar demandas das sociedades aos técnicos; 

- Conhecer os processos de produção relativos à formação 
técnica objeto do curso em que leciona; 

- Saber formar profissionais éticos, que saibam produzir em 
equipe; 

- Identificar e conhecer os sistemas educativo, produtivo e 
social; 

- Perceber mudanças tecnológicas, sociais, econômicas que 
impactam na formação dos aprendizes, e promover 
continuamente os ajustes necessários. 

Competências relacionadas com o 
papel social da escola e da 

educação profissional inserida numa 
sociedade democrática 

- Participar na reformulação e execução do projeto político-
pedagógico da escola técnica; 

- Participar da elaboração do currículo para a formação 
profissional cidadã; 

- Compreender a formação do aluno de modo integrado; 
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- Saber exercer liderança educacional. 

Competências inerentes à pessoa 

- Saber ser e saber tornar-se professor reflexivo sobre sua 
própria ação docente e sua conduta profissional, os valores que 
professa e pratica sua ética profissional, seu aperfeiçoamento 
continuado e permanente como professor que forma 
profissionais. 

FONTE: Adaptado de Rehem (2009) 

Acerca dessa preocupação com a formação docente, Rodrigues (2006) 

destaca: 

A formação contínua dos professores e os esforços de toda a ordem que ela 
concita, não são fins em si mesmos. São meios ao serviço de uma 
educação e de um ensino de melhor qualidade e, ainda, meios para ajudar 
os professores a alcançar tão plenamente quanto possível um 
desenvolvimento pessoal e profissional condizente com as funções muito 
complexas que hoje lhes estão confiadas (RODRIGUES, 2006, p.115). 

 

As questões que ora se colocam nessa perspectiva buscam compreender: 

“Como saber quais as competências requeridas? E como serão contempladas nos 

processos formativos?”. Depreende-se, conforme destacado anteriormente, que o 

professor, no desenvolvimento de suas competências, deve ter a sensibilidade de 

refletir sobre suas práticas, sendo importante, diante dessa reflexão, que haja a 

constatação das suas necessidades formativas, pretendendo saná-las mediante sua 

participação em novos cursos de formação continuada.  

Para elucidar esses questionamentos, tratar-se-á das observações feitas por 

Rodrigues (2006), que aponta a análise das necessidades ao serviço da formação 

como atividade preparatória para a ação, conforme representação no diagrama de 

fluxo da Figura 7. 

 

Figura 7 – Análise de necessidades ao serviço da formação como atividade preparatória para a ação. 

   

FONTE: Rodrigues, 2006 

Não obstante a terminologia “Necessidades de formação” remeter a 

perspectivas deterministas, não é por esse sentido que deva caminhar a sua análise. 

Para Rodrigues, 

Análise de 
Necessidades 

Formação Trabalho 
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Não se trata de descobrir as necessidades de formação concebidas como 
as necessárias leis da formação às quais se submeteriam fatalmente 
formandos e formadores, mas, como as finalidades que cada um actualiza 
ou projecta num dado contexto, em função das representações que constrói 
do real e da sua relação com ele (RODRIGUES, 2006, p.102). 
 
 

 Para a autora, o sentido que se pretende tomar para o conceito de 

necessidades de formação está mais relacionado com os desejos e expectativas dos 

sujeitos acerca do que eles próprios percebem como lhes fazendo falta para o seu 

exercício profissional e que carece de uma percepção individual e contextualizada, 

considerando seus valores e situações diversas, tais como experiências de vida, de 

formação, de trabalho, etc. 

Ressalta-se, contudo, que a importância de se analisarem as necessidades 

de formação encontra-se no fato de se constituir no fundamento inicial, suporte de 

um posterior projeto de formação, e que, segundo destaca Rodrigues (2006), se 

configura numa “prática geradora de objetivos da formação”, os quais fundamentam 

o planejamento e a definição de estratégias de formação. 

Com efeito, a ideia de necessidades de formação abordada nesse e em 

outros textos de pesquisadores dessa área (ESTRELA, 1998; ESTEVES, 1991; 

CORREIA, 1989; BARBIER E LESNE, 1986; KAUFMAN, 1979; entre outros) 

encontra-se como aquela “que se presume poderá ser satisfeita mediante atividades 

de formação” (RODRIGUES, 2006). 

3.4  NECESSIDADES FORMATIVAS NA DOCÊNCIA - POR UMA FORMAÇÃO 
CRÍTICA E REFLEXIVA 

Falar em necessidades formativas na atividade docente vai além de identificar 

lacunas na formação inicial ou ausências de conteúdo por parte dos professores, o 

que não deixa de ser também importante evidenciar essa análise. Mas, antes, é 

necessário entender o trabalho docente na sua gênese, isto é, suas características 

individuais – do ser professor – e profissionais, com as quais mantém relações de 

trabalho orientada para o ambiente da escola. 

Di Giorgi (2011) explica que “aprender a ser professor, hoje, exige o 

desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica, capaz de lidar com as situações 

problemáticas que emergem da prática pedagógica cotidiana”. É, portanto, 

necessário contextualizar a prática docente de onde se extrairão, por meio das 
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reflexões na ação, as necessidades pelas quais poderão apontar o sentido dado à 

formação continuada. 

 Compreender que se trata de uma profissão voltada para a prática da 

interação entre seres humanos sociáveis e, portanto, um trabalho de cunho 

cognitivo, que atribui aos profissionais o entendimento das relações humanas e seus 

direitos, exigindo, portanto, para a sua realização , o compartilhamento de 

informações, ideias, conhecimentos e concepções.  

Entender também que a experiência profissional em outras atividades pelas 

quais o professor tenha passado ao longo de sua trajetória profissional contribui 

diretamente para uma experiência formadora que, sendo reflexiva, no tocante às 

lições apreendidas, pode e deve ser transposta às práticas de ensino. Essa é uma 

concepção que trabalha no princípio da reflexão na ação proposta por Schön (2000), 

ou seja, extrair conhecimentos que podem servir de apoio às práticas docentes, 

partindo das experiências vivenciadas. 

Vale ressaltar que a missão do professor da EPT – visto como um profissional 

da aprendizagem para o trabalho – é preparar o educando para o desempenho de 

uma profissão, preparando-o também para uma formação crítica e reflexiva, pois, na 

atualidade, não pode se prender apenas ao ponto de vista técnico. Nessa 

perspectiva, Schön (2000) destaca ser relevante ao processo formativo do professor 

o princípio da reflexão-na-ação, que consiste na tomada do conhecimento a partir da 

ação num determinado contexto de aprendizagem que permite aliar os 

conhecimentos científicos (relacionados com o saber ensinar, saber fazer, saber 

conhecer, saber ser, saber conviver) aos conhecimentos práticos. Isto permite ao 

professor adotar uma metodologia reflexiva de ensino prático que permite aos 

estudantes aprenderem sua profissão. 

Existe uma grande preocupação em se elevar a qualidade do ensino no país 

e no mundo. Entretanto, é consenso que essa conquista não se alcança sem que 

haja o olhar focado no professor e em suas necessidades, visto que é o legítimo 

agente de mudanças. Assim, 

[...]sua compreensão, seu sentido de responsabilidade, seu compromisso 
para proporcionar de maneira efetiva experiência educativa para seus 
alunos , aumentam significativamente quando eles são os proprietários das 
ideias e os autores dos meios pelos quais estas ideias se traduzem em 
prática de sala de aula (CONTRERAS, 2002). 
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Contudo, o processo de investigação de necessidades formativas dos 

professores consiste, dentre outras técnicas, numa imersão introspectiva do 

indivíduo. Em outras palavras, significa dizer que, para evidenciar suas 

necessidades, é preciso que o indivíduo tome consciência de si, não só do ponto de 

vista individual, com suas expectativas, anseios, motivações e desejos, mas também 

de si em situação de trabalho, considerando suas limitações e dificuldades para 

exercer a profissão de professor.  

Segundo colocam Tardif e Lessard (2014, p. 36) no tocante a como analisar o 

trabalho dos professores, é interessante fazer “uma crítica resoluta das visões 

normativas e moralizantes da docência que se interessam, antes de tudo, pelo que 

os professores deveriam ou não fazer, deixando de lado o que eles realmente são e 

fazem”. Seguindo nessa linha de raciocínio, os autores partem para uma discussão 

que circunda a dualidade relativa à docência como trabalho codificado (no sentido 

de atribuir o trabalho ao planejamento e organização por meio de ações prescritas 

pelas autoridades escolares e governamentais), e à docência como trabalho flexível 

(no sentido de que ensinar é agir dentro de um ambiente complexo e impossível de 

controlar inteiramente e, portanto, carece de medidas ajustáveis a diversas 

situações que se processam no ambiente de ensino). 

No Brasil e em outros países do sistema capitalista, é comum observar que a 

organização escolar ainda segue um regime de padrões uniformes preestabelecidos 

com estreito vínculo com a formação para o trabalho, oriundos do contexto industrial 

e de organizações econômicas hegemônicas. Essas constatações influenciam 

diretamente no modo como se perspectiva o trabalho docente e, por conseguinte, na 

forma como é conduzida a sua formação.  

Quando o foco da discussão caminha para a docência como um trabalho 

codificado, observa-se que a formação profissional de professores se restringe ao 

conhecimento técnico por competências, sem que haja também uma preocupação 

no desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos formandos, atendendo 

mais aos interesses das autoridades educativas que buscam priorizar as exigências 

do seu funcionamento.  

Entretanto, há de se convir que deva haver uma preocupação em se manter 

um equilíbrio entre o atendimento das necessidades relativas à comunidade 

educativa ligada ao desenvolvimento da escola, como também focar nas 
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necessidades refletidas pelas expectativas e anseios dos professores, contrariando 

a tradição de uma formação contínua unilateral.  

Segundo recomenda Rodrigues (2006),  

Antes de mais, implica pensar de forma integrada e sequencial nas 
necessidades – estabelecendo as pontes necessárias entre as 
necessidades do desenvolvimento da escola e as do desenvolvimento 
profissional do professor, resolvendo as tensões entre os interesses 
individuais do docente e os da comunidade educativa; reconhecendo a 
importância da experiência e do estágio no ciclo de desenvolvimento da 
carreira docente ao mesmo tempo que considera as preocupações do 
sistema nacional ou local (RODRIGUES, 2006, p. 132). 
 
 

Caminhar-se-á por uma proposta que transponha essa percepção da 

formação puramente racional focada no desenvolvimento de saberes específicos a 

um determinado campo de estudo, muitas vezes preestabelecidos por padrões da 

comunidade educativa. Entende-se que, apesar de essa formação específica ser 

essencial à prática profissional docente, visto que se preocupa com o 

desenvolvimento das competências inerentes a uma determinada área de 

conhecimento, não é, portanto, suficiente para promover, de forma eficaz, a 

transformação da sociedade por meio dos processos de ensino e aprendizagem, se 

planejada à luz da perspectiva da educação politécnica.  

Gomes e Marins (2004) elucidam que 

As necessidades sentidas pelos docentes, das mais variadas origens – 
cultural, emocional, psicológica, de conhecimentos e outras – podem 
auxiliá-los na mudança de seu desempenho profissional, pois podem 
impulsioná-los a buscar a satisfação delas, redirecionando o rumo da sua 
carreira docente (GOMES; MARINS, 2004, p.116-117). 

 

Assim é que o ato de ensinar consiste em trabalhar com seres humanos, 

sobre seres humanos e para seres humanos, tendo as pessoas como objeto os 

quais serão partícipes do trabalho docente, distinguindo-se de outras formas de 

trabalho que se vinculam principalmente ao aspecto material, isto é, ao trabalho 

mecanicista ou industrial, permeado de padrões e lógicas de processamento bem 

definidas. Dessa forma, é importante direcionar o olhar para o entendimento das 

necessidades que esses agentes e atores da educação sentem no desenvolvimento 

de suas funções que possam de alguma maneira expressar a complementação de 

sua formação. 
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Há de se convir que se trate de uma discussão relevante pelo fato de envolver 

a percepção de como a formação docente é conduzida no âmbito dos cursos de 

formação de professores no país, além de contribuir para instigar discussões 

pertinentes ao campo da docência, sobretudo no tocante às investigações acerca 

das necessidades de formação consideradas como base para o planejamento de 

programas de formação continuada de professores. 

Nesse campo da formação docente, observa-se que muitos dos documentos 

normativos da legislação brasileira instituído pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) evocam a pertinência na formação continuada de professores, sobretudo na 

preocupação com a identificação das necessidades de formação e no seu 

atendimento mediante ações formativas. No entanto, conforme pontuou-se 

anteriormente, pouco se vê contemplada efetivamente essa preocupação nos cursos 

de formação dos professores. Talvez seja pela pouca literatura que se tenha com 

essa temática em foco e, portanto, pouco conhecimento sobre como de fato é feito 

esse levantamento de necessidades, de forma que se justifique a preparação de 

uma formação que leve em consideração essa perspectiva.  

Sob esse aspecto, observa-se que os programas de formação, na maneira 

como são planejados e ofertados, mais induzem as necessidades da formação do 

que atendem às necessidades percebidas pelos próprios formandos. Nesse ponto, 

Rodrigues (2006) afirma que isso se justifica pelo fato de que “a oferta antecede a 

procura e de alguma forma modela-a e reduz as suas possibilidades, num 

mecanismo que não favorece a mudança, mas sobretudo não se adequa ao real 

concreto do quotidiano do professor”. Ou seja, os cursos de formação já são 

oferecidos com currículos definidos, sem que haja, muitas vezes, uma pesquisa 

acerca das necessidades formativas dos seus formandos. 

Verifica-se ainda, no âmbito desses programas de formação, uma 

preocupação relacionada ao tempo destinado aos cursos de formação que 

dificilmente contemplam uma proposta possível de instigar a descoberta, exploração, 

negociação de necessidades dos professores que deles participam, tornando-os 

meros espectadores e reproduzindo a estrutura da formação no modelo tradicional 

de transmissão do conhecimento.  

 

Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação 
pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação 
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profissional de hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que 
mera transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de 
conteúdos fragmentados e esvaziados teoricamente (MACHADO, 2008). 
 
 

Sublinha-se, adicionalmente a essa ideologia, uma proposta de formação que 

prioriza as reflexões na ação, considerando-se as percepções, experiências e 

práticas, bem como o contexto de trabalho do professor, suas expectativas e 

desejos. Partindo dessa ótica, busca-se identificar pontos fortes e fracos do seu 

desempenho, os quais poderão possivelmente ser superados com atividades de 

formação, isto é, identificar as necessidades de formação. 

Refletindo sobre a formação do professor como processo de desenvolvimento 

profissional, bem como considerando o objetivo desta pesquisa, partir-se-á, no 

capítulo seguinte, para algumas questões relativas à análise de necessidades na 

formação docente, situando este conceito ao professor vinculado à Educação 

Profissional. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Necessidades de Formação Docente 

na Educação Profissional – 

Concepções e Análise 
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4 COMPREENDENDO NECESSIDADES – ALGUNS CONCEITOS E 

PREOCUPAÇÕES DO ESTUDO  

“As necessidades não estão inscritas na natureza das 
coisas, são representações da realidade produzidas aqui 
e agora, em determinado contexto, por determinado 
sujeito.” 

(RODRIGUES, 2006) 

 Diante do que já foi exposto no capítulo anterior, entende-se que a formação 

continuada requer do formando uma atitude de busca por novos conhecimentos. 

Essa iniciativa não é tomada sem que haja uma diretriz norteadora, apontando em 

qual direção deverá ser percorrido o processo formativo. Em certo sentido, parece 

claro afirmar que tal diretriz se origina numa necessidade sentida que precise ser 

trabalhada na perspectiva de dotar o professor formando com as competências de 

que precisa para a sua prática educativa.  

 Mas, o que se pode entender como sendo uma necessidade?  

 Num primeiro momento, o termo “necessidade” advém da ideia elementar 

acerca de algo que falta a alguém e que precisa ser adquirido ou atingido, atrelando 

a uma percepção sob duas perspectivas: uma atual e outra desejada. Vista dessa 

forma, a necessidade adota uma conotação objetiva que remete a uma exigência, 

fazendo crer que o seu conceito está relacionado à diferença percebida entre esses 

dois momentos distintos – de um lado, num presente que se mostra insatisfatório e 

representa o momento real e, do outro, num futuro desejado diferente, ou seja, o que 

se pretende ideal.  

 Desse modo, convém aceitar que é na reflexão dessa diferença do real e do 

ideal que se percebem as necessidades e, por meio desse processo reflexivo-

exploratório que se perspectivam ações em busca de soluções para o problema da 

necessidade aparente. Em vista disso, pode-se dizer que o entendimento das 

necessidades consiste numa construção mental estruturada em três polos distintos, 

porém complementares, conforme demonstra a Figura 8, os quais dão dinamicidade 

ao processo formativo.  
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Figura 8 – Polos representativos das necessidades 

 

FONTE: Elaboração própria (adaptado de BLONDEAU, 2008) 

 

 

 É importante ainda ressaltar, no estudo de necessidades, que essa 

característica de dinamicidade lhe atribui o caráter de instabilidade no tempo. Isso 

significa dizer que, uma vez percebidas tais necessidades e, portanto, sendo 

satisfeitas, elas deixam de existir, dando abertura a novas necessidades em 

contextos muitas vezes diferentes daqueles considerados inicialmente.  

 Percebendo ser o “polo de representação das perspectivas de ação” aquele 

responsável por atividades de formação, é pertinente atrelar o conceito da atividade 

ao da necessidade tal como proposto por Leontiev (1978) ao desenvolver a “Teoria 

da Atividade”, na qual se estabelece o princípio de que a primeira condição de toda 

e qualquer atividade é uma necessidade. Para Leontiev (1978), o conceito de 

necessidade é um dos componentes estruturais da atividade. Isto significa dizer que 

toda atividade existe com o propósito de satisfazer algum tipo de necessidade, 

sendo essa a condição primeira à existência daquela.  

 Outro conceito trabalhado na teoria da atividade relaciona-se à motivação. 

Segundo o autor, para que haja um processo de satisfação de necessidades, o 

indivíduo precisa perceber um objeto a ser atingido, de modo que o oriente a 

executar uma determinada ação. Em outras palavras, trata-se de apresentar um 

motivo que o estimule a despertar uma atitude frente à situação a ser resolvida. 

 Na percepção de Vieira (2010), ao refletir sobre as contribuições da teoria da 

atividade vinculada aos conceitos de necessidade, a autora destaca a importância 

da aprendizagem nesse processo. 
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A necessidade é o fator desencadeador da atividade; ela motiva o sujeito a 
ter objetivos e a realizar ações para supri-la. Considerando essa definição 
de atividade, podemos inferir que nem toda aprendizagem é uma atividade, 
mas somente aquela que é movida por uma necessidade (VIEIRA, 2010, 
p.60). 

 

 

 Assim, pode-se concluir que as atividades de formação existem com o 

propósito de atender a algum aspecto de necessidade do formando, as quais podem 

ser conhecidas ou não. Todavia, cabe uma investigação inicial nesse sentido para 

proceder em seguida às atividades formativas.  

Segundo Rodrigues (2006), o desenvolvimento do professor depende desse 

exercício de tomada de consciência de suas necessidades, sobretudo, em situação 

de trabalho e a busca pela superação de suas limitações. De acordo com a autora, 

A pesquisa e a exploração das necessidades sejam as individuais, de grupo 
ou mesmo institucionais, assumem mais um caráter de instrumento de 
reflexão sobre a prática, que favorece a tomada de consciência do professor 
em situação de trabalho, etapa essencial para perceber a formação como 
inerente ao seu desenvolvimento e não como mera estratégia adaptativa, 
gerida pelo poder, quer o das instâncias políticas, quer o das instâncias 
pedagógicas protagonizadas pelos especialistas da educação 
(RODRIGUES, 2006, p.146). 

 

 Contudo, o estudo das necessidades não se limita apenas a sua análise do 

ponto de vista das condições externas ao sujeito e suscita ainda uma preocupação 

fundamental quanto às interpretações possíveis à sua análise e identificação, isto é, 

saber de onde surgem e para onde levam essas necessidades.  

 É comum verificar, em grande parte dos trabalhos desenvolvidos nesse 

campo de estudos, que essas necessidades formativas demandam principalmente 

de fatores externos, podendo, por um lado, ser atreladas a uma formação inicial 

precária, que não soube acompanhar as transformações e mudanças sociais; ou, de 

outra maneira, àquelas necessidades que se apresentam no trabalho coletivo 

desenvolvido nos ambientes escolares com os agentes responsáveis pelo ensino, 

sendo de comum partilha entre os professores e, portanto, solucionadas de forma 

genérica via cursos de complementação ou capacitação. 

 Não obstante, Galindo (2011) coloca que essas pesquisas vêm com uma 

proposta de avaliar as necessidades de modo pontual e unilateralmente, cujo “objeto 

pré-estabelecido de análise e de coleta (nas intenções objetivas e na metodologia 
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escolhida) são as necessidades formativas voltadas ao desempenho docente em 

sala de aula”. Segundo a autora, apesar de serem importantes essas investigações, 

em sua grande maioria, não avançam no sentido de explicar o “porquê” da 

necessidade do docente, restringindo o diagnóstico a fatores externos ao docente, 

influenciados, sobretudo, pelas alterações e reformas políticas, orientações 

curriculares e mudanças sociais globais descompassadas aos encaminhamentos 

das mudanças na Educação e na formação.  

 Para Galindo (2008), além da análise de fatores externos, dos quais 

reconhece sua influência no surgimento de algumas necessidades, é fundamental 

também desenvolver o olhar para as necessidades endêmicas do professor, isto é, 

necessidades que se relacionam à vida do professor, aquelas que se encontram no 

plano do inconsciente do docente, ou que estejam, de alguma forma, ocultas e 

“’manifestam’ sinais de existência ou latência no silêncio e em expressões que 

merecem aprofundamento ou deixam margem a dúvidas e a questionamentos 

quanto a sua natureza”, trazendo em seu escopo uma conotação subjetiva que 

atente para a necessidade como um sentimento.  

Nesse sentido, algumas áreas relacionadas a essas necessidades ocultas 

deverão ser contempladas, agregando-se aos fatores externos da formação e das 

condições de trabalho, conforme mostra a Figura 9. Desse modo, é possível ver 

áreas como cultura, motivações e desejos, pensamento e identidade do professor 

como possíveis indutores de necessidades que carecem de ser consideradas em 

programas de formação.  
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Figura 9 – Campos correlacionados ao campo das necessidades de formação ou os quadros de 
referência da análise de necessidades 

 

FONTE: Galindo (2008). 

 Partindo dessas preocupações, alguns pesquisadores desse campo de 

estudo (BARBIER; LESNE,1986; BOURGEOIS, 1991; RODRIGUES, 2006; 

ROUSSON; BOUDINEAU, 1981), consideram o conceito de necessidades com um 

caráter ambíguo, ou seja, não é possível de ser identificado apenas por meio de 

uma abordagem objetiva (numa perspectiva tecnocrática), seguindo o paradigma 

Positivista, isto é, necessidades que possam ser “inventariadas, numeradas e 

contadas” com o uso de metodologias prescritas por um especialista. Mas, além 

dessa concepção, deve seguir o ideal do paradigma Construtivista, dado o seu 

caráter relativista, subjetivo e dialético, à medida que se entendem as necessidades 

por meio das percepções do indivíduo, partindo também para uma análise interna, 

isto é, introspectiva, numa perspectiva intrapessoal. 

 Freire (2014) adverte que o conhecimento das diferentes dimensões que 

caracterizam a essência da prática pode tornar o professor mais seguro no seu 

próprio desempenho. Para o autor, é preciso estimular a curiosidade como vital na 
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relação ensino-aprendizagem, de forma que o professor precisa se mover com 

clareza na sua própria prática. Isso significa dizer que é fundamental refletir se suas 

ações estão atingindo os objetivos esperados. E, caso contrário, mover-se em busca 

de torná-las efetivas, pois, tal como destaca Pimenta (2007, p.64), “as necessidades 

docentes têm a maior parte de sua origem na prática e, portanto, faz-se necessário 

pesquisar a atuação do professor, seu cotidiano na sala de aula e na escola 

enquanto profissional e pessoa que ele é”. Nesse sentido, Ramalho e Núñez (2011) 

advertem para o fato de que o professor deve estar preparado para saber lidar com 

os diferentes saberes que podem ser referências teóricas para os alunos e para 

poder trabalhar as potencialidades e limitações de cada um desses saberes. 

 Depreende-se que o impulso que leva o indivíduo a buscar superar uma 

dificuldade se constitui no atendimento a uma determinada necessidade que se 

mostra singular e, dessa forma, deve ser considerado sob a égide do contexto que 

se apresenta para cada indivíduo, considerando suas especificidades e 

representações, cientes de que as necessidades são temporais e se modificam 

constantemente, por isso nunca poderão ser satisfeitas na sua totalidade.  

 Daí a importância de se pesquisar a Análise das Necessidades Formativas, 

haja vista seu caráter complexo, que prescinde no uso combinado de métodos 

capazes de auxiliar no processo de identificação. 

4.1  O QUE SE ESPERA DA ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 A análise das necessidades, enquanto prática de investigação em educação, 

iniciou-se no final dos anos 1960, sendo um recurso de grande importância para o 

aperfeiçoamento e a melhoria na qualidade de ensino, uma vez que permite um 

conhecimento das dificuldades vivenciadas pelos educadores e que poderão servir 

de informações ao planejamento de programas de formação, sendo esta a etapa 

inicial desse processo.  

 Segundo destaca Silva (2000), por meio da análise de necessidades, é 

possível:  

 A identificação das necessidades e dificuldades dos alunos em relação a 

determinadas áreas; 

 A identificação das necessidades de formação contínua de educadores e 

professores;  
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 A determinação de necessidades futuras dos sistemas educativos, em nível 

local, regional e nacional. 

 A partir dessas possibilidades, constata-se uma relação focada, de um lado, 

no formando e, do outro, na instituição formadora, que, para Yamashiro (2014), 

garante a existência de dois princípios fundamentais, a saber: 

Quando enfoca o indivíduo a ser formado, a análise de necessidades de 
formação tem como objetivo fortalecer os princípios de autoformação, 
apostando na conscientização dos professores sobre as suas próprias 
necessidades, ou seja, reafirmando o princípio da autonomia; quando os 
procedimentos de análise de necessidades de formação enfoca a instituição 
formadora, ela objetiva a eficácia da formação considerando o ajuste entre a 
formação esperada pelo formando e a formação pretendida pela instituição 
formadora, reafirmando o princípio da negociação entre os pares 
(YAMASHIRO, 2014, p.172). 

 

 Para Di Giorgi (2011), a resposta acerca do que se espera com os estudos de 

Analise de Necessidades de Formação Docente encontra-se ancorada em três 

principais expectativas: 

1. A expectativa de que a análise de necessidades resulte numa maior 

implicação do professor em sua formação; 

2. A expectativa de que a análise de necessidades contribua para uma maior 

adequação da formação à singularidade dos contextos escolares, tal como 

eles são percebidos pelos professores; 

3. A expectativa de que a análise de necessidades possibilite um maior 

impacto da formação sobre a prática profissional docente. 

 Vale ressaltar que a proposta deste trabalho não contempla essas três 

expectativas em sua plenitude, mas auxilia na investigação dos pontos que poderão 

ser trabalhados numa perspectiva de melhorar as experiências vivenciadas no 

âmbito do PRONATEC, sobretudo no tocante às necessidades apontadas pelos 

professores que participam deste programa. Assim, não é o objetivo imediato dessa 

pesquisa desenvolver um programa de formação, mas possibilitar uma reflexão que 

poderá caminhar nesse sentido.  

 Caminha-se, contudo, numa investigação que melhor se adequa às duas 

últimas expectativas citadas anteriormente. Dessa forma, seguindo a ideia proposta 

na segunda expectativa, busca-se extrair dos diálogos com os professores que 

colaboraram com a pesquisa, suas percepções quanto ao programa em análise, 

destacando sua importância no tocante ao aspecto socioeducativo, bem como a 
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singularidade de sua atuação nas turmas do programa, destacando suas 

experiências com foco nas dificuldades sentidas. A partir dessa reflexão, procura-se 

enquadrar a terceira expectativa, buscando identificar, nas falas dos professores, 

mudanças nas suas práticas pedagógicas, demonstrando, com isso, que, ao 

perceber as dificuldades vivenciadas e, possivelmente, a ausência de alguns 

conhecimentos, passaram a preocupar-se com o reinvestimento na própria 

formação. 

 Desse modo, o presente trabalho foca na Análise das Necessidades de 

formação de educadores e professores na educação profissional, e, tal como afirma 

Pimenta (2007) em concordância com Beltrán e Leite (2004), é pertinente que a 

formação desse profissional deva ser planejada e fundamentada nas necessidades 

reais e na perspectiva da profissão, “orientada para uma formação de competências, 

de atitudes, de qualidade da profissionalidade do professor em serviço, a fim de 

constituir um projeto formativo que leve em conta as questões pessoais e 

profissionais dos professores no seu meio”. Para tanto, é fundamental analisar a 

atuação do professor na sala de aula e na escola enquanto profissional e pessoa 

que ele é (PIMENTA, 2007).   

4.2  PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE DE NECESSIDADES  

 Analisar necessidades, segundo Rodrigues (2006), prescinde num processo 

sistemático constituído por operações guiadas por critérios, cuja finalidade consiste 

na recolha das representações dos sujeitos investigados, considerando a relação 

interativa entre sujeito-contexto-objeto-instrumentos.  

 Para a autora, 

Trata-se da recolha de representações dos sujeitos sobre o que faz falta e 
pode ser obtido por via da formação. Isto é, trata-se da recolha da forma 
particular e pessoal de pensar na transformação do quotidiano profissional 
ou na resolução de um dado problema desse mesmo quotidiano, por meio 
de uma estratégia específica, a formação (RODRIGUES, 2006, p.104). 

 

 Na perspectiva de Barbier e Lesne (1986), a análise de necessidades de 

formação consiste numa prática geradora de objetivos de formação, dando o sentido 

de que, uma vez concluída a fase de identificação das necessidades, as mesmas 

passam a se caracterizar em objetivos a serem atingidos na etapa seguinte, que 

consiste no processo de formação.  
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 Na percepção desses autores, esses objetivos podem ser originados a partir 

de três campos indutores de formação que guardam entre si algum tipo de relação, a 

saber:  

1. Campo de fenômenos relativos ao exercício de um trabalho, em que o 

indivíduo utiliza-se de certas competências e qualificações em atividades 

sociais; 

2. Campo de fenômenos relacionados com a estrutura institucional da 

formação e a sua organização, isto é, os programas de formação; 

3. Campo de fenômenos diretamente relacionados com o momento de ensino 

ou formação. 

Embora alguns autores dessa área de estudos busquem desenvolver 

modelos e técnicas que, de alguma forma, auxiliem na identificação das 

necessidades, é fundamental deixar claro que não existe um modelo eficiente ou 

único de realizar esta análise14, visto que as necessidades surgem em contextos que 

se mostram diferenciados e, por conseguinte, atualizam-se constantemente, não se 

tratando de dados objetivos, não se mostrando, portanto, diretamente observáveis. 

Mas, numa perspectiva construtivista, “é preciso fazê-las emergirem; e isso se faz 

essencialmente por meio da palavra” (DI GIORGI, 2011), considerando a 

compreensão das experiências e a construção de significados para os agentes 

envolvidos na investigação.  

 Segundo destaca Galindo (2011), é importante ressaltar que 

Os hábitos de trabalho revelam necessidades e necessidades de formação. 
Eles permitem perceber distâncias entre ser e estar na profissão, e 
comparados aos desejos, motivações, expectativas de mudanças e de 
formação, permitem inferir possibilidades de superações das dificuldades. 
Por isso, configuram-se como necessidades de formação, necessidades 
complexas e plurais, nas quais o passado, o presente e, por vezes, 
expectativas de futuro se encontram e materializam dimensões conscientes 
ou inconscientes de necessidades, que ora são bem manejadas pelos 
docentes, ora são causadoras de dilemas, impasses e dificuldades. Há de 
se perceber, portanto, as tensões coexistentes nos hábitos das práticas 
profissionais dos professores para se identificar necessidades formativas 
(GALINDO, 2011, p. 248). 

 

O Quadro 4 congrega alguns desses modelos de análise das necessidades, 

considerando-se o princípio adotado pelos autores quanto ao conceito atribuído ao 

                                                             
14

 O estudo proposto por Silva (2000) traz um levantamento dos diferentes tipos de modelo de análise 
de necessidades na percepção dos principais pesquisadores dessa área. Caso haja interesse em 
saber mais detalhes, pesquisar o trabalho nas referências. 
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termo necessidade, bem como as características inerentes a cada um desses 

modelos.   

Quadro 4 – Modelos propostos para a Análise de Necessidades 

AUTOR 
PRINCÍPIO ADOTADO 

AO CONCEITO DE 
NECESSIDADES 

MODELO 
PROPOSTO 

CARACTERÍSTICAS DO MODELO 

Kaufman 

Necessidade possui o 
caráter mutável e 
dinâmico, entendida como 
a discrepância 
mensurável entre o atual e 
o esperado. 

Modelo 
indutivo 

Baseia-se em metas e objetivos de 
programas definidos de onde se 
compara o comportamento dos 
alunos, observando o atendimento 
a tais objetivos, conciliando, em 
seguida, as discrepâncias 
identificadas com novos objetivos 
específicos de formação. 

Modelo 
Dedutivo 

Nesse modelo, inicialmente, 
determinam e selecionam as metas 
educativas já existentes. Em 
seguida, os critérios de medida que 
se constituem em indicadores de 
comportamentos representativos. 
Especificam-se ainda os requisitos 
necessários à mudança. A partir 
desses dados prévios, determinam-
se as discrepâncias indicativos dos 
objetivos que estarão na base do 
programa de educação. 

Modelo 
Clássico 

Considera que o desenvolvimento 
de programas a implementar e sua 
avaliação partem de metas e 
intenções de caráter geral, 
participando dessa elaboração 
apenas os técnicos de educação. 

Mckillip 

A necessidade como 
discrepância mensurável 
entre o atual e o 
esperado. 

Modelo das 
Discrepâncias 

Esse modelo consubstancia nos 
valores de especialistas que 
definem as condições desejadas 
(objetivos), avaliando, em seguida, 
a situação existente e identificando-
se, por fim, as discrepâncias 
existentes com a hierarquização 
das necessidades. 

Modelo de 
"Marketing" 

Esse modelo considera a análise de 
necessidades como um feedback 
que as organizações recebem de 
seus clientes. Apesar de adotar um 
princípio coerente que se aproxima 
dos indivíduos que sentem a 
necessidade, as soluções são 
aquelas que a organização é capaz 
de fornecer uma resposta. 
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Modelo de 
tomada de 

decisão 

Esse modelo procura explicitar os 
valores e o papel que os decisores 
desempenham na análise de 
necessidades. Desenvolve-se em 
três fases: 1) Modelagem do 
problema; 2) Apreciação das 
necessidades (quantificação); 3) 
Síntese (ordenamento das 
necessidades) 

D'Hainaut 

As necessidades não são 
absolutas, mas relativas, 
mostrando-se conflituais, 
dependendo dos 
contextos onde ocorrem, 
podendo abranger tanto 
as necessidades 
particulares quanto 
coletivas (de grupos). 

Diagnóstico de 
Necessidades 

Modelo executado em quatro 
etapas: 1) Diagnóstico das 
necessidades humanas 
(necessidades conscientes e 
inconscientes); 2)Diagnóstico da 
procura em relação ao sistema 
(determinam-se as funções que as 
pessoas querem desempenhar 
dentro do sistema e também do 
sistema em relação às pessoas); 3) 
Tomada de decisão sobre as 
necessidades e a procura; 4) 
Especificação das exigências de 
formação. 

FONTE: Elaboração própria (com base em Silva, 2000) 

 

  Na concepção de Barbier e Lesne (1986), a análise das necessidades não se 

avalia por meio de um modelo. Para esses autores, ficam mais bem caracterizados 

três modos fundamentais de determinação dos objetivos indutores de formação, de 

onde podem emergir as possíveis necessidades dos sujeitos, a saber: 

 Partindo das exigências de funcionamento das organizações; 

 Partindo da expressão das expectativas dos indivíduos ou grupos; 

 Partindo dos interesses sociais nas situações de trabalho. 

 Corroborando os autores supracitados, Rodrigues (2006) aposta numa 

perspectiva que questiona e faz refletir como proceder metodologicamente o 

processo investigatório das necessidades formativas dos professores de modo 

coerente. Na concepção da autora, os dados a serem recolhidos nesse processo 

devem ser diretamente ligados à ação do sujeito investigado, ou seja, mantêm forte 

o vínculo sujeito-objeto, pressupondo sua total dependência. 

 

Na medida em que a investigação sobre as necessidades de formação se 
liga à acção, os objectivos desta são, não relativos ao real, mas a uma 
transformação, e, naturalmente dos sujeitos que os expressam, bem como 
dos valores de que são portadores e dos contextos onde se situam 
(RODRIGUES, 2006, p.106). 
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 Para esses autores, com cujas ideias compactuamos, o objeto da 

investigação numa prática de análise de necessidades corresponde a uma situação 

de envolvimento e de implicação dos atores presentes na ação, sendo grande parte 

do trabalho investigativo “identificar esses atores bem como tornar explícitos os 

objetivos que os animam”, por meio do entendimento de suas perspectivas quanto 

aos seus desejos, dificuldades, expectativas, interesses e objetivos.  

 Assim é que procurou-se entender um pouco o contexto que circunda a 

realidade do professor da EPT e buscou-se, por meio de pesquisas, desvendar o 

que representam suas possíveis necessidades. 

4.3 NECESSIDADES DOCENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 Tomando por base as recomendações dos autores referendados nesse 

trabalho, discutir-se-ão algumas possibilidades que possam demonstrar indícios de 

necessidades docentes na educação profissional. 

 Basicamente, as principais orientações, nesse sentido, ocorrem sob duas 

vertentes: 

 De um lado, a preocupação relativa à formação pedagógica do professor 

da EPT que, na grande maioria, consiste em profissionais cuja formação 

encontra-se focada em cursos de bacharelado, faltando-lhes uma 

preparação para as práticas de ensino, sendo comum, por tal razão, a 

visão de que “o professor do Ensino Técnico não é concebido como um 

profissional da área da educação, mas um profissional de outra área e 

que nela também leciona” (GARIGLIO; BURNIER, 2012).  

 De outro, no entanto, de forma menos frequente, relaciona-se aos 

saberes práticos adquiridos a partir de uma vivência profissional 

requeridos aos professores dessa modalidade de ensino. Nesse aspecto, 

dependendo da instituição escolar onde esse professor venha a atuar 

(seja ela pública ou privada), pode se requerer uma exigência de 

formação em programas de pós-graduação stricto sensu (para o caso de 

uma instituição pública), ou uma formação que priorize sua atuação no 

mercado com foco nos aspectos práticos tanto da aprendizagem quanto 

do exercício profissional (para o caso de uma instituição privada). 

 Sabe-se que a educação profissional tem o propósito da formação do 

indivíduo para tomar decisões em situações vivenciadas no exercício do trabalho e, 
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nesse sentido, transpor os conhecimentos teóricos aplicados à realidade prática, 

tornando-se um desafio a esse educador.  

Essa condição representa uma preocupação, uma vez que exige dos 

professores da EPT o domínio dos conhecimentos práticos oriundos de um período 

de atuação profissional anterior à sua vivência na docência, isto é, um saber que se 

originou no próprio fazer da atividade profissional e que, muitas vezes, não foi 

possível adquirir no transcorrer de sua formação. Dessa forma, quando essa 

premissa não é satisfeita, vislumbra-se uma possível deficiência no modo como o 

ensino está sendo conduzido, baseando-se apenas em fundamentos teóricos, e não 

vivenciais, que dificultam uma aproximação da realidade a ser enfrentada pelos 

alunos no mundo do trabalho.  

 

Os educadores têm deixado cada vez mais claras suas preocupações com 
a distância entre a concepção do conhecimento profissional dominante nas 
escolas e as atuais competências exigidas dos profissionais no campo de 
aplicação (SCHÖN, 2000). 

 

Tal circunstância coloca os professores numa situação delicada, não apenas 

devido à pressão imposta pela sociedade, a qual exige sua intervenção respaldada 

nas lições vivenciadas profissionalmente relativas à área em que ensina, mas 

também uma cobrança interna a eles mesmos, causada pela frustração de não ter 

vivenciado situações, cujos conhecimentos práticos lhes sejam requeridos, 

causando-lhes certa insegurança na aplicabilidade dos conteúdos que ensinam.  

Isso se deve ao fato de que, muitas das vezes, os professores da educação 

profissional, sobretudo aqueles que atuam nas instituições federais e em cuja 

contratação se exige uma formação em programas de pós-graduação stricto sensu 

(como é o caso dos investigados nesta pesquisa) se dediquem a uma formação 

baseada em pesquisa e não procurem seguir uma carreira profissional que lhes 

garanta uma experiência prática nas empresas, além daquela exigida para a 

conclusão da formação inicial, relativa a componentes curriculares de Estágios 

Supervisionados, cuja proposta é a de possibilitar uma experiência incipiente na 

área a qual buscou se especializar. 

Dessa forma, Pereira (2004) alerta: 

 



123 

 

 

[...] a dificuldade reside no fato de que ninguém promove o desenvolvimento 
daquilo que não teve oportunidade de construir em si mesmo. Ninguém 
promove a aprendizagem de conteúdos que não domina nem a construção 
de significados que não possui, ou a autonomia que não teve a 
oportunidade de construir (PEREIRA, 2004, p.5). 

 

Entretanto, convém aceitar que nenhum indivíduo, por mais capacitado que 

seja, detém experiências que contemplem, na sua plenitude, as diversas situações 

postas à prova e discutidas no ambiente de sala de aula. Assim, torna-se 

fundamental a prática docente coordenar os conhecimentos oriundos das suas 

experiências, ainda que poucas, com as experiências de seus alunos, compondo, 

desse modo, um arsenal de experiências que vão sendo incorporadas mutuamente 

no processo de partilha, reflexivo à luz dos conhecimentos teóricos, fazendo dessa 

troca, por conseguinte, um aprendizado benéfico para ambas as partes (professor-

aluno). Isso é saber ensinar que, na percepção de Tardif (2014), 

 

Nenhum saber é por si mesmo formador. Os mestres não possuem mais 
saberes-mestres, cuja posse venha garantir sua mestria: saber alguma 
coisa não é mais suficiente, é preciso também saber ensinar. O saber 
transmitido não possui, em si mesmo, nenhum valor formador; somente a 
atividade de transmissão lhe confere esse valor. Em outras palavras, os 
mestres assistem a uma mudança na natureza da sua mestria: ela se 
desloca dos saberes para os procedimentos de transmissão dos saberes 
(TARDIF, 2014, p. 43-44). 
 
  

 Não obstante, quando se percebe, por parte do professor da EPT, uma 

ausência de conhecimentos práticos na área que leciona, ou, dito de outra forma, os 

saberes de mercado que não foram adquiridos na sua formação acadêmica, é 

provável que essas limitações sejam superadas por intermédio de uma formação 

contínua estimulada por meio de capacitações, sobretudo, aquelas cuja proposta se 

desenvolva em ambientes simulados que visam a aproximar a teoria da realidade 

profissional, permitindo, assim, a esses professores uma atualização tecnológica, 

bem como um conhecimento acerca do cotidiano da organização do trabalho nas 

empresas. Da mesma forma, no caso em que a ausência seja relativa à falta de 

conhecimentos pedagógicos para atividades de ensino, cabe uma especialização 

que lhe permita entender melhor o modo como deve conduzir suas estratégias de 

ensino.  

 Com efeito, seja no conhecimento dos saberes pedagógicos ou no 

conhecimento dos saberes práticos adquiridos na vivência profissional, o importante 
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é compreender em que ponto eles precisam ser aprimorados, de modo que possam 

contribuir na melhoria da atuação do professor no seu ambiente de trabalho. Dessa 

maneira, entende-se ser por meio da reflexão na ação, executado mediante um 

processo dialógico, que se pode traçar esse percurso investigativo, propondo 

apresentar as necessidades desses professores. E nessa perspectiva é que o 

presente trabalho se insere, na tentativa de apresentar as necessidades dos 

professores que atuaram no PRONATEC no âmbito do IFPB – Campus João 

Pessoa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Trajeto Metodológico da Pesquisa 
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5 ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa só tem valor quando comunicada. É desse 

modo que ela contribui para o progresso dos 

conhecimentos de que dispomos. Também é desse 

modo que ela pode contribuir para melhorar nossa 

qualidade de vida e nossa vida em sociedade (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). 

 

Essa etapa do estudo visa a comunicar, de forma crítica e analítica, os 

caminhos percorridos para o desenvolvimento do conhecimento que se pretende 

atingir com a pesquisa. Entende-se que é a partir da metodologia que se torna 

possível sistematizar o conhecimento, mantendo o seu caráter científico de modo 

coerente e crítico, constituindo-se, portanto, no caminho para conhecer a realidade 

ou para descobrir verdades parciais daquilo que se propõe investigar.  

Souza et al. (2013) corroboram essa ideia quando afirmam que a pesquisa 

científica consiste na realização de um estudo planejado cujo método de abordagem 

é o que caracteriza o aspecto científico da investigação.  

Para Minayo (1993, p.14),  

 

A metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os 
instrumentos da operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 
sensibilidade) (MINAYO, 1993).  

 

Decerto, a partir do planejamento da pesquisa, tornam-se conhecidos os 

métodos e técnicas implementadas para a recolha de informações acerca de um 

dado objeto de estudo definido com base em um problema de investigação que se 

pretende solucionar. Todavia, Gomes (2001) alerta para o fato de que, para além de 

se definirem os métodos e técnicas de pesquisa, 

 

Mais importante é explicitar para que o pesquisador pesquisa: para que 
sociedade, que homem, qual a postura do pesquisador frente à 
problemática social, política e filosófica presente naquele momento. Dessa 
forma, em qualquer abordagem metodológica escolhida o pesquisador 
deixará transparecer sua visão de mundo e suas intenções sobre o objeto 
pesquisado (GOMES, 2001, p. 12). 
 

 

Nesse contexto, observa-se que as definições metodológicas são, portanto, 

uma etapa fundamental para toda e qualquer pesquisa que se pretenda científica. 



127 

 

 

Assim, considerando as recomendações colocadas anteriormente, parte-se para a 

apresentação dos seus elementos constituintes nos itens que se seguem.  

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 Considerando o objeto de estudo desta pesquisa, em que se busca investigar 

as necessidades de professores do ensino profissional por meio dos discursos 

expressos por eles no tocante às experiências vivenciadas no programa 

PRONATEC, percebe-se ser esse um estudo de natureza qualitativa, partindo para a 

compreensão dos conteúdos extraídos e interpretados com base nesses relatos.  

 Na concepção de Lourenço (2008, p.49), “a investigação qualitativa não tem 

como objetivo responder a questões prévias ou testar hipóteses. O que se pretende 

é a compreensão de comportamentos a partir da perspectiva do sujeito da 

investigação”. Nesse sentido, é fundamental situar o sujeito de pesquisa em seu 

contexto, a fim de minimizar o erro de inferências que não condizem com a 

realidade.   

Decerto, o risco de erro e viés de pesquisa aumenta e se torna eminente 

porque se lida com elementos isolados neste tipo de abordagem investigativa, 

carecendo, portanto, de cuidados na sua condução. Assim, é de fundamental 

importância o uso de recursos e técnicas que esbocem, com maior acurácia, o 

percurso tomado para o levantamento e tratamento das informações.  

 Em pesquisa de abordagem qualitativa, é essencial que o investigador 

detenha competências de conversação acessíveis e fáceis com os outros, sendo, 

contudo, um ouvinte atento e sensível munido da capacidade de estabelecer uma 

relação de confiança e compreensão, demonstrando respeito pelas perspectivas e 

concepções dos investigados, uma vez que nada do que se é exposto por estes 

pode ser tido por trivial, mas, muito pelo contrário, considerar que toda 

argumentação carrega consigo potencialidades para fornecer pistas que permitam a 

compreensão do que se pretende investigar. 

 Os autores Gatti e André (2010), quando destacam a relevância dos métodos 

de pesquisa qualitativa em educação no Brasil, defendem que tal abordagem 

empreende uma “visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas”. 

Segundo os autores, 
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As questões postas pelos pesquisadores ao pensar em estudos desta 
natureza dizem respeito a se é possível o conhecimento sobre o humano-
social, o humano-educacional, sem um mergulho em interações situacionais 
nas quais os sentidos são produzidos e procurados e os significados são 
construídos (GATTI; ANDRÉ, 2010, p.29). 
 
 

Nessa mesma perspectiva, Bogdan e Biklen (1994) apresentam algumas 

características da investigação qualitativa, afirmando se tratar de um tipo de 

investigação de cunho descritivo, cujo ambiente natural – onde são investigados os 

fatos de interesse do pesquisador – representa a fonte direta dos dados que tendem 

a ser analisados de forma indutiva. Segundo os autores, os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos oriundos da pesquisa, destacando os significados como de 

importância vital nesse tipo de abordagem. 

 Não obstante, trazendo essa ideia para o estudo, pode-se perceber que o 

conceito de necessidade é intrínseco a cada indivíduo e carrega muitos significados. 

Portanto, sua interpretação parte da compreensão do mundo do sujeito e aos 

significados por ele atribuídos às suas experiências cotidianas, sendo necessário 

colocá-lo em um contexto, isto é, possibilitar aos participantes da pesquisa um 

momento de reflexão acerca das suas ações empreendidas nos cursos do 

PRONATEC e, partindo de seus discursos, identificar necessidades que revelem 

tanto algum desejo ou motivação pessoal, quanto profissional. 

 Dotado de uma característica singular e uma delimitação definida quanto ao 

ambiente onde será desenvolvida a pesquisa, assim como os sujeitos a serem 

investigados (os quais serão apresentados posteriormente), esse trabalho se 

caracteriza como um estudo de caso, o qual consiste numa estratégia de pesquisa 

direcionada à observação detalhada de um contexto ou indivíduo. Todavia, cabe 

salientar que não se trata de um processo completo de análise de necessidades, 

uma vez que não se estabeleceu nem se negociou algum programa de formação a 

partir das necessidades de formação identificadas. 

 Ludke e André (1986), quando se referem sobre o desenvolvimento de uma 

pesquisa por meio de estudo de caso, afirmam que “o interesse [no estudo de caso] 

incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venha 

a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações”.  

Para Yin (2001), “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 
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manipular comportamentos relevantes”.  Em outras palavras, consiste num método 

que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.  

Uma vez que o fenômeno observável nem sempre é discernível em situações 

da vida real, torna-se necessário o uso de técnicas para proceder à coleta e à 

análise de dados, a fim de buscar evidências que explicitem os fatos que se 

pretende demonstrar por intermédio da pesquisa. Para este fim, frequentemente, 

utiliza-se de ampla variedade de evidências como documentos, artefatos, entrevistas 

e observações. Entretanto, ao partir para a coleta de dados, é necessário que o 

pesquisador tome os devidos cuidados na condução desses instrumentos, a fim de 

evitar situações de inibição de provas que se deseja conhecer, assim como 

enviesamento no discurso dos entrevistados mediante concepções 

preestabelecidas. 

No tocante a estas preocupações, Yin (2001) afirma que não existem 

mecanismos que indiquem as habilidades necessárias a um bom investigador para a 

realização de um estudo de caso. No entanto, o autor destaca algumas habilidades 

básicas comumente exigidas que incluiriam os seguintes itens: 

 Capacidade de fazer boas perguntas e interpretar as respostas; 

 Ser um bom ouvinte e não ser enganado por ideologias e preconceitos 

próprios; 

 Ter capacidade de ser adaptável e flexível, de forma que as situações 

recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades, não 

ameaças; 

 Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas, mantendo 

o foco nos eventos e nas informações relevantes que devem ser buscadas 

a proporções administráveis; 

 Ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que 

se originam de uma teoria. Assim, uma pessoa deve ser sensível e estar 

atenta a provas contraditórias. 

Feitas essas considerações, observa-se que o presente estudo proposto 

nesta tese consiste em uma abordagem nova e que contribui para repensar acerca 

dos limites e possibilidades da formação docente no ensino profissional no âmbito 

de programas de qualificação, enquadrando-se numa característica peculiar ao 
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estudo de caso, o qual se empenha na compreensão de fenômenos sociais 

complexos. Fenômenos estes que envolvem, dentro do objeto desta pesquisa, a 

prática profissional e pedagógica de professores, as quais se relacionam 

intrinsecamente às especificidades culturais e formativas, às expectativas, desejos, 

experiências e histórias pessoais e profissionais, assim como ao modo de fazer e 

ser no seu cotidiano de trabalho. 

Ademais, tendo definida a natureza da pesquisa, segue-se a descrição acerca 

da organização do percurso metodológico, adotado para fins de esclarecimento 

acerca das etapas e processos pelos quais a pesquisa foi conduzida. 

5.2 CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

Nesta etapa, são considerados descritores de suprema relevância, o 

entendimento do conceito e dos indicadores de necessidades, assim como os 

métodos aplicados, as técnicas de recolha e de análise dos dados, além das fontes 

informativas para efeitos de interpretação.  

No que se refere ao conceito e aos indicadores de necessidade, pode-se 

entendê-los como sendo apontamentos que indiquem as preocupações, 

dificuldades, carências, problemas, expectativas e desejos sentidos pelos 

professores no seu contexto profissional. 

Perspectivando entender essa realidade, com base nas experiências sentidas 

pelos professores no PRONATEC e compreendendo que o programa se apresenta 

amparado numa lógica diferente da proposta do ensino técnico profissional 

existente, utilizou-se de alguns recursos para desenvolver o estudo de caso, dentre 

eles, a análise de documentos, a fim de consultar as legislações que regulamentam 

o Ensino Profissional no Brasil, assim como a Lei que rege o programa em estudo – 

isto é o PRONATEC.  

A partir dessa leitura prévia, constatou-se aspectos relevantes para debate na 

presente tese, por meio dos quais nos limitamos a transcrever fragmentos destes 

documentos, os quais serviram de embasamento para fundamentar e caracterizar o 

ambiente onde se desenvolveu a pesquisa. 

Busca-se, a partir do entendimento desses instrumentos legais, de um lado, 

compreender como o ensino profissional é desenvolvido no Brasil, apontando como 

tal modalidade de ensino é contemplada em outros documentos oficiais 

estabelecidos pelo Ministério da Educação do Brasil. E, de outro lado, tentar 
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identificar as funções, competências e tarefas que competem aos professores do 

ensino profissional, sobretudo, no caso do PRONATEC, partindo para o entedimento 

de necessidades que possam se mostrar nos discursos de suas experiências 

vivenciadas no programa, sendo os professores investigados uma fonte de 

informações privilegiadas. 

Em relação ao conjunto de métodos e/ou modelos para realização do estudo 

das necessidades de formação, cabe destacar o que afirma Witkin (1984), que 

declara, 

 

Não há um modelo ou esquema conceptual para análise das necessidades 
que possa ser universalmente aceite, e há pouca evidência emprírica 
quanto à superioridade de uma abordagem relativamente a qualquer outra 
(WITKIN, 1984, p.29). 
 
 

 Apesar do destaque dado pelos autores, os mesmos ressaltam a importância 

em se estabelecer um roteiro que respondam a questões pertinentes a esse estudo, 

no sentido de dar apoio às decisões do analista que pretende investigar as 

necessidades formativas dos sujeitos da pesquisa. Tais questões permitem delimitar 

a pesquisa e dar sentido à mesma, à medida que busca definir: 

 

Quem quer a análise de necessidades; porque é que análise das 
necessidades é desejada; qual é o âmbito da análise (conteúdos e 
respondentes); sobre que necessidades incidirá e em que níveis; que tipo 
de informação será recolhida e para que fins; que fontes e métodos serão 
usados; que constrangimentos, nomeadamente financeiros, definirão a 
análise (RODRIGUES, 2006, p. 128). 
 
 

 Diante dessas indagações, procurou-se definir um procedimento que 

viabilizasse a identificação de necessidades formativas, considerando as 

recomendações propostas por Rodrigues (2006), apresentando-o na seção 

subsequente. 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DE NECESSIDADES 

DE FORMAÇÃO 

Algumas necessidades podem se apresentar de forma mais imediata 

(Rodrigues, 2006), emergindo da especificidade biográfica e profissional, de tempo e 

de lugar dos sujeitos da pesquisa. Outras necessidades requerem uma percepção 

um pouco mais apurada, isto é, uma forma de acesso mais fina, “porque se situam 
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muitas vezes para lá do limiar de consciência” dos sujeitos, exigindo maior 

sensibilidade por parte do analista para percebê-las, pois deve ser capaz de 

retraduzir as palavras do sujeito sobre os dados, dos quais se tem consciência em 

necessidades de formação. 

Silva (2000), em consenso com outros autores que investigam necessidades 

de formação, como Kaufman (1973), Barbier e Lesne (1986), Rodrigues e Esteves 

(1993), alerta para o fato de que, em se tratando de análise de necessidades no 

campo da Educação, não há técnicas específicas que faça tal levantamento, pelo 

que “a escolha depende, essencialmente, dos objetivos que se pretendem e dos 

meios de que se dispõe”. 

Para Rodrigues (2006, p. 141), “o método mais usado na análise de 

necessidades parece ser o método da sondagem, definida como a ‘recolha de 

opiniões, preferências, percepções sobre factos, através de questionários escritos 

e/ou entrevistas’”. A técnica para a realização da sondagem faz uso de questionários 

que contemplam tanto questões objetivas (com respostas fechadas), como questões 

subjetivas (que permitem respostas abertas), por meio das quais possibilitam ao 

entrevistado se expressar livremente.  

O questionário, segundo Gil (1999), consiste numa “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.  

Há de se convir, no entanto, que, a despeito das vantagens que o 

questionário possa proporcionar, tais como: baixo custo de utilização, possibilidade 

de resposta no momento mais conveniente para o entrevistado e a não exposição 

dos pesquisadores a influências de opiniões do entrevistado, há também que se 

considerar que esse instrumento apresenta algumas limitações que podem 

prejudicar na compreensão do que se busca na investigação.  

Assim, são desvantagens do questionário: a ausência de auxílio ao 

entrevistado quando este não entende a pergunta, não oferece garantia de que os 

entrevistados devolvam devidamente preenchidos, além de impedir o conhecimento 

das circunstâncias em que foi respondido, prejudicando na avaliação da qualidade 

das respostas, pelo fato de não haver diálogo entre as partes, o que, segundo Leone 

(2011, p.133), “acaba por impossibilitar o aprofundamento das ideias” incorrendo em 
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respostas “daquilo que se sabe que o outro quer ouvir e não aquilo que de fato se 

pensa e se tem a dizer”. 

Tendo em voga essas limitações, optou-se pela utilização do questionário 

apenas para a recolha de dados que se relacionam com a caracterização do perfil 

dos intervenientes, trazendo questionamentos que busquem informações tanto 

pessoais quanto sobre sua trajetória acadêmica e profissional na função docente. 

Não obstante, para o levantamento das necessidades de formação, a fim de 

que se possa ter conhecimento das expectativas, anseios e interesses dos 

participantes, é também frequentemente adotada a entrevista, que pode ser 

realizada de forma combinada ou isolada.  

Ludke e André (1986, p.33) ressaltam que, “na entrevista, a relação que se 

cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde”. Ainda segundo os autores, 

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada praticamente com 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma 
entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos estritamente 
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas 
nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 
levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como 
o questionário. E pode também atingir informantes que não poderiam ser 
atingidos por outros meios de investigação (LUDKE E ANDRÉ,1986, p.34). 
 
 

Nessa mesma direção, Bogdan e Biklen (1994, p. 136) afirmam que “uma boa 

entrevista produz uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as 

perspectivas dos respondentes”, e é caminhando nessa perspectiva que objetivamos 

levantar as necessidades dos professores que atuaram no PRONATEC. 

 Assim, considerando todas essas vantagens, adotou-se também a entrevista 

do tipo semiestruturada como meio de obtenção de informações na qual utilizou-se 

um roteiro com questões amplas para nortear a sua condução junto aos 

intervenientes e que será mais bem detalhada na seção seguinte. 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 A pesquisa em educação pode assumir diferentes formas e ser conduzida por 

múltiplos contextos, de tal forma que as técnicas e instrumentos de coleta de 

informações devem permitir uma aquisição de dados ricos em pormenores 

descritivos tanto em relação a pessoas quanto a locais. 
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 Assim, visto que, os intrumentos escolhidos para dar suporte à coleta de 

informações da pesquisa foram o questionário e a entrevista semiestruturada, os 

mesmos serão detalhados seguidamente.  

5.4.1 Elaboração e aplicação do questionário 

 O questionário foi adotado com a finalidade de buscar informações relativas 

ao perfil dos professores participantes da pesquisa. Sua configuração pode ser vista 

no apêndice A, no qual foram consideradas algumas questões que contemplaram 

três áreas principais, a saber: 

 Questões de cunho pessoal: idade, sexo, estado civil e contatos; 

 Questões de cunho acadêmico: formação (graduação, mestrado, 

doutorado e especializações); 

 Questões de cunho profissional: tempo (em anos) de experiência 

profissional tanto na docência como fora dela (em outras profissões). 

 A aplicação do questionário se deu no momento em que ocorreram os 

encontros individuais com os professores selecionados, os quais participaram, logo 

em seguida, da segunda etapa da coleta de dados por meio da entrevista. 

 Nesse primeiro momento com os professores, foi apresentada a proposta do 

estudo, a fim de motivar o participante e apresentar os objetivos pretendidos, bem 

como legitimar a participação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (conforme consta no apêndice C), que se constituiu no documento no 

qual são definidas as regras de participação dos professores em consenso com as 

diretrizes do comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (anexo B). Buscou-

se, com isso, evidenciar o interesse com a pesquisa, assim como as expectativas 

em relação à participação deles.  

 Em seguida, foi repassado o questionário de preenchimento rápido, por meio 

do qual se buscou investigar qual tem sido o foco dos professores para a sua 

formação profissional, bem como verificar a influência de suas experiências extras 

na condução de suas ações docentes, delineando, assim, o perfil dos intervenientes. 

5.4.2 A elaboração do roteiro de entrevista 

A entrevista foi escolhida também para a coleta de dados, pois permitiu 

maiores esclarecimentos no tocante às investigações focadas nas necessidades dos 

professores participantes.  
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Optou-se pela entrevista na forma semiestruturada, uma vez que “se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (LUDKE; ANDRE, 

1986). Ou seja, trata-se de um tipo de entrevista mais flexível e, portanto, mais 

conveniente em pesquisa no campo da Educação, sobretudo quando se perspectiva 

um momento em que o entrevistado exponha suas experiências com certa liberdade 

de expressão. 

Nesse sentido, muito embora houvesse o roteiro preparado antecipadamente 

(conforme consta no apêndice B) para proceder sua condução no decorrer da 

entrevista, tomou-se o cuidado de utilizá-lo com certa flexibilidade, permitindo 

momentos em que fosse possível ao entrevistado conduzir argumentações que não 

estivessem contempladas no roteiro. Entende-se que esses escapes revelam outros 

aspectos interessantes de ser investigados e que, porventura, não foram 

contemplados pelo investigador, sendo, portanto, informações úteis à pesquisa, 

sobretudo quando se trata de tomadas de consciência dos professores em relação 

as suas próprias ações e suas representações. 

 Nessa mesma perspectiva, Estrela (1998) e Sampieri (2006) sublinham a 

importância de que o roteiro apresente-se de forma maleável, possibilitando, 

inclusive, a inserção de novos questionamentos, quando necessário, favorecendo a 

livre expressão das ideias e representações dos inquiridos sem, contudo, perder de 

vista os objetivos pretendidos. 

A estrutura do roteiro de entrevista foi dividida em 3 blocos principais (A,B e 

C),  com o intuito de abordar diferentes perspectivas, a saber: 

 Bloco A – Visão Geral do PRONATEC: este bloco teve por objetivo 

conhecer as percepções e expectativas dos professores acerca do 

PRONATEC. Buscou-se analisar as motivações que fizeram os professores 

ingressarem no programa, assim como evidenciar suas impressões, 

destacando os pontos positivos e negativos, como também a visão da 

necessidade do programa para a sociedade. 

 Bloco B – Atuação no PRONATEC: neste bloco, objetivou-se extrair as 

experiências vivenciadas pelos professores no decorrer de sua atuação no 

programa. Procurou-se conhecer as competências profissionais por meio 

do relato de habilidades e estratégias adotadas pelos professores no 
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ensino da disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da 

Administração. 

 Bloco C – Necessidades de Formação para o PRONATEC: neste bloco, 

buscou-se o entendimento acerca da necessidade de formação para os 

professores atuarem no PRONATEC. Os participantes puderam refletir, a 

partir de suas experiências no programa, sobre a possibilidade de haver 

um programa de formação que os prepare melhor para assumir as turmas 

do PRONATEC. 

A partir desse roteiro, foi conduzido o processo de entrevista entre os meses 

de março e agosto de 2016 junto aos professores, os quais foram contatados por 

telefone, tendo sido agendados os encontros de acordo com as suas 

disponibilidades pessoais. Tais encontros ocorreram no próprio IFPB em sala 

climatizada, localizada na Unidade Acadêmica de Gestão, a fim de propiciar um 

ambiente confortável e favorável a uma boa comunicação. 

Optou-se pela realização das entrevistas individualmente, por motivos de 

acessibilidade aos intervenientes, os quais demonstraram demandas de horários 

distintas, inviabilizando a realização de entrevistas em grupo. Também se acordou 

com os participantes a gravação em áudio das entrevistas, possibilitanto, a 

posteriori, sua transcrição e submissão ao processo de tratamento de dados pela 

Análise de Conteúdo. Ficou acordado entre os participantes que tais informações 

seriam preservadas, sendo, portanto, de cunho confidencial, garantido o seu 

anonimato. 

5.5 LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 Em pesquisa de abordagem qualitativa, sobretudo de cunho social, como é o 

caso das pesquisas realizadas no campo da educação, são fundamentais os 

aspectos relativos à escolha de um local adequado, assim como a familiaridade do 

pesquisador com os membros do grupo de colaboradores que darão seus 

contributos por meio de relatos de experiência. 

 De acordo com Richardson (2012),  

 

O processo de escolha [do local da pesquisa] deve ser acompanhado por 
uma reflexão que inclui considerações tais como: facilidade de comunicação 
com os entrevistados, adequação dos meios de registro das informações e, 
crucialmente, existência de alguma característica do local que possa 
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influenciar negativamente as opiniões de um entrevistado (RICHARDSON, 
2012, p.95). 
 
 

 Seguindo as recomendações do autor, os participantes e o lócus da pesquisa 

foram definidos, considerando alguns critérios para esta seleção. 

5.5.1 Local de desenvolvimento da pesquisa 

O ambiente em que se desenvolveu a pesquisa consistiu no Instituto Federal 

da Paraíba, especificamente no campus João Pessoa, onde se iniciaram as 

atividades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) nessa Instituição. No decorrer do tempo, o PRONATEC também 

passou a ser implementado em outros campi do IFPB, a exemplo do campus de 

Cabedelo, Pedras de Fogo, Patos, Princesa Isabel, entre outros. Entretanto, para a 

presente pesquisa, delimittou-se o lócus, concentrando-se no campus de origem, 

isto é, em João Pessoa. 

 A escolha desse local se deve às facilidades de acesso do pesquisador às 

informações que se pretende investigar oriunda principalmente de sua participação 

na equipe gestora do programa, conforme mencionado na seção 1.2 que trata das 

motivações do estudo. Considera-se ainda o fato de ser no campus central (em João 

Pessoa) que o programa teve seu início, apresentando para os demais campi um 

feedback interessante acerca de suas principais dificuldades operacionais tanto do 

ponto de vista administrativo quanto pedagógico, sendo este último aspecto aquele 

no qual se pretende concentrar nesse estudo. 

 É importante frisar que, desde o início do PRONATEC no IFPB, isto é, no ano 

de 2012 até o final de 2014, foram ofertadas 227 turmas em diferentes cursos, 

atendendo às demandas oriundas de distintos demandantes15. Cada curso possui 

uma estrutura curricular composta por uma grade de disciplinas distribuídas em 3 

núcleos principais, a saber:  

 Disciplinas de formação humana (Introdução ao Mundo do Trabalho e 

Relações Interpessoais);  

 Disciplinas de núcleo específico (que variam de acordo com cada curso);  

 Disciplinas de núcleo complementar (Empreendedorismo e Higiene e 

Segurança no Trabalho).  

                                                             
15

 Os Demandantes foi um termo tratado no capítulo 2 (seção 2.5, subitem 2.5.1), que consiste nos 
orgãos governamentais interessados na oferta dos cursos do PRONATEC. 
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O primeiro e o terceiro núcleos de disciplinas estão contemplados em todos 

os cursos ofertados pelo PRONATEC no âmbito do IFPB. Essa informação é 

relevante, uma vez que, na escolha dos sujeitos da pesquisa, será contemplada uma 

das disciplinas contidas em um desses núcleos. 

5.5.2 Os sujeitos da pesquisa – Critérios de escolha 

Partindo do princípio de que as informações oriundas de uma pesquisa 

científica representam a concretização de esforços realizados por investigadores na 

compreensão de um fenômeno, as fontes de onde são coletados os dados que 

serão tratados e transformados em novos conteúdos pertinentes ao estudo precisam 

ser selecionadas com base na proposta que se pretende investigar.  

Segundo Laville e Dione (1999), “a importância dos documentos nas 

pesquisas em ciências humanas não descarta todo o recurso direto às pessoas: 

estas se mostram frequentemente a fonte melhor adaptada às necessidades de 

informação do pesquisador”. De acordo com os autores, as pessoas que colaboram 

com a pesquisa apresentam informações carregadas de representações que 

contribuem para revelar novos significados e, por tal motivo, são fontes de extrema 

relevância a se considerar. 

Nessa mesma perspectiva, proceder-se-á à escolha dos intervenientes da 

pesquisa, e, considerando o objetivo ao qual se pretende atingir com esse estudo, 

definiram-se os seguintes critérios de seleção: 

a) Um grupo de professores que atuaram no âmbito do PRONATEC, no 

período compreendido entre os anos de 2013 e 2014, no IFPB (Campus 

João Pessoa);  

b) Serem professores internos;  

c) Terem lecionado a disciplina “Introdução ao mundo do trabalho e 

Fundamentos da Administração;  

d) Terem atuado no curso de Auxiliar Administrativo.  

Com relação ao primeiro critério, optou-se em trabalhar com os professores 

do PRONATEC, tendo em vista a participação do autor no programa e a percepção 

de que poderia ser um ambiente rico em contribuições para estudos no campo da 

educação profissional, uma vez que se trata de um programa que havia sido lançado 

recentemente e por ser ainda pouco explorado. A definição pelos anos de 2013 e 

2014 foi definida pelo fato de que, no ano de início do programa, isto é, em 2012, 
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ainda havia pouco entendimento de como deveriam ser operacionalizados os cursos 

no IFPB, vindo esse conhecimento nos anos posteriores quando o programa pode 

ser mais bem conduzido. 

Em relação ao segundo critério, é importante ressaltar que a legislação do 

PRONATEC permite que os professores atuantes sejam classificados tanto internos 

quanto externos à instituição ofertante dos cursos.  

Os professores externos são aqueles profissionais que não mantêm vínculo 

com a instituição, os quais participam do programa por meio de edital de seleção, 

onde passam por processo avaliativo mediante provas de desempenho didático, a 

fim de identificar aptidões e competências para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas. Já os professores internos são aqueles que fazem parte do quadro de 

docentes e técnicos administrativos da instituição ofertante. Neste caso, sendo os 

professores da classe de técnicos administrativos, os mesmos passam por uma 

prova de desempenho didático, ao passo que, sendo do quadro de docentes da 

instituição, essa etapa não se mostra necessária, bastando o professor se adequar 

ao perfil do módulo ao qual pretende lecionar, consideradas as devidas 

comprovações por meio de documentos. Todavia, independente de serem 

professores internos ou externos, o processo de seleção acontece via edital, 

conforme recomenda a legislação na contratação de pessoal para o serviço público. 

A opção pelos professores internos se deu pelo fato de que, nas turmas do 

curso de Auxiliar Administrativo (2013/2014), tais professores tiveram a quase 

totalidade de participação. Além de questões relativas ao acesso do pesquisador 

aos mesmos, visto manterem vínculo na instituição em que trabalham. 

 O terceiro critério de escolha dos intervenientes da pesquisa está relacionado 

com as disciplinas que os mesmos lecionaram. Escolheu-se trabalhar com 

professores de uma disciplina do núcleo de formação humana denominada 

“Introdução ao mundo do trabalho”. Importa destacar que, para alguns cursos, essa 

disciplina é oferecida com carga horária de 8h, sendo dois encontros de 4h/aula 

cada, ao passo que, para outros cursos, sobretudo, aqueles que fazem parte do eixo 

tecnológico de Gestão e Negócios (conforme o Guia Nacional de Cursos FIC do 

PRONATEC, tal como é o caso do curso de Auxiliar Administrativo), a mesma 

disciplina incorpora alguns fundamentos de administração e passa a ser 

denominada de “Introdução ao mundo do trabalho e Fundamentos da 

Administração”, elevando sua carga horária de 8 para 20h. 
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 A escolha dessa segunda configuração da disciplina se justifica pelo fato de 

possuir uma carga horária um pouco maior e, consequentemente, uma maior 

participação do professor com a turma de onde se pode extrair uma experiência 

mais consistente. Acrescenta-se, ainda, o fato de que essa disciplina mantém um 

vínculo com a proposta central do PRONATEC, que perspectiva a formação do 

indivíduo para o trabalho, ou seja, direcionando-o à prática profissional e ao 

emprego. Nessa ótica, buscou-se analisar como os professores conduziam a 

disciplina, trazendo à tona os temas recomendados segundo a ementa proposta 

(conforme apresentada no Anexo A), intercalando seus saberes e competências. 

Como fator adicional, essa é a disciplina introdutória dos cursos e, portanto, 

representa o primeiro contato com os alunos, sendo considerado um desafio para os 

professores estimular a reflexão da importância daquela formação e, por 

conseguinte, a possível permanência do aluno no curso, visando a sua conclusão. 

Entende-se, portanto, que, mesmo não sendo o foco desta pesquisa a relação com o 

tema que trata de evasão no programa, percebe-se ser um fator que influencia na 

performance do professor.  

 Por fim, o quarto e último critério focou no curso de Auxiliar Administrativo 

(carga horária total do curso: 200h), cujo motivo consiste na aproximação do curso à 

formação do proponente desta pesquisa, assim como por estar ligado à unidade 

acadêmica de gestão à qual o investigador encontra-se vinculado junto à instituição 

em que trabalha (o IFPB), atuando como professor nos cursos de Bacharelado em 

Administração. Entende-se que, por haver tal aproximação do curso investigado com 

a formação do pesquisador proponente, ficaria mais fácil a condução do estudo para 

entender as dificuldades e carências dos professores participantes da investigação. 

 Definidos os critérios de escolha dos sujeitos, foi realizado um levantamento 

prévio junto à coordenação do PRONATEC, a fim de verificar o quantitativo de 

turmas ofertadas no período de 2013 a 2014 relativas ao curso de Assistente 

Administrativo, bem como foram identificados os professores que lecionaram a 

disciplina de Introdução ao mundo do trabalho e Fundamentos da Administração, os 

quais possivelmente poderiam constituir os sujeitos a ser inquiridos.  

 De acordo com este levantamento, observou-se um total de 23 turmas 

ofertadas (sendo 14 no ano de 2013 e 9 no ano de 2014) nos três diferentes 
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turnos16, conforme pode ser resumido no Quadro 5, que apresenta ainda a data de 

início de cada turma. 

 

Quadro 5 – Turmas de Auxiliar Administrativo PRONATEC/JP – Anos 2013 e 2014 

IDENTIFICADOR_TURMA INÍCIO_CURSO 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2013 04/03/2013 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2013 04/03/2013 

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2013 04/03/2013 

4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N3/2013 15/04/2013 

5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N2/2013 06/05/2013 

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N4/2013 20/05/2013 

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N5/2013 17/06/2013 

8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N6/2013 06/08/2013 

9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO M2/2013 26/08/2013 

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N7/2013 26/08/2013 

11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T2/2013 26/08/2013 

12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T3/2013 03/09/2013 

13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N9/2013 09/09/2013 

14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N8/2013 16/09/2013 

15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N3/2014 31/03/2014 

16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N2/2014 22/04/2014 

17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N6/2014 22/04/2014 

18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N7/2014 22/04/2014 

19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014 05/05/2014 

20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N4/2014 05/05/2014 

21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N8/2014 28/07/2014 

22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO N9/2014 22/12/2014 

23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2014 22/12/2014 
FONTE: SISTEC/MEC17 

  

De posse dessas informações, identificou-se, por meio de pesquisa 

documental18 e de consultas na coordenação do programa, quem seriam os 

professores que lecionaram nessas turmas na disciplina pretendida, e, a partir daí, 

realizamos o contato e o convite de participação, mediante apreciação da carta de 

apresentação da proposta do estudo, a qual segue no Apêndice C.  

                                                             
16

 Os turnos de realização das turmas são representados no Quadro 5 pelas letras M (manhã), T 
(tarde) e N (noite). 
17

 O SISTEC consiste no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
do Governo Federal onde é realizado o gerenciamento das turmas do PRONATEC. 
18

 Essa pesquisa foi realizada junto às pastas físicas contidas no arquivo do PRONATEC/IFPB 
localizadas na coordenação do programa. Essas pastas contêm toda a documentação dos alunos da 
turma como fichas de matrícula e atestados de ausência, bem como as informações documentais de 
todos os professores separados por módulos. 
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5.5.2.1 Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

 A caracterização dos sujeitos da pesquisa se deu mediante as informações 

obtidas a partir da aplicação do questionário e também pelo atendimento aos 

critérios de escolha mencionados no capítulo anterior. Cabe registrar que as 23 

turmas compreendidas no período de 2013-2014 foram atendidas por 13 professores 

na disciplina de Introdução ao mundo do trabalho e Fundamentos da Administração, 

isso demonstra que tiveram professores que atuaram em mais de uma turma com a 

mesma disciplina em períodos distintos.  

 Para se delimitar o quadro dos participantes da pesquisa consideramos ainda 

aqueles professores que tiveram mais de uma turma com a mesma disciplina, visto 

que poderiam nos seus discursos relatar experiências diversas com possibilidades 

de desenvolver análise comparada. A exceção ocorreu com o professor E que foi o 

substituto de um outro professor que não pode dar o apoio no momento da coleta de 

dados. Esse professor lecionou a disciplina Introdução ao mundo do trabalho e 

Fundamentos da Administração em apenas uma turma do curso de Aux. 

Administrativo no período de 2013/2014. Entretanto, o mesmo lecionou a disciplina 

mencionada em outros cursos pelo Pronatec, o que não veio interferir nos resultados 

pretendidos na pesquisa. 

 Dessa forma, partindo dessas definições, desenvolveu-se o Quadro 6, que 

mostra o perfil desses professores, apresentando informações pessoais relativas ao 

gênero, idade, vínculo institucional, a turma em que lecionou a disciplina analisada e 

o ano em que se deu sua participação.  
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Quadro 6 – Perfil dos intervenientes da pesquisa 

PROFESSOR SEXO IDADE 
VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 
TURMA ANO 

PROF_A  M 42 Docente 
AUX. ADMINISTRATIVO T1 

2013 
AUX. ADMINISTRATIVO M2 

PROF_B  M 36 Técnico 

AUX. ADMINISTRATIVO N4 
2013 

AUX. ADMINISTRATIVO N5 

AUX. ADMINISTRATIVO N3 
2014 

AUX. ADMINISTRATIVO N4 

PROF_C  M 40 Técnico 
AUX. ADMINISTRATIVO N7 

2013 
AUX. ADMINISTRATIVO N9 

PROF_D  F 43 Docente 
AUX. ADMINISTRATIVO T2 

2013 
AUX. ADMINISTRATIVO T3 

PROF_E  M 53 Técnico AUX. ADMINISTRATIVO N8 2013 

PROF_F  F 46 Docente 
AUX. ADMINISTRATIVO N6 

2014 
AUX. ADMINISTRATIVO N7 

FONTE: Elaboração própria, 2016. 

 

 Primando pelo princípio da confidencialidade e atentando ao “código ético 

relativo ao emprego de seres humanos nas pesquisas” (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 

64), optamos por atribuir aos participantes desse estudo nomenclaturas segundo 

letras dispostas em ordem alfabética, garantindo, com isso, o respeito do anonimato 

dos testemunhos relatados.  

 A partir das informações contidas no Quadro acima, observa-se uma 

participação mais expressiva do público masculino, compreendida numa faixa etária 

entre os 40 e 50 anos e um quantitativo equilibrado quanto ao vínculo institucional, 

sendo 3 professores do quadro efetivo docente da instituição e 3 do quadro de 

técnicos administrativos. Essa última informação pode trazer percepções de 

dificuldades que tanto poderão caminhar, por um lado, nas questões relativas às 

falhas do programa, como, por outro, nas dificuldades do desenvolvimento de 

práticas pedagógicas, devido, principalmente, à pouca ou a nenhuma experiência 

em sala de aula dos professores da classe de técnicos. 

 O Quadro 7 dá continuidade às informações dos participantes da pesquisa, 

trazendo, desta vez, alguns dados relacionados ao perfil acadêmico-profissional, 

informando a formação (titulação máxima), assim como as experiências tanto no 

âmbito acadêmico (tempo de docência), quanto no âmbito profissional, evidenciando 
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o tempo em que tais professores desenvolveram atividades relacionadas ao curso 

no qual manteve participação junto ao PRONATEC, isto é, o curso de Auxiliar 

Administrativo. 

 

Quadro 7 – Perfil acadêmico-profissional dos intervenientes da pesquisa 

PROFESSOR 
FORMAÇÃO 

ACADÊMICA - Titulação 

Máxima 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE 

(anos)                                 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL                             
(Não docente)                                                    

Anos 

Disciplinas já 
ministradas 

A 
Mestrado em 
Administração 

8 anos 15 anos 

Fund. da 
administração; Gestão 

da qualidade; 
Empreendedorismo; 
Educação e Trabalho 

B 
Mestrado em Eng. Elétrica 
/ MBA Gestão empresarial 

e de pessoas 
- 3 anos e 6 meses - 

C 
Especialização em Gestão 

Estratégica 
3 anos 10 anos 

Gestão Ambiental; 
Gestão de compras; 

Fund. da 
administração; Gestão 
de pessoas; Processo 
decisório; Introdução à 

informática  

D 
Mestrado em 
Administração 

11 anos 7 anos 
Empreendedorismo; 

Relações Humanas no 
trabalho 

E 
Especialização em Língua 

Portuguesa 
- 24 anos - 

F Doutorado em Educação 16 anos 4 anos 

Adm. de pessoas; 
Psicologia do trabalho; 

Desenvolvimento 
Organizacional 

FONTE: Elaboração própria, 2016. 

 Observa-se, com estas informações, que dois dos professores não possuem 

experiências docentes, relatando eles que suas vivências iniciais na função de 

professor se deram no âmbito do PRONATEC. Isto indica uma fragilidade no 

programa, sobretudo quando se constata que um dos professores nessa condição 
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foi um dos que assumiu um número maior de turmas em relação aos demais que 

possuem uma experiência docente mais sólida.  

 Outras constatações terão a devida atenção no capítulo seguinte, quando se 

pretende tecer as análises das categorias e subcategorias das entrevistas, atrelando 

os conceitos de necessidades de formação aos indicadores categorizados na 

pesquisa, corroborando esta análise com as falas dos intervenientes.  

 

5.6  PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Em pesquisa científica, faz-se necessário o uso de esquemas e meios de 

codificação de dados coletados na busca organizada pela construção do 

conhecimento e tratamento de informações, com o propósito de apresentar os 

resultados a serem alcançados, visando ao atendimento aos objetivos propostos. 

 Nesta perspectiva, Gibbs (2009) apresenta a importância da análise dos 

dados qualitativos de forma a estimular a sistemática de criação de códigos para 

auxiliar no tratamento dos dados da pesquisa. Segundo o autor, “a codificação é 

uma forma de indexar ou categorizar o texto para estabelecer uma estrutura de 

ideias temáticas em relação a ele”. Assim, a atividade de codificação exige do 

pesquisador um olhar crítico bastante apurado para identificar, a partir da análise de 

um discurso, pontos-chave que traduzam as questões que se deseja pesquisar e, de 

forma aprofundada, chegar às conclusões. 

 Essa postura do pesquisador, como sugere o autor supracitado, pode ser 

praticada mediante a realização do que ele chama de “leitura intensiva” ao codificar. 

Tal leitura intensiva permite delinear códigos que auxiliam na categorização do 

discurso dos sujeitos de pesquisa, facilitando na compreensão dos fenômenos a 

serem estudados. 

 Dito isto e após realizadas as entrevistas com o uso do roteiro apresentado 

anteriormente, partiu-se para a fase em que são tratadas as informações extraídas 

dos sujeitos. Para tanto, foram realizadas as transcrições dos diálogos gravados dos 

professores, o que resultou num trabalho exaustivo por meio do qual se ouviu cada 

entrevista por diversas vezes, a fim de revelar, de forma escrita, a reação de cada 

participante. 

 Após o processo de transcrição, verificou-se que o tratamento das 

informações, utilizando-se do método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin 
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(2011), configurou-se como sendo o mais adequado, visto ser uma metodologia que 

“lida com comunicações que se pretende compreender para além dos seus 

significados imediatos”, parecendo ser pertinente sua utilização na busca pela 

investigação das necessidades formativas dos professores participantes da pesquisa 

– objeto desse estudo. 

 Sob o ponto de vista de Bardin (2011), a Análise de Conteúdo 

 

Aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p.48). 

 

 Quanto a este método, interessa não apenas a descrição dos conteúdos de 

forma simplista, mas sim os ensinamentos relativos a outros elementos, por 

inferência, após submetidos tais conteúdos a algum tratamento analítico.  

 Assim, segundo coloca Bardin (2011), o analista que utiliza a Análise de 

Conteúdo busca compreender o sentido da comunicação, bem como desviar o olhar 

para outra significação, isto é, outra mensagem que pode se apresentar 

implicitamente à mensagem primeira. Em outras palavras, a autora quer dizer que 

 

A leitura efetuada pelo analista do conteúdo das comunicações, não é, ou 
não é unicamente, uma leitura “à letra”, mas antes o realçar de um sentido 
que figura em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes, para 
atingir significados, à semelhança de decifração normal, mas atingir através 
de significantes, ou de significados (manipulados), outros “significados” de 
natureza psicológica, sociológica, política, histórica etc (BARDIN, 2011, 
p.47-48). 
 

  

 Considera-se, portanto, com o uso dessa técnica, o trilhar no entendimento 

dos conhecimentos que se mostram latentes, muitas vezes omissos dentro das 

comunicações. Isso faz dela uma ferramenta interessante para a compreensão das 

necessidades que buscou-se suscitar. 

5.6.1  Etapas para a Análise de Conteúdo 

 Visando a entender o processo relativo ao uso da Análise de Conteúdo como 

método investigativo para tratamento de dados, é fundamental atentar para as fases 

inerentes à sua organização. De acordo com Martínez (1998), o procedimento para 
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análise de conteúdo consiste essencialmente em extrair unidades de análises de um 

contexto e transformá-las em códigos representativos que serão analisados de 

forma simultânea para desenvolver conceitos. 

 Desse modo, o desenvolvimento da análise acontece em três principais 

estágios, a saber: 

a) A pré-análise – cujas atividades se concentram na escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, à formulação de hipóteses e 

dos objetivos e à elaboração dos indicadores que fundamentem a 

interpretação final;  

b) A exploração do material – essa segunda fase consiste essencialmente na 

definição das Unidades de Registo e Unidades de contexto que 

posteriormente darão suporte às operações de codificação, decomposição 

ou enumeração do conteúdo extraído para análise;  

c) O tratamento dos resultados e interpretações – partindo dos resultados 

obtidos, pode-se propor inferências e adiantar interpretações a propósito 

dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas.   

A Figura 10 apresenta um fluxograma constando os três estágios 

mencionados anteriormente com suas respectivas etapas para o desenvolvimento 

de uma Análise de Conteúdo. Considerando que se trata de um método que pode 

ser utilizado tanto para pesquisas de abordagem quantitativa quanto qualitativa, 

observa-se que, em algumas de suas etapas, utiliza-se da estatística como 

ferramenta de tratamento de dados, sobretudo quando alguns estudos realizam 

análise de frequência.  

Entretanto, para efeitos dessa pesquisa, não serão feitas inferências com o 

uso de recursos estatísticos visto se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

conforme mencionado na seção 5.1. No entanto, pretende-se utilizar recurso 

computacional com software específico para tratamento de dados qualitativos que 

será apresentado mais adiante. 
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Figura 10 – Fases do desenvolvimento de uma Análise de Conteúdo 

 

FONTE: Bardin, 2011 
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 Conforme observado no fluxograma, o método de Análise de Conteúdo se 

desdobra em algumas etapas importantes de serem mencionadas, como é o caso 

do estabelecimento de unidades de codificação ou de registro, situadas na fase da 

Pré-análise. Esta etapa consiste na fragmentação do texto constituinte da 

mensagem enunciada pelos investigados em códigos que serão analisados, 

procurando indícios que, possivelmente, tragam alguma informação acerca do objeto 

em estudo. Tais códigos podem ser representados como sendo: a palavra, o tema, o 

objeto ou referente, o personagem, o acontecimento, o documento, a frase 

constituinte de uma resposta aberta dada numa entrevista, ou outro fragmento 

qualquer dotado de itens de sentido.  

 Essa construção, que parte das unidades de registro, avança para o 

estabelecimento de índices e indicadores os quais permitem uma descrição das 

características pertinentes do conteúdo. Em seguida, procede-se a uma atividade de 

categorização, isto é, o agrupamento das unidades de registro sob um título 

genérico, levando em consideração suas características comuns, a fim de proceder, 

posteriormente, à comparação dos segmentos que mantêm similaridades no texto. 

 Realizar todo esse agrupamento de categorias e subcategorias consiste em 

um trabalho complexo, sem a ajuda de alguma ferramenta computacional. Sampieri 

et al. (2006, p.669) destaca que se desenvolvem, na “atualidade, diferentes 

programas que servem de auxílio na análise qualitativa”, podendo dar suporte ao 

trabalho de tratamento de dados, tornando-o mais fácil de executar. 

 Acatando essas recomendações e considerando o ganho de tempo que se 

pode obter, decidiu-se utilizar o software Atlas.ti (versão 7.5.13), sobre o qual passa-

se a discorrer no item subsequente. 

 

5.6.2 O Atlas.ti – Conhecendo alguns elementos principais para a análise de 

dados qualitativos 

  O software Atlas.ti  consiste num ambiente destinado à realização de análises 

do tipo qualitativa, onde são executadas todas as etapas de análise documental, 

sendo esta de diferentes formatos, tais como: textos (em todos os formatos 

expressos na modalidade escrita), vídeos (gravações de reportagens televisivas, 

aulas, filmes e outros), arquivos de imagem (fotos, desenhos, pinturas, etc), além de 



150 

 

 

arquivos de áudio (transcrição de entrevistas não-estruturada, músicas, reuniões, 

palestras e outros).  

 Trata-se de uma ferramenta “indicada para análise longitudinal em que se 

usam instrumentos diversos e complementares, e tem como principal objetivo ajudar 

o pesquisador a organizar, registrar e possibilitar o acompanhamento dos registros 

efetuados, contribuindo para a confiabilidade do estudo” (QUEIROZ; CAVALCANTE, 

2011).  

 O Atlas.ti pode servir de apoio a diversos métodos de análise de dados e se 

adequa perfeitamente ao método da Análise de Conteúdo adotado nesta pesquisa, 

permitindo desde a codificação dos textos – transcritos a partir das entrevistas 

realizadas com os professores investigados – passando pela classificação e criação 

dos índices e indicadores, categorias e subcategorias de análise. A Figura 11 

demonstra alguns elementos principais que possibilitam executar tais atividades, 

sobre as quais serão feitas as considerações. 

Figura 11 – Operações básicas do Atlas.ti 

 

FONTE: Adaptado de Justicia e Padilla (2010) 

 

 Observa-se, a partir da Figura acima, uma disposição em cadeia que ajuda a 

perceber a relação fragmentada entre os elementos centrais do software. Desse 
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modo, os documentos ou Primary Docs constituem o corpus da pesquisa de onde 

serão extraídas as informações que apontarão para os resultados do estudo. Trata-

se dos documentos centrais a partir dos quais são retiradas as citações 

representadas pelo segundo elemento da Figura. Essas citações, também 

conhecidas por quotation (na linguagem do software), são alguns fragmentos do 

texto analisado que envolvem um determinado contexto acerca do objeto de 

pesquisa considerado relevante para o analista.  

 Cruzando esse elemento aos princípios adotados pela Análise de Conteúdo, 

essas citações seriam o que Bardin denomina de Unidades de Contexto, a partir das 

quais são possíveis definir as Unidades de Registo e seus indicadores, sendo estes 

últimos representados pelo terceiro elemento da Figura acima, denominado Código 

(ou Codes). O software possui uma interface flexível e intuitiva que permite a união 

de mais de um código, constituindo, com isso, famílias de códigos que mantêm 

ligações de significados entre si.  

 O quarto e último elemento consiste nas anotações ou nos Memos, 

descrições ou interpretações que o analista vai desenvolvendo no decorrer do 

processo de codificação. Tais memos auxiliam o analista acerca das impressões a 

que ele chega ao compreeder os significados dados pelos entrevistados nas suas 

intervenções.  

 Segundo Barbosa (2006), essa ferramenta computacional “garantirá recursos 

e facilidades e agilizará tarefas que com apenas lápis, papel, marca-textos e outros 

meios tradicionais, levariam muito tempo para serem levadas a cabo – 

principalmente quando se trata de um grande volume de informações”. Além disso, 

sua interface permite integrar mais de um documento, utilizando a mesma base de 

códigos para todos eles, pois considera-se que esses documentos compõem o 

projeto de análise. O ganho de tempo na manipulação dos dados no software 

permite ao pesquisador se ater com mais dedicação aos momentos de reflexões 

necessários às interpretações dos códigos que surgem das falas dos entrevistados. 

 A Figura 12 apresenta uma representação da tela inicial do programa com 

algumas de suas ferramentas para codificação e criação de redes semânticas 

também conhecidas como redes de informações ou networkings. Essas redes são 

constituídas a partir dos códigos e serão mais bem apresentadas no capítulo 6, 

quando serão discutidas as categorias e subcategorias da presente pesquisa. Nesse 

momento, serão especificadas suas características, tais como simbologia e vínculos 
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de relacionamentos entre os códigos de uma determinada categoria (ou família de 

códigos). 

 

Figura 12 – Interface do software Atlas.ti e Network View 

 

 
FONTE: Atlas.ti 

  

 

O uso desse recurso computacional facilitou o trabalho de comparação dos 

discursos dos sujeitos da pesquisa, além de favorecer na inferência acerca das 
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percepções e necessidades de formação dos mesmos, tornando factível o alcance 

dos objetivos pretendidos no estudo. Considera-se que, nesta etapa de inferência, 

serão apresentados os resultados da pesquisa e, por conseguinte, as conclusões a 

que chegamos com a propositura do presente trabalho. 

 É importante destacar que, apesar de o recurso computacional servir na 

análise de dados qualitativos, o mesmo não desempenha o papel da análise 

interpretativa, sendo utilizado apenas na organização e tratamento dos dados, 

garantindo uma maior sistematicidade nesta fase. É, portanto, fundamental a 

intervenção do investigador para realizar a inferência e interpretação dos conteúdos 

extraídos para análise, porque “só os investigadores humanos podem pensar, o 

software só presta o apoio para o sujeito, estendendo as capacidades mentais do 

pesquisador para organizar, se lembrar e sistematizar o pensamento” 

(KONOPÁSEK, 2008). Assim, o uso do software é, portanto, uma ferramenta de 

apoio que se relaciona com a criatividade do investigador, enriquecendo, com isso, 

os resultados da análise. 

 Segundo Bauer e Gaskell (2002), ao discorrerem sobre o processo de 

inferência de dados qualitativos, os autores afirmam que 

 

Até certo ponto, esse processo é semelhante ao de resolver um quebra-
cabeça. O analista ira começar coletando certas partes dos dados textuais 
que se assemelham sob determinado aspecto. Ele/ela irá analisar as 
diversas partes e suas interconexões, isto é, a maneira específica como 
elas possam estar ligadas ou conectadas, para montar um quadro que 
tenha sentido (BAUER; GASKELL, 2002, p.397). 
 
 

 Com base na descrição desses autores, procedeu-se às etapas de 

codificação e categorização das entrevistas realizadas com os professores 

investigados na pesquisa, de onde surgiram as famílias de códigos que 

demonstraram suas inter-relações por meio da rede de informações geradas no 

Atlas.ti, metaforizada pelos autores como o processo de resolução de um “quebra-

cabeça”. 

5.7 DIFICULDADES METODOLÓGICAS NO DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

No decorrer do trajeto metodológico, algumas dificuldades foram se 

apresentando, sobretudo no tocante à coleta dos dados da pesquisa, as quais 

compartilham-se com o intuito de demonstrar as apreensões e sentimentos do 
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pesquisador. Os tópicos a seguir remetem a cada uma das principais dificuldades do 

estudo: 

1. No tocante à pesquisa documental realizada no arquivo do PRONATEC junto 

à coordenação do programa no campus do IFPB, a fim de identificar os 

professores que iriam ser contatados para a fase das entrevistas, as pastas 

com os registros dos professores estavam mal acondicionadas numa sala de 

almoxarifado, que dividia espaço com outros materiais amontoados, 

favorecendo o acúmulo de poeira e, por conseguinte, dificultando o trabalho 

de identificação desses documentos. 

2. Passada a fase de identificação dos professores, outra dificuldade consistiu 

no agendamento das entrevistas com alguns deles, pois alguns já não 

estavam mais lotados no IFPB campus João Pessoa, tendo assumido 

atividades em outros municípios, tornando o acesso mais difícil. Nesse 

sentido, um professor abdicou da participação na pesquisa, demonstrando 

não ter condições de ajudar por estar com outras responsabilidades. Assim, 

foi necessário incluir outro professor para o substituir, requerendo novas 

negociações de participação. No período em que se iniciou a coleta de 

dados19, outro professor estava de férias, sendo necessário aguardar que o 

período fosse concluído, uma vez que o mesmo não demonstrou querer ter o 

seu momento interferido, sobretudo, por questões relacionadas ao trabalho. 

Um terceiro professor também sentiu necessidades de cancelar alguns 

agendamentos de entrevistas por problemas de saúde, requerendo um 

período de aguardo de sua recuperação. Esses impasses contribuíram para 

pequenos atrasos no desenvolvimento dos trabalhos. 

3. Num outro momento da coleta de dados da pesquisa, agora na fase das 

entrevistas uma das dificuldades sentidas consistiu em manter o foco das 

questões relacionadas às práticas do professor entrevistado. O professor A 

quase sempre realizava suas intervenções atreladas aos professores em 

geral do PRONATEC, tornando a compreensão difícil de ser estabelecida, 

uma vez que não parecia claro se determinada necessidade se aplicava ao 

professor entrevistado ou se representava uma percepção dele sobre como 

os professores deveriam agir no programa. 

                                                             
19

 A coleta de dados, mediante as entrevistas com os professores, aconteceu no período 
compreendido entre os meses de março e agosto de 2016. 
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4. Senti ainda dificuldade na condução da entrevista no momento em que 

buscava evidenciar aspectos de dificuldades e limitações dos professores, 

pois os mesmos se sentiam um pouco desconfortáveis de expressarem suas 

limitações, necessitando, portanto, de uma condução sutil da entrevista para 

aflorar os resultados que se pretendia investigar nesse sentido. 

5. No decorrer das entrevistas, percebia que alguns professores demonstravam 

pressa na realização devido à programação de outras atividades que lhes 

requeriam atenção. Essa dificuldade refletiu na condução da entrevista no 

sentido de que algumas perguntas não eram respondidas de forma a 

discorrer sobre a temática da questão, ficando, algumas vezes, apenas com 

respostas curtas, carecendo de retomadas, por parte do pesquisador, a 

questões posteriores, uma vez que ficou comprometida a reflexão do 

entrevistado quanto à temática da questão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Resultados e Discussão 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

“Después de recopilada la información, mediante 

entrevistas, observaciones, documentos impresos 

y grabaciones audiovisuales, el investigador 

asume la responsabilidad de interpretar lo que se 

observa, escucha, o lee”.  

(Varguillas, 2006) 

 

 O processo de desenvolvimento de todo trabalho científico culmina nos 

resultados possíveis de serem alcançados ao longo de todo esse percurso que, nem 

sempre, demonstra ser um trajeto simples de percorrer caracterizado pelo ir e vir 

entre a teoria abordada e a realidade estudada.  

 Essa fase, de acordo com a citação inicial dessa seção, atribui ao 

investigador a tarefa de dar as devidas interpretações aos fatos levantados e, com 

isso, demonstra ser uma etapa complexa, que demanda um tempo hábil para 

concatenar as ideias apreendidas, sobretudo por se tratar de uma pesquisa de 

cunho qualitativo carregada de subjetividades e representações que, por 

conseguinte, carece de leituras e releituras. 

 Contudo, alguns pesquisadores qualitativos recomendam a combinação do 

processo de análise ao uso de ferramentas computacionais (softwares qualitativos) 

na tentativa de agilizar todo esse processo demandando atividades como:  

 Contato primário com o documento – organização, classificação e leituras 

iniciais da informação; 

 Preparação do(s) documento(s) – planejamento da análise; 

 Análises – construção, denominação e definição de categorias, 

subcategorias e criação de redes; 

 Interpretação analítica – descrição dos “achados” ou teorização. 

 Atendendo a essas recomendações, decidiu-se pela adoção do software 

Atlas.ti (versão 7.5,) conforme apresentado no capítulo anterior, por meio do qual foi 

possível a construção de relatórios que auxiliaram no processo interpretativo das 

comunicações dos colaboradores desta pesquisa, sobre as quais se discorrerá nas 

seções seguintes. 
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6.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES – RELATIVAS AO PROCESSO DE ANÁLISE 

  

 Convém afirmar, a partir dos fundamentos abordados no presente estudo, que 

o objeto de pesquisa – Necessidades de Formação – abrange dois processos, os 

quais não possuem o mesmo tempo e ritmo, nem possuem resultados da mesma 

natureza, mas se constituem em processos imbricados e complementares. 

O primeiro processo preocupa-se com a análise das necessidades dos 

professores, a qual, segundo destaca Rodrigues (2006), pode ser executada 

mediante duas concepções, uma de detecção exterior, isto é, a partir da interação 

entre investigador-investigado com o uso de métodos e técnicas de recolha de 

informações, e os resultados obtidos fornecem diretrizes contendo objetivos, 

conteúdos ou estratégias de formação que, possivelmente, servirão de suporte às 

atividades de formação a serem implementadas; e a segunda concepção, que 

consiste num processo de construção implicado, sendo a análise das 

necessidades executada subjacente ao tempo formativo, assumindo-se como 

“instrumento acelerador da tomada de consciência e, confundindo-se com a 

formação”.  

 O segundo processo – o da formação – consiste na preparação de atividades 

formadoras, partindo das necessidades identificadas no processo anterior. Essa 

etapa permite, por meio de interações crítico-reflexivas entre formador e formando, 

capacitar os professores para saber lidar com as suas dificuldades na prática da 

docência, auxiliando-os ao desenvolvimento de novas competências.  

Ressalta-se, para efeitos desta pesquisa, que a mesma se limita a proceder 

com o primeiro processo que trata da investigação das necessidades de formação 

dos professores que lecionam a disciplina Introdução ao mundo do trabalho e 

Fundamentos da Administração, no âmbito dos cursos ofertados pelo PRONATEC, 

buscando apresentar um panorama que aponta para os problemas vividos e 

percebidos pelos professores, sendo esse um contributo relevante que auxilia a 

repensar a formação, de modo a adequá-las ao público a que se dirige. Optou-se 

ainda por fazer esse levantamento de necessidades mediante a concepção da 

detecção exterior, conforme descrito anteriormente. 

 Apesar de a formação desses professores não ter sido objetivo desse estudo, 

entende-se que o processo de identificação das necessidades é de fundamental 



159 
 

 

relevância, pois compartilhamos o pensamento de Rodrigues (2006) ao considerar o 

fato de que 

Ouvir os professores acerca das suas próprias expectativas, interesses e 
carências e explorar e negociar essas expectativas, interesses e carências, 
ajudando o professor a definir e concretizar projetos de desenvolvimento 
profissional articulados com as reais condições de trabalho pode constituir 
uma modalidade de formação reflexiva muito importante (RODRIGUES, 
2006, p.206). 

 

 Para proceder ao tratamento dos dados da pesquisa, as etapas da Análise de 

Conteúdo foram seguidas, conforme destacado no capítulo 5 (seção 5.6), as quais, 

associadas ao software Atlas.ti, consistiram nas seguintes atividades: leitura 

flutuante, preparação dos materiais, identificação e codificação dos documentos, 

criação das unidades hermenêuticas20, associação dos documentos primários, 

descoberta das passagens relevantes, seleção de segmentos do texto, construção 

dos códigos, memos e famílias de códigos, preparação de redes de informações, 

entre outras possibilidades atribuídas ao software em uso.   

6.1.1 Leitura Flutuante – Constituição do corpus documental, dimensão e 

direções de análise 

 

 A leitura flutuante consistiu numa das primeiras atividades inseridas no 

método de Análise de Conteúdo circunscrita na fase inicial da Pré-análise (ver 

Figura 7). Essa atividade coloca o investigador em “contato com os documentos a 

analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” 

(BARDIN 2011, p.126).  

  Conforme sublinha Amado (2013), tais leituras que possibilitarão uma 

inventariação dos temas relevantes capazes de emprestar diversos rumos à análise, 

sobretudo se o tema inicial for muito abrangente e a recolha de dados se traduzir em 

grande volume. 

 Assim, preocupamo-nos em constituir o corpus documental da pesquisa 

composto das entrevistas realizadas com os professores colaboradores, perfazendo 

um total de 6 entrevistas, com duração média de 50 minutos cada áudio, as quais 

passaram pelo processo exaustivo de escuta e transcrição do material gravado, 

realizado com o auxílio de um editor de texto (MS Word). Seguidamente, o mesmo 
                                                             
20

 Unidades Hermenêuticas são os arquivos principais ou projetos do Atlas.ti compostas por diversos 
elementos: documentos primários, citações (quotations), códigos (codes), anotações (memos), 
famílias e networkings. Trata-se de um ficheiro que grava toda a informação relacionada às análises, 
salvas em pastas no computador com extensão RTF (Rich Text Format). 
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foi transposto para o software Atlas.ti, do qual se iniciou o processo de codificação e 

a construção das relações que permitiram, a posteriori, a criação das redes 

semânticas, as quais serão exploradas na fase de Inferências e Interpretações. 

6.1.2 Exploração do Material – Análises temáticas, suas categorias e 

subcategorias 

  

 Esta fase se desenvolveu na plataforma Atlas.ti, na qual foi criada a Unidade 

Hermenêutica, ou projeto de análise (constituído pelos áudios e transcrições das 

entrevistas). Com a transposição das transcrições para o sistema, foi possível 

realizar as atividades de codificação, decomposição, definição de categorias 

(famílias de códigos) e elaboração de indicadores, focando no atendimento ao 

objetivo da pesquisa. 

 Da análise do conteúdo das entrevistas, observou-se que as intervenções 

extraídas dos relatos dos professores centraram-se nas três áreas temáticas 

principais que compõem os blocos do roteiro de entrevistas, a saber: 

 Concepção dos professores quanto à política do PRONATEC; 

 Concepções acerca de suas experiências no PRONATEC; 

 Concepções acerca dos contributos de uma formação para atuarem no 

PRONATEC. 

 Diante dessa proposta por temas centrais em que se concentraram as 

questões da pesquisa, desenvolveu-se o Quadro 8, que congrega as categorias e 

subcategorias, as quais serão exploradas mais detalhadamente a posteriori, no 

sentido de apresentar os resultados alcançados na pesquisa.  

 

Quadro 8 – Temas, categorias e subcategorias (indicadores) da pesquisa 

TEMAS  CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. Concepções 
relativas ao 
PRONATEC 

1. Motivações da 
participação no 

programa 

Inclusão produtiva (formação para o trabalho) 

Interesse na docência  

Inclusão social (Proximidade da comunidade) 

2. 
Características 
do programa 

Boas práticas de gestão no PRONATEC/IFPB 

Condições favoráveis do PRONATEC/IFPB 

Falta de orientações no programa 

Ausência de ementas de disciplina pré-
formatados 

Ausência de recursos (didáticos e infraestrutura) 
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Compartilhamento entre pares 

Profissionais com pouca habilidade de ensino 

Turmas com disformidade de saberes 

3. Efetividade do 
ensino  

Alunos interessados mais na bolsa formação 

Falha na formatação e execução do programa 

Descompromisso dos docentes com o programa 

Ineficiência nos cursos do PRONATEC 

Medidas emergenciais - implantação do 
PRONATEC 

2. Desempenho 
docente no 

PRONATEC 

1. Dificuldades 
sentidas no 

desenvolvimento 
das atividades 

docentes 

Alunos com formação precária 

Ausência de um sistema de avaliação do aluno 

Dificuldades de acompanhamento de conteúdos 
pelos alunos 

Material didático insuficiente 

Turmas com disparidade de faixa etária 

2. 
Relacionamento 
com os alunos 
do programa 

Atitude de respeito com os alunos 

Dificuldades de interação - alunos 

Disparidade no perfil dos alunos 

Percepção de aprendizado mútuo 

Práticas de envolvimento 

Preocupação com a evasão/permanência 
escolar 

3. Percepções 
acerca da 

disciplina que 
lecionou 

Diversidade de práticas pedagógicas 

Excesso de conteúdo na disciplina 

Percepção das dificuldades dos alunos 

Percepção de ajustes do conteúdo ao perfil da 
turma 

Tempo insuficiente na disciplina 

4. Preparação 
para lecionar a 

disciplina 

Experiência com docência 

Inclusão de novas práticas pedagógicas 

Iniciativa profissional 

Preocupação com a dinâmica de ensino 

Qualificações adquiridas na formação 

 

5. Avaliação da 
complexidade do 

conteúdo da 
disciplina 

Dificuldades pedagógicas com alguns conteúdos 

Falta de identidade com a disciplina 

Preocupação com a utilidade prática do ensino 

Preocupação com práticas docentes divergentes 

6. Autoavaliação 
do desempenho 

Personalidade proativa 

Satisfação pessoal 

Satisfação profissional 

3. Formação 
para atuar no 
PRONATEC 

1. Aspectos 
desmotivacionais 

no programa 

Alunos com baixa autoestima/desmotivados/ 
desinteressados 

Atrasos no pagamento 

Jornada de trabalho puxada 

2. Expectativas 
em relação à 

Desejo de melhoria na formação docente 

Desenvolvimento de novas competências 
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formação 
continuada 

profissionais 

Falta de preparo para atuar no programa 

Percepção da importância da formação docente 
continuada 

FONTE: Elaboração própria, 2016 

  

A partir desse Quadro, constata-se o desdobramento dos três temas 

abordados em 11 categorias, cada qual com suas respectivas subcategorias, as 

quais compõem os indicadores de necessidades desta pesquisa, perfazendo um 

total de 51 códigos ou, de outra forma, 51 indicadores de necessidades. Cabe 

ressaltar, ainda, que esses códigos foram surgindo a partir das falas dos 

entrevistados num processo indutivo, isto é, a posteriori, e, após a junção de três 

entrevistas iniciais, foram fixados os indicadores listados no Quadro, a fim de 

investigar suas ocorrências nas demais entrevistas. Uma vez que as falas dos 

professores iam se alinhando a essas subcategorias, procedia-se a vinculação 

daquela citação ao código. 

 Convém ressaltar, ainda, que a construção final desses indicadores, tal como 

se apresenta no Quadro acima, atendeu aos critérios de coerência, homogeneidade, 

exclusividade recíproca e exaustividade, conforme recomenda Bardin (2011, p.149-

150), sendo, portanto, submetidos a mais de um analista, a fim de expressarem suas 

concordâncias e divergências quanto ao entendimento desses princípios nas 

categorias e subcategorias propostas. 

6.1.3 Tratamento dos Resultados – Inferências e Interpretações por meio de 

Redes Semânticas 

 

 Partindo das categorias e subcategorias definidas no Quadro 8, conduziram-

se as inferências e interpretações pelo desmembramento das categorias, 

procedendo à avaliação dos conteúdos das mensagens dos professores em cada 

subcategoria, identificando variações que pudessem apontar indícios de alguma 

forma de necessidade esboçada pelos professores, remetendo-as aos conceitos 

defendidos pelos autores da área de estudo, os quais foram referendados na 

fundamentação teórica.  
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 Esse desmembramento culminou com a elaboração das Redes Semânticas21 

(Networkings), que apresentam a conexão dos códigos oriundos das representações 

e comunicações dos professores, de modo a estabelecer dentro de cada categoria 

(ou família de códigos) a influência existente entre eles.  

 O Atlas.ti permite que essas redes sejam expressas por meio de vínculos 

(ligações) que possibilitam demonstrar se os códigos se relacionam seguindo um 

mesmo princípio, isto é, em sentidos complementares (vínculo do tipo “está 

associado a”), ou se se relacionam em sentidos opostos, isto é, se eles se 

contrapõem um ao outro (vínculo do tipo “contradiz a”). Esses vínculos são 

estabelecidos pelo pesquisador a partir de consultas realizadas às citações dos 

professores e à interpretação das mesmas quanto à proximidade ou distanciamento 

entre os códigos de uma mesma categoria.  

 Apesar de as Redes Semânticas apresentarem uma visualização bastante 

intuitiva, observam-se algumas simbologias características ao Atlas.ti, importantes 

de serem esclarecidas como forma de preparar o leitor acerca do que elas 

representam, não comprometendo, com isso, a interpretação dos resultados 

alcançados no estudo.  

 Primeiramente, vale salientar que as redes semânticas podem ser 

constituídas tanto pela união de códigos com citações, quanto códigos com memos, 

ou de outras combinações possíveis, mas, no caso dessa pesquisa (e considerando 

ser de uso habitual), optou-se pela composição da rede na configuração código-

código, isto é, as relações se dão entre códigos representados pelas subcategorias 

elencadas no Quadro 8. 

 Ademais, considerando a simbologia disposta na rede, observa-se que as 

categorias (representadas pelo símbolo ) estão vinculadas aos códigos 

(representados pelo símbolo ), conectando-se uns aos outros por setas 

vermelhas – que servem para demonstrar a conexão da categoria a todos os 

códigos contidos nela – e pretas – que fazem conexão dos códigos entre si e 

possibilitam estabelecer relações de vínculo, como as citadas anteriormente. 

Observa-se, ainda, após a nomenclatura de cada código, uma sequência de dois 

                                                             
21

 As redes semânticas são representações gráficas que esboçam as categorias de investigação da 
pesquisa, dando-lhes sentido. São constituídas por um conjunto de nós que se conectam entre si, 
estabelecendo algum tipo de relação existente entre os indicadores contidos em cada categoria 
estabelecida. 
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números circunscritos entre chaves, por exemplo, “Inclusão Social {16-1}”. Nesse 

caso, o primeiro número “16” significa a quantidade de citações que este código 

obteve, ao passo que o número seguinte, “1”, significa a quantidade de vínculo que 

este código mantém com outro código. Com essas informações, é possível saber a 

frequência com que um código foi mencionado, demonstrando ser um indicador 

representativo ao corpo de entrevistados, assim como o grau de densidade ou 

relevância que um código tem sobre os demais, possibilitando um melhor 

alinhamento às análises efetuadas. Como informações adicionais, serão 

disponibilizados alguns relatórios produzidos pelo software Atlas.Ti, contidos nos 

apêndices D e E.  

 Com relação ao Apêndice D, são disponibilizados os códigos22 oriundos das 

entrevistas com os professores. A coluna nomeada “Fundamentado” significa a 

quantidade de citações vinculadas ao respectivo código. Já a coluna nomeada 

“Densidade” significa o número de relações que aquele código recebeu junto a 

outros códigos. Por fim, a coluna “Famílias” significa as categorias as quais os 

códigos estão contemplados. 

 No Apêndice E, é possível visualizar quais dos entrevistados fizeram menção 

a determinado código nas suas comunicações, além de apresentar a frequência de 

citações que cada professor realizou sobre determinado código ao longo da 

entrevista, demonstrando, com isso, uma possível relevância de determinado código 

ao professor, no caso do mesmo ter sido frequentemente referendado por este. 

 Feitos esses esclarecimentos, partir-se-á agora às interpretações das redes 

semânticas no item seguinte. 

6.2 ANÁLISE TEMÁTICA – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DAS 

ENTREVISTAS – DESENVOLVIMENTO DAS REDES SEMÂNTICAS  

 

 A condução dessas análises se dará mediante a apresentação da ideia 

central das temáticas que envolvem o estudo com base nas informações contidas no 

Quadro 8. Em seguida, far-se-á a apresentação das redes semânticas compostas 

das categorias e subcategorias a elas pertencentes, de cuja oportunidade serão 

realizadas as inferências a que se chegou, destacando algumas falas relevantes dos 

entrevistados que deram origem às subcategorias, ou, de outra forma, aos 

                                                             
22

 Os códigos produzidos pelo Atlas.ti, disponibilizados no apêndice D, consistem nas subcategorias 
elencadas no Quadro 8. 
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indicadores de necessidades, atrelando-as, sempre que possível, ao contexto da 

Educação Profissional ao alinhá-las ao arcabouço teórico que fundamenta os 

estudos da Análise das necessidades e da Formação Docente. 

6.2.1 TEMA I – Concepções relativas ao PRONATEC 

 

 Nessa primeira temática, os professores apresentavam suas percepções 

sobre a política do programa no tocante às vantagens e desvantagens do 

PRONATEC para a sociedade, assim como refletir acerca da efetividade do ensino 

desenvolvido. Esse primeiro ponto, concentrou-se em identificar aspectos relativos 

aos interesses e motivações dos professores quanto à participação deles nesse 

projeto de ensino que se apresentava ao IFPB e, partindo da interpretação de suas 

falas e de suas percepções críticas quanto aos aspectos positivos e negativos, 

entender como se sentiram afetados nas suas práticas no decorrer de sua 

participação. Essa primeira bateria de questionamentos teve o propósito de colher 

informações pertinentes que podem servir de feedback para equipes gestoras do 

programa implementar melhorias na execução do mesmo em condições futuras. 

 Esse tema foi dividido em três categorias, as quais somam um total de 16 

indicadores de necessidades dentro da perspectiva que engloba as concepções do 

programa para os professores, estando elas classificadas como: Motivações da 

participação no programa, Características do programa e Efetividade do ensino. 

Ademais, discorrer-se-á acerca das subcategorias associadas a estas categorias, 

nas quais serão apresentadas, por meio das redes semânticas, as relações de 

vínculo existentes entre elas. 

6.2.1.1 CATEGORIA – Motivações da participação no programa 

 

 Acredita-se que, ao conceder espaço para o professor expressar suas 

opiniões quanto à política do programa, o mesmo possa externar o que ela 

representa, sua importância, assim como, sua identificação pessoal com a lógica de 

sustentação dessa política social, e ainda, refletir sobre as lições e aprendizagens 

que o programa lhe proporcionou. Não obstante, compartilhou-se da concepção a 

que se tem Galindo (2011) ao afirmar que “as necessidades motivacionais são 

superficiais para inferir sobre necessidades formativas com precisão, mas são 

potenciais na indução ou na previsão de necessidades”.   
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 Buscando entender quais os interesses da participação dos professores no 

PRONATEC, realizaram-se três questionamentos do roteiro de entrevistas (Apêndice 

B), e, partindo das falas dos professores, percebeu-se que suas motivações 

estiveram em torno de três perspectivas centrais, tal como apresentada na Figura 

13. 

 

Figura 13 – Rede semântica da categoria “Motivações da participação no programa” retirada das 
respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 O indicador de Inclusão Social foi o que teve maior expressividade, tendo 

sido mencionado por todos os participantes da pesquisa em mais de um momento, 

perfazendo um total de 16 unidades de registro ao longo das entrevistas. Isso 

demonstra que os professores enxergam essa política como uma oportunidade de a 

sociedade retornar ao ambiente escolar e recuperar os anos atrasados na formação, 

sobretudo àquelas pessoas que não têm condições financeiras de arcar com o seu 

próprio estudo, como bem destacou o professor B ao afirmar ser o PRONATEC um 

programa que “tem uma ideia bastante interessante, focado realmente nas pessoas 

que precisam”, sendo também partilhada essa visão inclusiva pelo professor D ao 

mencionar que, “quando você está dentro do programa, você vê claramente a 

necessidade de uma população”.  

 A preocupação com a necessidade de formação pela população foi uma 

demonstração expressa da motivação de alguns dos professores que enxergavam a 

sua participação no programa e a proximidade junto à população mais carente como 
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uma maneira de contribuir para a mudança daquela condição de vulnerabilidade 

social, revelando a identificação com a classe social dos alunos pela expressão de 

sentimento de compaixão que qualifica a ação humana e a profissão. Esse 

sentimento expresso pelos professores é percebido por Tardif e Lessard (2014), 

como o que traz felicidade e atribui a beleza na profissão docente segundo a qual “a 

felicidade no trabalho vem da alegria de trabalhar com crianças, jovens [e adultos], 

de ajuda-los, de vê-los progredir, mudar, aprender, instruir-se, fazer descobertas”. 

 

É o programa que eu sempre acreditei, porque é um programa que ele vai 
para a baixa renda, ele vai para as pessoas que mais precisam de 
desenvolvimento. Ele, é um programa que realmente promove a educação, 
promove competências para as pessoas (PROF_F). 
 
Cara, eu avalio como importante. Porque por essa diversidade de público 
que eu peguei, era um público que estava meio marginalizado, gente que 
havia dez anos não sabia uma sala de aula, que precisava reingressar no 
mercado de trabalho (PROF_E). 

 
Para os professores é mais uma porta de estar atuando junto à 
comunidade. Por ficarmos dentro de uma academia, muitas vezes, não digo 
preso, mas restrito a uma visão mais universitária, a gente tem essa 
oportunidade de sair, conhecer um novo mundo e ter essa troca de 
experiência (PROF_D). 

 
 

 Corroborando a visão de inclusão social, surgiram também algumas falas que 

ligavam a política do programa à Inclusão Produtiva, no sentido de estimular uma 

capacitação profissional à sociedade com possibilidade de ingresso rápido no 

mercado de trabalho. Assim, estabeleceu-se uma relação associativa deste código 

ao de Inclusão Social, uma vez que sempre que os professores mencionaram 

acerca da oportunidade de formação aos indivíduos em condições de 

vulnerabilidade, também destacavam a importância de possibilitar uma inserção no 

mundo do trabalho. Esse também foi colocado como um indicador que serviu de 

estímulo à participação dos professores no programa, tal como se observa na fala 

seguinte: 

 

Então, o PRONATEC, principalmente na disciplina de Introdução ao Mundo 

do Trabalho, ele vem como motivador e incentivador, tanto para fazer com 

que as pessoas se interessem em buscar, se adentrar no mercado de 

trabalho como também se capacitar para poder permanecer nesse 

mercado, ou seja, incentivar a qualificação e a capacitação das pessoas.  

[...] a ideia do PRONATEC, é focar realmente na parte prática e em cursos 

que realmente o mercado busca absorver, ou seja, que o mercado tem 

interesse em absorver (PROF_B). 
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 Ainda nessa categoria das motivações, três professores (B, C e E) 

mencionaram sua participação no programa com o desejo de se envolver com a 

docência, motivo pelo qual se gerou o indicador de Interesse na docência. Esses 

professores atuam no IFPB em cargos de gestão, como técnicos administrativos, e 

carregam uma ampla bagagem de conhecimentos práticos adquiridos no exercício 

da profissão, demonstrando interesse em partilhar esses conhecimentos em sala de 

aula. No entanto, dois deles já tiveram outras experiências com docência23 (Profs. C 

e E). Observa-se que, para além de fatores profissionais, os entrevistados indicaram 

a satisfação de ser docente ou de estar em atuação na carreira docente como 

elemento motivacional e a satisfação na docência como o trabalho junto aos alunos. 

Entretanto, devido a sua pouca vivência na docência, foram considerados como 

professores iniciantes. 

 

Olha, da minha parte, pessoalmente, o que me motivou foi realmente um 
interesse em adentrar na área de docência. Me envolvo bastante com essa 
parte... nessa área de docência e vi no PRONATEC, uma oportunidade de 
desenvolver a minha parte acadêmica, o meu lado acadêmico como 
professor e como docente (PROF_B). 
 
[...]uma das motivações é aplicar as minhas habilidades e conceito que eu 
já... que eu veria, que eu teria condições de ministrar, ajudar o pessoal 
desse curso (PROF_C). 
 
[...]parei por uma série de outras coisas, trabalho, filhos, família, mas 
sempre em contato com alunos, mas não em sala de aula. Aí então no 
PRONATEC eu vi uma oportunidade de estar em contato de novo com esse 
público (PROF_E). 

 
   

6.2.1.2 CATEGORIA – Características do programa 

  

 A rede de relacionamentos relativa à categoria das “Características do 

Programa” foi a que congregou o maior número de fatores dos quais são 

apresentados alguns pontos que evidenciam as percepções dos professores no 

tocante às condições de trabalho ofertadas pelo PRONATEC (Figura 14). A teia 

                                                             
23

 No caso do professor C, segundo consta das informações repassadas via questionário, sua 
experiência na docência esteve relacionada ao seu envolvimento em projetos de extensão pela 
Universidade Federal de Campina Grande no ano de 2004 em cursos relacionados à Gestão 
Ambiental. Já o professor E teve sua experiência docente em cursos de línguas estrangeiras. 



169 

 

formada a partir das ligações desses fatores demonstra relações que se comunicam 

ora de forma associada, ora de forma contrária. 

  A expressão dos docentes nessa categoria ocorreu a partir das indagações a 

duas perguntas no roteiro de entrevista: em uma, os professores puderam expressar 

aspectos positivos e negativos do programa a partir de situações que lhes 

garantiram uma boa ou má atuação durante sua participação, e em outra, que se 

referia às relações junto aos profissionais do PRONATEC (supervisores, 

coordenadores e outros professores). Sendo assim, o contexto de trabalho docente, 

suas condições e a forma como as atividades e as relações ocorrem constituem 

embates permanentes com as necessidades dos professores (GALINDO, 2011). 

 

Figura 14 – Rede semântica da categoria “Características do programa” retirada das respostas dos 
docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5.  
 
 
 
 

 Considerando as perspectivas dessas duas questões, destacam-se três 

subcategorias, do total de oito, que foram avaliadas no sentido positivo, a saber: a 

subcategoria Condições Favoráveis do PRONATEC/IFPB, a subcategoria Boas 

práticas de gestão no PRONATEC/IFPB e a subcategoria Compartilhamento 

entre pares. A primeira subcategoria surgiu a partir da percepção que alguns 
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professores tiveram no tocante à execução do programa pelo IFPB em comparação 

a outras instituições que também ofertavam cursos pelo PRONATEC. Foram 

destacados aspectos relativos, principalmente, no tocante ao valor da bolsa paga 

aos professores e à gestão dos recursos destinados ao fornecimento de material 

didático aos alunos. 

[...] a bolsa do PRONATEC é uma bolsa legal, principalmente, nos institutos 
federais. Quanto às outras instituições do sistema S, outras escolas que 
fornecem curso pelo PRONATEC, é menos da metade dos IFs e das UFs. 
Então a bolsa é uma bolsa legal (PROF_A). 

 
Diferentemente do Instituto Federal da qual eu faço parte, da qual eu fiz 
parte até ano passado, em março de 2015, do PRONATEC, que todas as 
verbas que entravam para esse programa eram, de fato, inseridas pelos 
gestores que dentro do instituto promoviam o que era para ser dado para as 
pessoas que faziam parte do PRONATEC (PROF_F). 

 

 Considerando a fala do professor A, que trata do pagamento dos professores, 

observa-se que o PRONATEC no IFPB era bastante procurado, sobretudo por 

professores externos ao instituto, devido, principalmente, ao valor da hora-aula, que 

superava valores de outras instituições privadas, inclusive se comparado a cursos 

de pós-graduação que detêm um público mais exigente e um regime de trabalho 

mais rigoroso. No caso dos professores internos (tal como se enquadram os 

professores participantes dessa pesquisa), a bolsa era como um “salário” adicional, 

com característica de bônus e tornava-se bastante atrativa, mesmo nos casos em 

que se relatavam atrasos no pagamento.  

 É curioso notar que as ligações apresentadas na rede semântica entre as 

subcategorias que mantêm relações com a subcategoria “Condições favoráveis do 

PRONATEC/IFPB”, cinco do total de seis mantiveram relação de contradição. Isto 

significa que muitos fatores relacionados às Características do PRONATEC no IFPB 

foram apontados pelos professores como sendo extremamente negativos, conforme 

se destacará adiante.  

 A segunda subcategoria de sentido positivo e que mantém uma relação de 

causa com a anterior refere-se às Boas práticas de gestão no PRONATEC/IFPB. 

Observa-se, pelas comunicações dos entrevistados (Professores B, C, E e F), que 

esse vínculo se estabelece devido ao destaque atribuído ao compromisso do IFPB 

com a prestação do serviço público dentro dos princípios de uma boa administração 

pública, sobretudo, dos recursos que eram repassados ao programa e praticados no 
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instituto. Esse posicionamento despertava um sentimento de responsabilidade e 

confiança ao professor de promover bem-estar aos beneficiários do programa. 

 

Eu sei o que tinha no nosso [IFPB], e o que tinha no nosso eram gestores 
que estavam visando realmente uma inserção de pessoas no mercado de 
trabalho com qualidade e que todos os benefícios que chegavam no 
PRONATEC eram passados para os alunos (PROF_F). 

 

 Todavia, verifica-se ainda que essa subcategoria manteve um relacionamento 

contraditório com a subcategoria Falta de orientações no programa, demonstrando 

certo distanciamento das boas práticas de gestão exercidas no PRONATEC do 

IFPB, principalmente, aquelas relativas ao suporte pedagógico. Esse distanciamento 

ocorre por entender que as práticas de gestão estiveram voltadas mais a questões 

administrativas e pouco concentradas nas questões relativas ao apoio pedagógico 

dispensado ao professor, sendo essa ausência sentida bastante pelos professores 

da classe de técnicos administrativos, que demonstraram necessidade de partilhar 

as experiências com os pares como uma forma de confrontar os saberes produzidos 

pela experiência coletiva entre os professores, percebendo ser essa uma medida 

capaz de “informar ou formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus 

problemas” (TARDIF, 2014). 

 A este respeito, dizem os professores que: 

 

[...] isso foi um outro ponto falho, inclusive, da supervisão, que eu acho que 
a gente devia ter tido esse nivelamento, ter tido esse encontro com 
professores da mesma disciplina para nivelar. Às vezes uma coisa que eu 
dava, outro professor não tinha, às vezes um vídeo que eu tinha, outro 
professor não tinha. Entendeu? (PROF_E).  

a gente teve algumas poucas reuniões de trabalho, a gente teve também 
algumas poucas reuniões entre os professores que lecionam a mesma 
disciplina, e que realmente seria um ponto interessante que essas reuniões, 
elas [...] fossem em maior quantidade, para que tivesse justamente aquilo 
que eu falei no começo, uma coisa mais centralizada, uma unicidade no 
assunto, na temática que é abordada pela disciplina (PROF_B). 

 

 Referindo-se a uma das entrevistas, observa-se que os professores sentem 

necessidade de  

[...] sentar na mesa e planejar, eu senti um pouco vago, então ficava tudo no 
encargo do professor, eu senti uma ausência do supervisor de curso, sentar 
e... “Ó, essa semana você vai trabalhar o quê?”. Sugestões que... “Ó, você 
poderia incrementar isso”. Então, não tive um suporte de apoio da 
supervisão, eu senti essa falta (PROF_C). 
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  Considerando agora o indicador Compartilhamento entre pares, o mesmo 

orienta-se tanto numa perspectiva positiva quanto negativa. Do ponto de vista 

positivo, ressalta o estímulo à troca de materiais e experiências entre professores da 

mesma disciplina, demonstrando ser esse um processo coletivo de trabalho. Essa 

partilha é pertinente, uma vez que possibilita aos professores momentos de reflexão 

sobre planejamento de aulas e estratégias de ação docente (Professores B, C, E e 

F),  sobretudo aqueles professores que não possuem experiência na docência e 

que, por vezes, demonstravam dificuldades com as atividades em sala de aula, mas 

encontravam na ação dos outros professores mais experientes um suporte 

providencial.  

Inicialmente eu trabalhei com um material que eu consegui junto com a 
professora X[...], então, a base, realmente que foi utilizada foi com a 
professora X (PROF_B). 

Além de eu usar a apostila já de outros professores que já tinham 
ministrado a disciplina – certo? – o próprio professor Y – que ele ministrou 
essa disciplina, eu pegava o que ele já tinha, porque ele já tinha preparado 
o material com base no livro de Chiavenato – certo? – e outros autores já da 
área de administração, certo? (PROF_C). 

 

 Por outro lado, considerando a perspectiva negativa desse compartilhamento, 

o mesmo demonstra fragilidade quando se relaciona a outro indicador, que destaca 

a Ausência de ementas de disciplina pré-formatadas pelo programa, sendo este 

fator o causador do compartilhamento sem qualquer tipo de parâmetro acerca da 

disciplina que se pretende lecionar, visto ser a ementa o instrumento que define os 

conteúdos a serem trabalhados pelos professores.  

 Desse modo, os professores tiveram que buscar um entendimento acerca da 

disciplina e mesclaram conteúdos que achavam ter relação com a mesma. Essa 

constatação reflete a falta de contribuição de ações de formação continuada sobre 

as práticas pedagógicas dos professores, caracterizando uma necessidade 

premente à realidade dos professores investigados. 

 

A ementa basicamente, ela veio após ministrar... os cursos muitas vezes. 
Muitas vezes, a gente começou sem ementa (PROF_B). 

Bom, assim, eu dei uma pesquisada na internet em planos de curso de 
disciplinas dessa área, em cursos parecidos. E aí eu fui montando o meu 
plano com base naquilo. Eu não recebi um plano pronto. A gente que 
começou, a gente não recebia o plano pronto. A gente foi desenvolvendo 
um plano (PROF_E). 



173 

 

 

 Observam-se, ainda, pela Figura da rede de relacionamentos outras três 

subcategorias que demonstram a percepção dos professores quanto aos pontos 

negativos, envolvendo a categoria das “Características do PRONATEC”, com, 

inclusive, relações contrárias aos aspectos positivos destacados anteriormente, a 

saber: a subcategoria Turmas com disformidade de saberes, a subcategoria 

Profissionais com pouca habilidade de ensino e a subcategoria Ausência de 

recursos (didáticos e infraestrutura).  

 Turmas com disformidade de saberes consiste, talvez, em uma das 

características que impõe um desafio maior aos professores, no sentido de saber 

como conduzir um conteúdo de forma que não ultrapasse a capacidade de 

entendimento dos alunos, ou de outra forma, não subestime a capacidade de outros 

por estarem em um nível de conhecimento superior aos demais. Por esse motivo, 

considera também uma relação associativa com a subcategoria de 

Compartilhamento entre pares, vista a necessidade de os professores se 

ajudarem nesse aspecto, pois a diferença de conhecimento dos alunos se apresenta 

num período de formação com distanciamento significativo, refletindo em 

dificuldades para o professor. 

 

Eu peguei turma que tinha aluno que estava no Fundamental e tinha aluno 
que já era formado. Então, isso aí era uma diferença grande, aluno que...  é 
fundamental para um já formado, tinha essa característica no meio do 
PRONATEC. Teve uma turma que tinha dois alunos que já eram formados, 
alunos excelentes (PROF_C). 

 

 Outros professores demonstram preocupação quando indagados de que 

modo essa disformidade de saberes na turma influenciaria na sua atuação docente. 

E respondem: 

Vocabulário, exemplos, atitudes, comportamentos, forma de compartilhar o 
conhecimento docente com conhecimento vivido pelos mais velhos e o do 
não-vivido com os mais jovens. [...]Quando eu boto tudo no mesmo canto e 
quero que eles entendam basicamente quase tudo do mesmo jeito, isso é 
ponto negativo e crítico para se resolver (PROF_A). 

E acontecia de eu ter turmas que eu tinha alunos dentro da sala de aula que 
eram alunos graduandos. E existia uma disformidade de saberes. Porque 
eu pegava aquele outro de Ensino Fundamental, ou Médio, de Ensino 
Médio recém-concluído de uma escola lá do final da cidade do estado em 
precárias condições que tinham pouquíssimos conhecimentos de português 
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ou de matemática, mas já eram concluintes do Ensino Médio e que não 
tinham uma boa formação (PROF_F). 

 

 Percebendo, ainda, que o programa permite a participação de professores 

sem a formação pedagógica, isto é, Profissionais com pouca habilidade de 

ensino, observa-se que se trata de uma fragilidade para esses profissionais 

desenvolverem estratégias de ensino que possibilitem ao educando maior interesse 

pela disciplina lecionada. 

 

Tem muitos professores, assim como eu [...] eu sou técnico administrativo 
do quadro, eu não sou docente de carreira, então, eu faço o que eu... pela 
minha experiência acadêmica como aluno, não como um professor 
(PROF_B). 

 

 

 Essa foi considerada uma preocupação de alguns dos professores que atuam 

no IFPB como docentes, mesmo aqueles que também não possuem uma formação 

inicial para docência. Em uma das falas, o professor A critica o método como é feita 

a seleção de alguns professores que, na sua visão, não possuem habilidades para 

atuar em cursos pelo PRONATEC: 

 

Uma ideia que eu não traria é a contratação, vai ser uma fala dura, mas é a 
expressão que me vem à mente, é a contratação de não-professores, de 
não possivelmente acadêmicos. Vamos lá, a expressão dura é de não 
aventureiros no mundo da educação que apenas compõem e têm o 
checklist lá, “Cumpri [...] os requisitos do edital, vou ser professor no 
PRONATEC.”. “Mas tem um teste de didática par saber se ele é capaz”. Um 
teste de didática de 40 minutos, 50 minutos em um dia em um tema pré-
definido dois meses antes (PROF_A). 

 

 Outro ponto bastante discutido entre os professores referiu-se à Ausência de 

recursos (didáticos e infraestrutura) do programa. Cabe ressaltar, nesse aspecto, 

que a política do PRONATEC restringia a aquisição de material permanente, não se 

podendo investir na compra de materiais como: mesa, computadores, projetores e 

equipamentos de laboratórios, sendo, portanto, os recursos repassados para a 

compra de material de consumo e outras rubricas.  

 Na percepção dos professores, essa característica do programa não atendia 

às condições mínimas para que o docente tivesse uma experiência adequada em 

sala de aula. As comunicações dos professores sobre essa subcategoria 
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evidenciaram as condições de trabalho precárias, sobretudo quando as aulas eram 

realizadas em escolas parceiras24 ao IFPB que não tinham uma boa infraestrutura. 

 

Eu cheguei a dar aula na Escola Presidente Médici, que nem tomada, 
tomada em sala de aula, tinha. Colocar uma tomada para ligar. E aí foi 
preciso que o Instituto levasse um técnico daqui para instalar tomadas lá. E 
a gente conviveu com ventiladores quebrados, tetos que quando chovia, 
pingava em sala de aula, que o prédio não era coberto, era forrado. 
Entendeu? Fora esse tipo de dificuldade, não é? A questão dos datashows, 
no começo, a gente tinha o cuidado de sempre pegar um datashow... 
Inicialmente era bom, mas depois que a coisa se ampliou mais, ficou 
faltando datashow, ficou escasso (PROF_E). 
 

6.2.1.3 CATEGORIA – Efetividade do ensino no programa 

 

 Essa categoria congregou cinco principais fatores que apontaram para o 

ensino proposto no PRONATEC na perspectiva de o mesmo ser um ensino efetivo 

ou não (Figura 12). O conceito de efetividade, tal como destaca Malmegrin (2010), 

consiste no “critério que considera os efeitos imediatos e os impactos obtidos pela 

execução das ações no ambiente dos demandantes ou dos públicos-alvo”. 

Considerando este conceito, os professores foram indagados sobre o que pensam a 

respeito da relevância do ensino na modalidade de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) e da necessidade do programa para a sociedade. Dessa intervenção, originou-

se a rede semântica apresentada na Figura 15, que apresenta pontos os quais 

caracterizam as percepções desses professores, demonstrando alguns impactos 

críticos acerca da execução desse programa.  

                                                             
24

 Tendo em vista o aumento na demanda pelos cursos do PRONATEC, o IFPB decidiu realizar 
parceria com o governo do estado para concessão de espaços em escolas estaduais, a fim de 
atender uma parcela maior da população interessadas nos cursos de qualificação. Foi considerada, 
na escolha da escola, uma localidade que permitisse fácil acesso tanto aos estudantes quanto aos 
professores, assim como uma maior proximidade ao IFPB, garantindo uma logística mais acessível. 
Com base nesses parâmetros, firmou-se uma parceria com a Escola Estadual Presidente Médici, 
localizada no bairro Castelo Branco, cuja contrapartida esteve na concessão de materiais de 
expediente e manutenção do prédio. 
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Figura 15 – Rede semântica da categoria “Efetividade do ensino no programa” retirada das respostas 
dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 
 

 De acordo com a rede, percebe-se uma quantidade relevante de citações (16) 

referendando a subcategoria Falha na formatação e execução do programa. Essa 

incidência revela-nos uma preocupação no tocante à efetividade do ensino no 

PRONATEC que, segundo alguns dos professores, mesmo achando o programa 

uma boa oportunidade para a sociedade, avaliaram-no da seguinte maneira: 

O PRONATEC foi um programa criado pelo governo, que jogou nos peitos 
aí, das universidades, dos institutos do Sistema 'S', aí... e chegou lá e falou 
“olha, eu quero que vocês façam” (PROF_B). 

O programa veio sem formatação; ele foi formatado depois. Ele foi criado, 
ele foi dado a verba, mas não se tinha, não se sabia como se trabalhar na 
parte contábil (PROF_F). 

É crítico e, por ser crítico, eu digo que o programa é desnecessário da 
forma como ele está. Ele poderia estar inserido nas próprias instituições que 
o próprio governo mantém, no caso, das escolas técnicas e dos institutos, 
como programas de extensão mais profundos, porque aí leva o nome da 
instituição, que já está com gordura, com solidez, e tem a exigência da 
própria instituição. (PROF_A). 

 

 Nessa mesma perspectiva, foram também identificadas algumas Medidas 

emergenciais – paliativas no PRONATEC, sobretudo, aquelas que envolviam 

decisões tomadas com pouco tempo de planejamento, a fim de fazer o programa ser 
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iniciado. Algumas dessas decisões eram praticadas por supervisores da equipe 

gestora que, muitas vezes, convocavam professores para estarem em sala de aula 

de última hora. Isso demonstra ser um fator que contribui para o agravamento da 

efetividade do ensino no programa e pode ser observada na fala de alguns 

professores: 

Pela divisão e para a implementação urgente do programa, que era uma 
determinação possivelmente vista dessa forma, nós distribuímos linhas de 
entrada, e eu fiquei com a parte de Introdução ao Mundo do Trabalho e 
Fundamentos da Administração. Concorri ao edital, fomos classificados e 
assim começamos no programa (PROF_A). 

Os supervisores avisavam o início das turmas muito em cima de começar as 
disciplinas. Tipo, hoje é terça, você vai começar a aula quinta-feira 
(PROF_E). 

 

 A prática recorrente dessas medidas paliativas representava uma fragilidade 

na condução do programa e, por conseguinte, refletia diretamente no 

comportamento de alguns professores, ocasionando eventualmente o 

Descompromisso de docentes com o programa que acabavam por preparar suas 

aulas às pressas, sem o cuidado devido de refletir acerca do conteúdo da disciplina 

e o modo como desenvolver as discussões segundo o perfil dos alunos da turma. 

Essa condição aponta para uma necessidade que se manifesta na preparação 

desses docentes, no sentido de retomar a credibilidade nas ações do programa e, 

por conseguinte, o compromisso com a responsabilidade na execução da atividade 

docente. 

Se o interesse for só a bolsa, eu vou fazer do jeito que eu quero. Se o 
interesse for a melhoria da minha sociedade, do meu entorno, e eu ser 
diferença na vida daquelas pessoas, aí eu vou ter que me desdobrar, vou 
ter que atender a todos. E essas pessoas eu penso que são pouquíssimas 
(PROF_A). 

 

 Por outro lado, os professores também relataram a presença de muitos 

Alunos interessados mais na bolsa formação, que procuravam o PRONATEC 

não pela oportunidade de capacitação, mas em busca dos benefícios concedidos 

pela oferta da bolsa. Nessa perspectiva, alguns professores se sentiam prejudicados 

com a presença desses alunos que não contribuíam com novos conhecimentos a 

serem compartilhados em sala de aula com os demais que estavam ali interessados 

em aprender algo, avaliando esse formato de concessão de bolsa como algo 
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mercantilizado, que estimulava o retorno desses alunos em novas turmas com o 

mesmo propósito. 

Ah, eu vou fazer um curso que eu tenho uma bolsa à vista daquilo ou 
daquilo outro”. Até aí eu não vejo problema, eu vejo problema quando a 
bolsa se torna mercantilizada. E os alunos, alguns estudantes utilizam esse 
pretexto para voltar ao curso, e não para a sua capacitação e romper a sua 
barreira social (PROF_A). 

Existem vários casos que também não é a sua maioria, mas existe de 
pessoas que vão participar do curso, mas com apenas... a intenção de 
ganhar a bolsa, ou seja, são pessoas que não têm o comprometimento, e 
que muitas vezes para atender indicadores, para atender orientações 
superiores talvez até do Governo Federal, essas pessoas são orientadas a 
permanecer no curso até o fim (PROF_B). 

 
 

 O professor B ainda critica o modo como era concedido a bolsa25 aos 

estudantes afirmando ser mais eficiente a entrega na forma de lanche e apenas uma 

parte em dinheiro referente à parcela para o transporte, tal como era executado no 

primeiro ano do programa no instituto. 

Entra aluno que realmente está interessado em aprender, ou entra aquele 
aluno que está interessado no dinheiro. E pelo fato de, não existir, o lanche 
fisicamente, como existia muitas vezes no início, o valor da bolsa fica... 
acaba ficando maior, e aí, as pessoas que vão para o curso interessados no 
dinheiro, ou seja, no aspecto financeiro, aumentam significativamente em 
relação a aquele aluno, que vai pelo interesse do conhecimento (PROF_B). 

 

 A fala do professor reflete sua preocupação quanto à participação ou não dos 

alunos no ambiente de ensino, percebendo que a ausência dessa participação torna-

se um problema que compromete não só no seu trabalho docente, mas na qualidade 

da aprendizagem da turma. 

Existem situações que realmente o aluno vai para conversar mesmo, e está 
ali só para passar o tempo. E eu acredito que esse aluno que está ali, 
digamos só pelo dinheiro, só para passar o tempo, só para brincar, para 
fazer amizadezinha, ele realmente, ele influencia na qualidade do ensino 
final daquela turma (PROF_B). 

 

 Todas as subcategorias argumentadas anteriormente mantêm ligação com a 

subcategoria Ineficiência nos cursos do PRONATEC, conforme apresentado na 

rede semântica. Sob este aspecto, os professores demonstraram dúvida quanto à 

                                                             
25

 A mudança no formato de concessão da bolsa aos estudantes aconteceu devido às dificuldades 
relatadas pela equipe gestora quanto ao fornecimento do lanche e a logística de distribuição do 
mesmo. Com isso, optou-se pela concessão do benefício em pecúnia, isto é, repasse financeiro no 
valor equivalente aos benefícios alimentação e transporte, que poderiam ser retirados pelos alunos 
diretamente em uma agência bancária do governo. 
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preparação do aluno para atuar na área do curso e destacaram, sobretudo, a 

relação com o tempo da formação, por mostrar-se incapaz de mostrar efetividade no 

ensino do programa.  

Os cursos, da forma que estão propostos, na minha visão, ele é eficaz. Ele 
cumpre o objetivo do plano, mas eu não tenho como dizer se ele é eficiente, 
e eu não sei até que ponto ele se torna efetivo. Então ele tem um plano, tem 
uma carga horária, tem material, tenho que ter tantos e tantos estudantes. 
Eu tenho que cumprir a minha parte; “Próximo”. O que isso impacta com 
quantidade de recursos que eu utilizei, eu não sei medir isso; eu te diria que 
não é, na minha visão inicial. Se a gente pudesse traçar uma hipótese, é a 
não-eficiência do curso, tomando por base os próprios conceitos de eficácia, 
eficiência e efetividade. E, quanto à efetividade, o percentual é bem baixo 
(PROF_A). 

Acredito que o conceito, quando se fala assim, “curso técnico em assistente 
administrativo”, acho um curso equivocado no sentido que em três meses, 
eu acredito não ser suficiente para formar um assistente administrativo 
(PROF_B). 

A não ser que o aluno, ele faça... tenha uma formação, um exemplo, um 
ano uma formação de vários cursos naquela área, ou um complementando 
o outro, por exemplo, eu fiz Fundamento em Administração, aí eu faço 
auxiliar de recursos humanos, complementando, ao final, exemplo, de um 
ano, dois anos ele tem mais uma formação sólida (PROF_C). 

 

 

6.2.2 TEMA II – Desempenho docente no PRONATEC 

 

 O segundo tema concentrou-se mais na experiência que os professores 

vivenciaram ao participar do programa. Embora essas experiências tivessem um 

foco, inicialmente, voltado para uma determinada disciplina, conforme se destacou 

nos critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa (ver capítulo anterior), tais 

experiências puderam se agregar também a outros momentos de participação de 

alguns desses professores em outras disciplinas do programa, uma vez que muitos 

deles lecionaram outros módulos em diferentes cursos e, por conseguinte, 

utilizaram, em seus discursos, reflexões semelhantes de experiências vivenciadas 

em sala de aula, as quais não se quis interromper por se entender tratar-se de um 

momento de reflexão dos entrevistados, situação geradora de boas contribuições à 

pesquisa.  

 Não obstante as experiências vividas em sala de aula, buscou-se, nesta etapa 

de questionamentos, levantar as percepções dos entrevistados quanto às 

dificuldades sentidas no decorrer de sua participação. De outro modo, interessou-se 

ainda no entendimento da organização e no processo do trabalho docente mediante 
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relatos de dificuldades que se relacionaram não apenas ao perfil do público com o 

qual houve contato direto – isto é, os alunos do PRONATEC – mas também 

dificuldades inerentes às condições com que eram ofertadas as turmas pelo 

programa e que influenciaram, sobremaneira, no modo de executar suas funções de 

ensino, isto é, variáveis do entorno da sala de aula dentro do contexto das relações 

estabelecidas no programa. 

 Além desses pontos destacados anteriormente, interessou-se ainda, na 

questão relativa à identidade do professor, tanto do ponto de vista das ações 

desenvolvidas pelo programa, quanto a sua relação com a disciplina, isto é, 

identificar as afinidades dos professores com os conteúdos da disciplina em análise, 

no intuito de verificar as estratégias adotadas pelos mesmos ao notar algum indício 

de dificuldade na condução dos conteúdos.  

 Cabe destacar que percorrer o campo dinâmico das necessidades formativas 

requer a sensibilidade de perceber fatores que intervêm diretamente na prática do 

professor, isto é, significa atentar para indicadores de necessidades que se revelam 

representativos do sujeito que os percebe e sente. 

 Nessa ótica, o presente tema teve um desdobramento compreendido em seis 

categorias estruturadas numa sequência linear, partindo de categorias voltadas às 

dificuldades sentidas nas atividades docentes, a relação professor-aluno, o 

entendimento acerca da disciplina que lecionou e a preparação para atuar em sala 

de aula e, por fim, a autoavaliação do desempenho docente no programa. 

 

6.2.2.1 CATEGORIA – Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 

atividades docentes 
 

 A atividade de docência é permeada por inúmeras dificuldades que nem 

sempre se mostram apenas em sala de aula, sendo também influenciadas por 

questões que envolvem decisões no ambiente escolar e fora dele, tendo em vista 

que se trata de uma atividade que não se desenvolve sozinho. Tardif (2014) deixa 

claro que o valor dos saberes docentes “depende das dificuldades que apresentam 

em relação à prática”. Isto significa dizer que, à medida que surgem as dificuldades 

no decorrer da atuação docente, mais o professor vai sendo preparado com 

conhecimentos e competências advindos dessas experiências. 
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 Considerando o contexto do PRONATEC no IFPB (campus João Pessoa), os 

professores relataram algumas dessas dificuldades que podem ser observadas na 

rede semântica da Figura 16, a qual apresenta cinco subcategorias que se 

relacionam entre si, explicando a influência que cada um desses fatores assume em 

relação ao outro. 

 

Figura 16 – Rede semântica da categoria “Dificuldades sentidas no desenvolvimento das atividades 
docentes” retirada das respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 

 No decorrer das entrevistas, ao se discutir sobre os atores do PRONATEC, 

uma das principais constatações que trouxe uma grande preocupação aos 

professores foi no tocante a turmas compostas por Alunos com formação precária. 

Essa representou uma das grandes dificuldades dos professores, pois alguns alunos 

não possuíam habilidades mínimas para desenvolver algum raciocínio interpretativo 

dos conteúdos da disciplina, e, com isso, o professor se sentia um pouco perdido 

acerca do que poderia fazer para que o aluno conseguisse entender aqueles 

conteúdos. 

 

Aí vai para uma sala onde tem gente que tem dificuldade de escrita porque 
parou de estudar há 20 anos atrás.[...] Não lê o manual do celular, não lê a 
bula do remédio. Não tem comportamento de leitura. Eu vou falar o que 
para esse povo? (PROF_A). 
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A gente percebe que o povo, isso a minha opinião, está certo? Opinião 
particular minha, a visão que eu tive em relação aos alunos, principalmente 
nos primeiros cursos do PRONATEC, foi que o jovem e as pessoas 
também, mais velhas, o aluno do PRONATEC de uma forma geral, o 
brasileiro de uma forma geral, ele não tem essa cultura de buscar 
conhecimentos, de buscar educação, não tem essa cultura de buscar 
aperfeiçoamento (PROF_B). 

Eles não têm... não é que não tenham acesso, porque eu acho que todo 
mundo hoje tem acesso à informação, mas eles vêm com um déficit muito 
grande de aprendizado (PROF_D). 

Eu cheguei a dar aula em algumas disciplinas aqui para turmas que... 
assim, eu me surpreendi, porque havia alunos semianalfabetos, do filho vir 
dizer assim “Meu pai está aqui, mas ele não sabe escrever” (PROF_E). 

 

 Com esse perfil do alunado no programa, muitos dos professores 

mencionaram, em suas comunicações, as Dificuldades de acompanhamento de 

conteúdos pelos alunos, como sendo causa do fator anterior, ou seja, uma 

formação de base incipiente que não empoderava o indivíduo com conhecimentos 

de formação básica necessários à formação continuada em nível de qualificação 

profissional. Esse desconforto relatado pelos professores colocava em questão a 

própria continuidade das ofertas de turmas pelo PRONATEC: 

 

Se é para renovar conhecimento, não é suficiente porque o grupo de 
pessoas não compartilha do mesmo conhecimento. Se é para ampliar 
conhecimento, nem todos têm o mesmo nível para que se amplie; se é para 
inserir conhecimento, eu tenho gente que não sabe de nada e tenho gente 
que já vivenciou muita coisa. Então não há como, eu não consigo enxergar 
como o programa tem sua continuidade da forma que está (PROF_A). 

Então, o próprio aluno de administração, ele não absorve 100 por cento 
daquilo, principalmente, o perfil dos alunos que eram da... eram alunos do 
PRONATEC, eu vejo que eles não teriam, assim, um conteúdo muito acima 
da capacidade deles (PROF_C). 

 

 A diferença acentuada de idade dos alunos nas turmas do PRONATEC, 

apontada na subcategoria Turmas com disparidade de faixa etária, também foi 

um fator que, na visão dos professores, contribuía para a dificuldade de 

acompanhamento dos conteúdos, refletindo, com isso, as dificuldades em atender 

aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, carecendo de um trabalho 

pedagógico mais diversificado, uma vez que os alunos mais adultos, com idade 

superior aos 50 anos, tinham menos ritmo para compreender questões relacionadas 

a assuntos da atualidade, sobretudo na linguagem da geração mais jovem. 
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[...] a abrangência leva a um ponto negativo, é eu ter na mesma turma 
jovens, crianças de 12 anos e senhoras e senhores de 60. “Ah, mas aí você 
faz o compartilhamento de experiências de vida”; o entendimento do jovem 
não vai bater, na nossa modernidade, com o entendimento e a percepção 
de vida de alguém que já foi para o mercado, já sofreu e já voltou, já foi 
abandonado. [Dessa forma] a amplitude e, por conseguinte, possivelmente 
a dificuldade à inserção de jovens e de muito adultos no mesmo ambiente 
de aprendizagem (PROF_A). 
 
[...] a gente não tinha nenhum perfil muito de... um exemplo, por idade, 
então teria tipo uma dificuldade, porque teve uma mescla de gente que já 
estava com 60 anos, com jovem. Então para juntar, assim, os pensamentos 
do jovem, ((riso)) era complicado, às vezes, certo? Então, porque às vezes, 
as pessoas [com mais idade]... que passou 20 anos fora do mercado, tem 
uma dificuldade, assim, de absorver mais os conhecimentos (PROF_C). 

 
 

  Outra fragilidade do programa que dificultou o desempenho dos professores 

foi relativa a Material didático insuficiente, ou, até mesmo, à não disponibilização 

de materiais didáticos que servissem de diretrizes para atender às demandas de 

conteúdos da disciplina. Acrescenta-se, nesse contexto, o fato de que, embora fosse 

possível a abertura de editais no programa para bolsistas conteudistas, os quais 

teriam a função de trabalhar na preparação desses materiais de apoio às atividades 

docentes, essa prática nunca foi executada na realidade do IFPB. 

 

A dificuldade outra que eu encontrei foi a produção do material para aqueles 
estudantes e de que forma eu podia avaliar isso? Porque nestes programas 
e em muitos outros programas, prova não avalia nada, não avalia ninguém 
(PROF_A). 

Eu acredito que quem desenvolveu esse programa, o PRONATEC, a nível 
nacional, ele deveria ter se preocupado inicialmente em elaborar um 
material didático uniforme, um material didático robusto e que pudesse 
direcionar o professor e o aluno para os objetivos realmente pretendidos 
pelo programa (PROF_B). 

E aí, por exemplo, eu não tenho o conteúdo completo de dar. E aí eu tinha 
que ralar, para batalhar, para conseguir fazer esse material. A gente era 
avisado muito em cima da hora, também (PROF_E). 

 

 Dentre as atividades relacionadas à profissão docente, a “Avaliação” é 

sempre motivo de questionamentos diversos, principalmente no tocante ao aspecto 

da efetividade na medição do desempenho do aluno. No caso do PRONATEC, os 

professores destacaram também esse aspecto, o da dificuldade, contribuindo para o 

surgimento do fator Ausência de um sistema de avaliação do aluno, que também 

manteve relação com outras duas subcategorias, conforme se pode ver na rede 

semântica, e confrontadas nas falas dos entrevistados.  



184 

 

 Para muitos dos entrevistados, o fato de o programa não ter delineado um 

sistema de avaliação colabora para que os alunos não demonstrem interesse para 

atingir um bom desempenho, uma vez que a proposta do programa não caminha no 

sentido de reprovar o aluno (exceto nos casos em que o aluno excede o número 

permitido de faltas). Essa constatação demonstra uma dificuldade para o professor 

atentar aos retornos de aprendizagens e motivações dos alunos em sala de aula, 

passando a ser impraticável realizar o controle e a identificação desses fatores. 

 Desse modo, os professores avaliaram ser falha essa condição do programa, 

pois incita a preocupação apenas com a presença física do aluno, e não o seu 

envolvimento pleno no curso.  

Neste contexto, o sistema de avaliação de aprendizado está muito mais 
pelas afirmativas e pelo que se expressa e pela mudança de 
comportamento; não tem como ver isso em um grupo de aulas de 20 horas, 
e geralmente nas primeiras turmas se eram ministradas em uma semana. 
Você chegava, ficava de segunda a quarta, de segunda a quinta, de 
segunda a sexta com eles integral e depois sumia. Então você não tinha 
como ver modificação do comportamento, modificação de conteúdo, 
modificação de aprendizado, modificação de condutas, modificação de fala. 
E, quando eu falo “modificação”, é mudança real, não é eu estudar para 
uma prova, decorei, marquei ‘X’, entreguei e tirei 10. Mas o que aquilo me 
faz (PROF_A). 

Não há uma relação de comprometimento e de cobrança entre professor e 
aluno. A única cobrança que existe em relação ao aluno, é a presença física 
dele, o que isso implica que haja uma presença mental, espiritual dele. [...] a 
avaliação, ela é um mero instrumento formal, ou seja, o aluno, ele não é 
reprovado por uma nota baixa, o aluno, ele não vai se sentir motivado pelo 
fato de tirar nota baixa, porque independente se ele tirar um ‘E', ‘F', porque 
era por letras, ou um ‘A', para ele não vai fazer muita diferença (PROF_B). 

Diante (...) desses vários níveis de formação dos alunos, não é? A gente 
tinha que adequar um tipo de avaliação para eles, que se encaixasse desde 
o cara que não sabe escrever – para mim foi, inicialmente –, até o cara que 
já terminou o segundo grau. Eu não podia pegar uma prova e aplicar para o 
cara que não sabe nem escrever. Como é que eu ia fazer uma avaliação 
dessa? (PROF_E). 

 

6.2.2.2 CATEGORIA – Relacionamento com os alunos do programa 

 

 Falar em relacionamento entre as pessoas que vivenciam o ambiente de sala 

de aula leva à percepção que se tem da diversidade inerente à natureza humana e, 

por conseguinte, a capacidade daqueles que estão na postura de professores 

entenderem que o ensino requer, antes de qualquer outra coisa, um processo 

adaptativo, atentando às necessidades daqueles que o protagonizam. Isso demanda 
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do professor uma postura mediadora capaz de proporcionar condições para que os 

alunos aprendam. Para tanto, “o professor é responsável por organizar situações 

propiciadoras da aprendizagem, levando em conta os conteúdos a serem 

transmitidos e a melhor maneira de fazê-lo” (ASBAHR, 2005). 

  Dessa maneira, a presente categoria focou o relacionamento em sala de aula 

do professor com os alunos do PRONATEC. Foram elencadas seis subcategorias, 

conforme apresentado na Figura 17, que evidenciam, por um lado, características 

positivas, como o aprendizado mútuo e atitudes de respeito de ambas as partes, e, 

de outro, dificuldades de relacionamentos com alunos que se mostravam 

insatisfeitos com a escolha do curso. No intervalo dessas duas extremidades, 

buscou-se, ainda, entender como os professores desenvolviam estratégias de 

envolvimento para garantir um ambiente propício às interações, considerando a 

percepção de Zabala (1998), para quem “a interação direta entre alunos e professor 

tem que permitir a este, tanto quanto for possível, o acompanhamento dos 

processos que os alunos e alunas vão realizando na aula”, de tal modo que essas 

relações de ensino/aprendizagem se tornem um processo de construção 

compartilhada de significados. 

Figura 17 – Rede semântica da categoria “Relacionamento com os alunos do programa” retirada das 
respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 Iniciando com a análise dos aspectos positivos da categoria, observa-se, nos 

relatos dos professores, o cuidado em cumprir as funções e as atividades de ensino, 
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atribuindo Atitude de respeito com os alunos da forma mais cordial e atenciosa 

possível, cientes das características peculiares ao público do PRONATEC, 

sobretudo no tocante à percepção das dificuldades sentidas pelos alunos. 

Rapaz era bastante desafiador e ao mesmo tempo você tinha de se doar 
um pouco de si, certo? E tinha de respeitar, entender e buscar cooperação 
mútua dentre eles, certo? Para que a gente pudesse ter condições, por isso 
sempre que minhas aulas, eles gostavam muito, eles estavam muito unidos. 
Eu buscava sempre ter a visão humanista entre eles, não discriminar 
(PROF_C). 

Porque, não adianta eu ter um conjunto de tópicos que eu, 
institucionalmente, eu teria que passar, se eu apenas despejo aquela 
quantidade de conteúdos neles. Para mim, o mais interessante é a gente 
mastigar este conteúdo e fazer com que eles reflitam sobre pequenas 
situações e pequenas frases, e pequenos conceitos, que eles possam levar 
para a vida, levar para casa (PROF_A). 

Não é porque eu estou como professor e ele está ali como aluno, eu posso 
estar ali como aluno em outro momento e ele estar me atendendo numa loja 
e aí somos iguais, iguais, iguais (PROF_D). 

 

 Essa postura respeitosa dos professores com os alunos favorecia um 

relacionamento que possibilitava trocas de conhecimentos, corroborando a 

subcategoria que trata da Percepção do aprendizado mútuo, na qual os 

professores extraíam lições que contribuíam na sua prática pedagógica.   

Cada um vai dar a contribuição deles, da vivência deles, do dia a dia, na 
sala de aula. E aí a gente consegue construir e chegar bem próximo da 
realidade deles (PROF_D). 

Com certeza, o professor aprende muito com a vivência que aquele aluno já 

teve, que cada pessoa tem uma cabecinha, uma forma de pensar, de agir. 

[...] algumas coisas, vivência prática deles, com certeza, ajuda na vivência 

do professor (PROF_C). 

 

 No tocante aos aspectos críticos dessa categoria, alguns professores 

relataram casos de Dificuldades de interação com os alunos, tendo muitos deles 

demonstrado timidez, negando-se a participar das aulas, ou ainda aqueles que se 

sentiam pressionados a fazer cursos de “reciclagem” para poder receber o benefício 

do seguro desemprego26. Nesse último caso e estando sob pressão, os alunos se 

mostravam um tanto indisciplinados e relatavam aos professores que não queriam 

fazer aquele curso, mas, durante o período de cadastro no programa, não tiveram 

                                                             
26

 Esses alunos eram encaminhados pelo órgão demandante do Ministério do Trabalho e Emprego, 
os quais deram entrada no processo do seguro desemprego por terem sido demitidos do trabalho. 
Entretanto, o MTE tinha vinculada a liberação do benefício mediante a participação em cursos de 
qualificação pelo PRONATEC. 
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escolha. Essa era uma situação que surpreendia o professor, tendo, muitas vezes, 

que contornar aquela realidade presente no ambiente de sala de aula, como destaca 

o professor F: 

E um dos órgãos eram aqueles do Ministério do Trabalho que tinham sido 
demitidos, desempregados; e era o perfil mais trabalhoso porque muitos 
deles ficavam ali obrigados (PROF_F). 

É um fator dificultador, sim. Cabe ao professor encontrar mecanismos de 
introdução, de sempre estar perguntando, pedindo uma opinião, por menor 
que seja, mas pedir que o aluno interaja em sala de aula, participe das 
discussões (PROF_E). 
 
 

 Ainda nesse aspecto, um dos professores da classe de técnicos 

administrativos do instituto reconhece a necessidade da experiência docente para 

controlar e conduzir uma turma com essa diversidade toda, como são as turmas do 

PRONATEC. 

[...] às vezes o próprio professor, que às vezes nem sempre é um professor 
de carreira, às vezes é um professor técnico, ele não tem essa visão, essa 
vivência, e aí, ele pode às vezes, não conseguir controlar muitas vezes, e 
saber lidar com aquela turma, com aquele aluno (PROF_B). 

 

 Essas dificuldades de relacionamentos com os alunos do programa são 

também associadas ao fator da Disparidade no perfil dos alunos. Sobre este fator, 

os professores foram levados a refletir acerca de outras experiências de ensino em 

turmas com perfil mais equivalente, como é o caso de turmas do ensino técnico 

integrado (compostas, em sua maioria, por alunos com um mesma faixa etária e 

perfil semelhante), e assim compararem com a realidade das turmas do 

PRONATEC, relatando, sobretudo, aspectos relativos aos modos de aprendizagens 

dos adultos em relação aos mais jovens. Assim, alguns relatos foram surgindo, 

evidenciando esses pontos de reflexão. 

 

As dificuldades mais encontradas por mim foram no tocante à diferenciação 
de pessoas, de perfil, de formação, de idade, até de concepção de vida 
(PROF_A). 

Teve uma senhora que era uma senhora muito humilde e a gente sabia que 
ela tinha dificuldades de aprendizado e tudo mais, mas tinha um zum-zum-
zum na sala e eu tive que desmanchar esse zum-zum-zum em três aulas, 
fazer com que ela fosse igual a todo mundo e todo mundo fosse igual a ela. 
E foi uma turma bem difícil (PROF_D). 

Não sei se no afã de oferecer vagas, de abrir mais vagas, mas que eu 
percebi...Agora você encontrava, desde senhoras que tinham abandonado a 
sala de aula há dez anos, até pessoas que chegavam para... não interagiam 
na sala de aula, não compartilhavam as experiências, só queriam marcar 
presença e ter o auxílio (PROF_E). 
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 Partindo dessas dificuldades, os professores iam enxergando meios de como 

estreitar o relacionamento com os alunos e garantir o seu envolvimento na disciplina. 

Assim, destacam-se algumas Práticas de envolvimento relevantes que auxiliavam 

os professores nesse sentido, cada um a sua maneira. 

E eu tinha um jargão, que continuo tendo até que eu consiga enxergar, que 
me ajudem a mudar, dizer que eu odeio essa disciplina Introdução ao 
Mundo do Trabalho, que era o título inicial dela. E eu dizia isso em sala. E, 
quando eu dizia isso em sala, havia um despertar do contraditório, “Como é 
que o professor está aqui e odeia o que ele vai fazer?”. Era uma forma que 
eu achei de chamar a turma para mim e de mantê-los comigo (PROF_A). 

Situações que eu acabei captando durante os cursos do PRONATEC, eu 
também disseminava esses exemplos práticos da vida real para os alunos, 
e isso trazia um certo interesse porque aproximava o conhecimento da 
realidade deles (PROF_B). 

Eu usava essa dinâmica de perceber primeiro isso daí e tentar envolver, 
mostrar o que estava acontecendo com o mercado de trabalho hoje, a 
importância da capacitação, trazia várias questões e eu os ouvia. [...] Então, 
nisso, eles enxergando essas coisas, eu conseguir prender esses alunos 
(PROF_F). 

 

 Percebeu-se que essas práticas de envolvimento também tinham relação com 

a preocupação dos professores com a permanência do aluno até a conclusão do 

curso. Nesse sentido, a Preocupação com a evasão/permanência escolar 

tornava-se um problema enfrentado pelos professores e que mantinha uma série de 

fatores relacionados à própria dinâmica do PRONATEC. 

 

É difícil você conseguir manter o estudante em sala quando os benefícios 
financeiros não chegam na data que estava possivelmente prevista. Não é 
nem prevista, é possivelmente prevista. E eles são muitos abertos, “Ah, 
professor, não tem como eu vir, não”. E embora a gente veja que tem 
(PROF_A). 

Eu peguei agora, o último PRONATEC, eu peguei uma sala só com 20 
alunos. E eu esperava 40. Que era a realidade anterior (PROF_D). 

Não prendi 100 por cento, professor, alguns a gente perdeu. Aqueles que já 
estavam tão chateados porque perderam seus empregos, porque estavam 
para baixo. Deixaram até o seguro-desemprego para lá porque 
abandonaram os cursos (PROF_F). 

 

6.2.2.3 CATEGORIA – Percepções acerca da disciplina que lecionou 

 

 Nessa categoria, buscou-se compreender como os professores entenderam a 

proposta da disciplina Introdução ao mundo do trabalho e Fundamentos da 

Administração. Realizou-se uma sequência de perguntas que traziam em seu 

escopo percepções sobre como os professores interpretaram o conteúdo dessa 
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disciplina, as dificuldades sentidas no seu ensinamento, a importância da disciplina 

para o curso e a junção dos dois conteúdos numa disciplina única, perspectivando 

saber se essa união tornava a disciplina difícil de ser lecionada. Por fim, buscou-se 

ainda a compreensão de novos aprendizados adquiridos pelos professores a partir 

das trocas de experiências com os alunos, partindo do princípio de que se faz 

essencial levar em conta as contribuições dos alunos tanto no início das atividades 

como durante o transcurso das mesmas. Com essas definições, chegou-se a um 

total de cinco fatores contemplados na Figura 18: 

 

Figura 18 – Rede semântica da categoria “Percepções acerca da disciplina que lecionou” retirada das 
respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 Uma das principais constatações que os professores relataram nesse aspecto 

foi a necessidade de Ajustes do conteúdo ao perfil da turma. Muitos dos 

professores, percebendo que o perfil e as características dos alunos do PRONATEC 

não correspondiam ao perfil de egresso do curso, afirmaram que o conteúdo 

proposto na disciplina precisava ser transmitido numa linguagem mais simples e 

superficial, para que os alunos pudessem acompanhar minimamente o quê a 

disciplina propunha. Nas comunicações dos professores, ficou evidente a 

preocupação de que esses ajustes de conteúdo refletissem os conhecimentos 

prévios dos alunos, trazendo uma metodologia de aproximação ao cotidiano deles. 

O material que eu produzi foi um conjunto de outras apostilas que eu já 
tinha produzido anteriormente adaptado para este público com conteúdos 
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muito simples, frases muito curtas e espaço para eles preencherem para 
além das frases (PROF_A). 

Procurei colocar sempre uma linguagem o mais simples possível, já que o 
público-alvo do PRONATEC, mostrava que não tinha uma base suficiente 
para uma temática mais densa, próprio... uma teoria mais pesada 
(PROF_B). 

Adaptação e escolher pontos realmente que fossem realmente sensibilizá-
los, porque você...Não dá para ensinar administração, pelo menos 
Introdução à Administração em três dias. Você vai sensibilizá-los, jogar uma 
sementinha para que eles possam realmente ter vontade de ir atrás e se 
aprofundar mais. [...]e aí você tem que usar metodologias que cheguem 
bem próximo a eles. Então a metodologia utilizada na sala de aula do 
PRONATEC tem que ser diferente (PROF_D). 

 

 Considerando as relações estabelecidas entre esses fatores, verificou-se que 

os ajustes dos conteúdos foram sendo efetuados em decorrência da Percepção das 

dificuldades dos alunos, em que os professores buscavam o entendimento prévio 

dos alunos acerca dos conteúdos da disciplina, utilizando-se, a partir daí, daquele 

feedback para promover novos conhecimentos.  

 Num dos diálogos, um dos professores demonstra ser necessário perceber 

como as experiências negativas de alguns alunos com mais idade que já 

vivenciaram situações de trabalho podem afetar as reflexões dos alunos que ainda 

não tiveram uma vivência profissional, sendo necessário desmistificar preconceitos 

quanto à temática da disciplina: 

 

Porque muitos de vocês já foram machucados no mundo no trabalho, já 
saíram dele, já tiveram maus exemplos, já se castigaram no mundo do 
trabalho. E, por outro lado, eu tenho crianças aqui com 12, 13, 14 anos que 
não sabem o que é o mundo do trabalho, ouvem falar de pai, de mãe, de tia, 
de avô e já guardam o trabalho como algo de castigo. Não conseguem 
enxergar que o trabalho pode ser algo legal. Mas, se for algo legal, como a 
expressão do trabalho, a gente está frito, porque o trabalho vem de origem 
de tripalho, e tripalho é ‘castigo’. Então essa é a visão que a gente ia 
passar, e por isso que eu não gosto de dizer para vocês que vocês vão para 
o mundo do castigo.”. E eu penso que com isso, eu ganhava a turma 
(PROF_A). 

 

 

 Em outras passagens das entrevistas, tratando-se deste mesmo fator, 

agregaram as percepções dos professores quanto a alguns pontos de maiores 

dificuldades dos alunos, muito deles relacionados à má-formação de base, como a 

dificuldade de compreensão e redação de texto, aspecto fundamental ao profissional 

com funções de auxiliar administrativo. Essas constatações angustiavam os 

professores que se sentiam limitados a avançar nos conteúdos da disciplina, tendo, 
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muitas vezes, que assumir a responsabilidade de outras defasagens na 

aprendizagem dos alunos. 

 

A preparação anterior não é do... eu consigo enxergar, não é do programa 
para o professor. É o professor habilitar-se para entender as deficiências, as 
dificuldades e os anseios do aluno (PROF_A). 

E assim, a gente percebia que quando a gente transpassava para a 
introdução, Introdução à Administração, que algumas pessoas, alguns 
alunos, principalmente aqueles que tinham realmente dificuldade de base, 
ou seja, que não tinha uma boa formação de nível médio, que muitas vezes 
tinham dificuldade de ler e interpretar o que estava lendo. Então, isso 
realmente foi uma dificuldade, um empecilho nesse processo de ensino-
aprendizagem (PROF_B). 

Tive uma aluna que eu vi que ela tinha até dificuldade de redigir, então para 
essa aluna, assim, eu não cobrava, excessivamente, eu tinha de ir mais 
devagarzinho com ela “Ó, você para, se você conseguir aqui fazer hoje, 
você faça em casa amanhã” (PROF_C). 

Eu digo “Olha, a gente vai fazer o que puder aqui, por ele.” E assim, sempre 
que eu podia, a gente dava um reforço a mais (PROF_D). 

  
Quando a gente entra no fundamento da administração, e que a gente 
entra, por exemplo, falando um pouco de eficácia, para eles entenderem às 
vezes é um pouco complexo. Certo? Falando um pouquinho às vezes do 
próprio processo, às vezes eles demoram um pouquinho a entender, e a 
gente precisa falar de uma forma muito simples.[...] Ele quer compartilhar, 
ele quer não só compartilhar, mas ele quer falar os seus problemas para a 
gente tentar dar a solução.[...] eu me espelhei na necessidade do aluno e 
projetei as minhas aulas (PROF_F). 

 

 

 Toda essa dinâmica de sala de aula exigia certa flexibilidade por parte dos 

professores representada no fator Diversidade de práticas pedagógicas, tendo em 

vista que a complexidade dos processos educativos faz com que dificilmente se 

possa prever com antecedência o que acontecerá na aula (ZABALA, 1998). Os 

professores precisavam utilizar meios de atrair a atenção e o envolvimento dos 

alunos na disciplina, demandando, com isso, mais trabalho e competência 

profissional, visto que não conseguiam atingir a todos os alunos, cada um com um 

ritmo próprio. 

Eu partia para usar instrumentos de interação, exibição de vídeos, uma 
leitura dinâmica em sala de aula, sempre partindo para a questão da 
atualidade, que a gente tinha muito trabalho, que dificuldades eles pensam 
que vão encontrar no mercado de trabalho atual, o que é que se pode fazer. 
Gente que tinha timidez, como vencer a timidez, até isso a gente dava 
incentivo. Como vencer a timidez? Como você pode procurar um emprego 
se você é tímido, se você não tem iniciativa? E a gente ia dando essas 
dicas para os alunos para que eles vencessem esse medo e participassem 
mais em sala de aula (PROF_E). 
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Eu faço uma apostila, eu entrego textos, eu uso filmes, eu uso música, eu 
uso a maior quantidade de atividades possíveis de acordo com as 
necessidades de cada turma. [...]sair desse mundo mais tradicional, 
apresentar essas novas dinâmicas, ser bem mais aberto e flexível, discutir 
mais os conteúdos, estar mais aberto a ouvir as experiências do aluno 
(PROF_F). 

 

 

 Os professores também identificaram dois outros fatores que afetaram 

negativamente no trato com a disciplina. De um lado, a questão do Tempo 

insuficiente na disciplina e, de outro, o Excesso de conteúdo na disciplina.  

 Com relação ao tempo, todos os professores reclamavam, afirmando ser um 

espaço muito curto, tendo em vista a quantidade de assuntos a serem tratados. 

Inclusive, dois professores (A e E) destacaram que o tempo da disciplina era, 

inicialmente, um e que eram componentes curriculares separados, em turmas 

pioneiras do programa, e depois foi se reduzindo a carga horária para redistribuir a 

outros componentes curriculares, motivo pelo qual se decidiu pela junção das duas 

disciplinas em uma única. Essa medida afetava suas práticas pedagógicas no 

sentido de que os mesmos precisavam acelerar os conteúdos, mas viam que os 

alunos não acompanhavam o ritmo, forçando-os, muitas vezes, a suprimir alguns 

assuntos da disciplina.  

 

A questão de ter se colocado Introdução ao Mundo do Trabalho e 
Fundamentos da Administração, eu penso que inicialmente foi uma 
estratégia para redução de custos. Ou para redução de carga horária, 
porque Fundamentos eram 16 horas, se eu não estou enganado. Introdução 
eram umas 16 horas, e Fundamentos eram mais 20. Eram duas semanas. 
Então havia um tempo maior para a gente trabalhar. No contexto das 
mudanças e das evoluções do próprio programa, foi necessário reduzir 
algumas disciplinas para a inserção de outras, ou reduzir a carga horária. 
Houve uma restruturação (PROF_A). 

Como eu falei, o conhecimento teórico da administração é um conhecimento 
mais aprofundado, mais técnico, que inclusive precisaria até mais tempo 
para absorver (PROF_B). 

Inicialmente eu peguei essas turmas mais gerais, Introdução ao Mundo do 
Trabalho, Administração, e algumas disciplinas eu percebi que precisava de 
uma carga horária um pouco maior. Inclusive alguns alunos reclamavam 
“Professor, já acabou a disciplina?” Eu disse “Já.” São quatro encontros de 
introdução ao mundo do trabalho. A gente precisava esmiuçar um pouco 
mais a coisa. E aí dizia [referindo-se a coordenação do programa] “Não, 
professor, tem que ser quatro encontros porque a gente já aumentou a 
carga horária do outro professor com outra disciplina.” E a gente tinha que 
obedecer, o plano que foi imposto (PROF_E). 

Agora eu acho isso, por exemplo, quando você juntou as duas disciplinas 
aqui, mundo do trabalho com administração, volto a afirmar, a carga horária 
precisaria ser um pouco maior. Porque a gente tem que dar ênfase na parte 
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da administração e aí a gente tem que pincelar algumas coisas, porque são 
cinco encontros, não é? (PROF_E). 
 
 

  No outro fator relativo ao excesso de conteúdo, apenas dois professores se 

manifestaram nesse sentido, afirmando ser uma disciplina inchada e que, com a 

quantidade de itens a abordar, fica impossível de ser realizado no tempo destinado 

pelo programa. 

 

Então, como se fala, como se apresenta esse conteúdo, é muito difícil. E 
outra coisa, a gente tem uma ementa pelo programa com um, dois, três, 
quatro [...] 16 tópicos (PROF_A). 

O conteúdo é muito genérico, principalmente, administração, a gente sai da 
administração, quatro anos, a gente não vê tudo dentro do currículo 
(PROF_C). 

 

6.2.2.4 CATEGORIA – Preparação para lecionar a disciplina 

 

 A categoria seguinte buscou explorar um pouco sobre como os professores 

se prepararam para lecionar a disciplina. Sendo a função docente uma atividade 

dotada de autonomia, há que se considerar um trabalho que estimula a aquisição de 

estilos professorais diferenciados e, portanto, dotados de distintas representações. 

Nesse contexto, foram consideradas questões relativas às práticas de ensino e o 

modo de preparo das aulas, visando a perceber como se dava o trabalho e o 

planejamento da disciplina. 

 Considerou-se ainda as mudanças nas estratégias de ensino, assim como os 

recursos utilizados, os conteúdos priorizados e a necessidade de adaptar algum 

material para as turmas do PRONATEC. Em outras palavras, trata-se de uma 

pequena investigação acerca dos hábitos de trabalho no programa, considerando o 

pressuposto de que “saber alguma coisa não é mais suficiente, é preciso também 

saber ensinar” (TARDIF,2014), entendendo também que os hábitos de trabalho são 

potenciais reveladores de necessidades e, por conseguinte, de necessidades de 

formação. Partindo dessas considerações, foram classificadas cinco subcategorias 

expressas na rede semântica da Figura 19. 
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Figura 19 – Rede semântica da categoria “Preparação para lecionar a disciplina” retirada das 
respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 

 Dentre os fatores elencados na rede de relacionamentos, destaca-se a 

Preocupação com a dinâmica de ensino como o de maior influência, 

representando o cerne dessa categoria, vinculando-se a outros três fatores 

correlacionados.  

 Sobre este aspecto, há destaques que revelam o modo como os professores 

fazem uso de recursos didáticos em sala de aula. Uns optam pela diversificação dos 

recursos de modo que permitam maiores reflexões, para além do uso simples de 

textos e apostilas, revelando a importância de se planejar a utilização de recursos 

midiáticos, tais como a construção de slides mais atrativos (professores A, E), sem 

que todos tivessem habilidades para assim proceder, enquanto outros (professores 

B, D, F) falam sobre introduzir os conteúdos, trabalhando os conceitos da disciplina 

junto à realidade dos alunos, isto é, contextualizando a teoria às experiências 

profissionais dos alunos, percebendo uma maneira de garantir maior dinamismo à 

aula. 
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Não se segura aluno. Aluno já cansa principalmente no turno da noite, que 
você pegava alunos cansados que já trabalhavam o dia todo. Então tem que 
ter um dinamismo, tem que ter uma variedade de técnicas para você 
conseguir, realmente, fazer com que aquele aproveitamento seja rentável, 
seja efetivo (PROF_F). 

Como eu trabalhava na área de... relacionada a área de Introdução ao 
Mundo do Trabalho, isso dava bastante oportunidade de pegar coisas do 
dia a dia das pessoas, da prática do mercado para a vida real, então, 
situações em que existe a relação entre o chefe e o subordinado, as 
relações trabalhistas entre os funcionários e a empresa, o que é esperado 
muitas vezes de um profissional dentro de uma instituição, dentro de uma 
organização, então, exemplos práticos (PROF_B). 

E mesmo usando o datashow, a estrutura dos slides nossos, da maioria dos 
nossos colegas professores, é uma estrutura cega, porque o primeiro slide é 
igual ao último. Eu não consigo prender o estudante. O primeiro slide tem o 
título, o último slide tem o título e é a mesma cor, a mesma fonte, é o 
mesmo tudo. Três tópicos em cada um e, às vezes, uma figura do lado 
direito, na parte inferior onde tem o nome do professor. Isso é um saco. Eu 
não consigo manter ninguém centrado com isso (PROF_A). 

E eu dizia “Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou avaliar 
um aluno com esse perfil?” E aí o (único contato) foi fazer uma atividade em 
grupo (PROF_E). 

 

 

 É fato que, para um bom planejamento de aula, além da dedicação do 

professor quanto ao desenvolvimento de boas estratégias de ensino, é essencial 

que haja um ambiente apropriado para a realização dessa atividade, que exige 

pesquisa e preparação de aulas, e que, no contexto do PRONATEC, não se aplica, 

pois, apesar de a equipe prestar apoio aos docentes no tocante à reprodução de 

material a ser entregue aos alunos, não dispunha de um ambiente próprio para que 

os professores pudessem desenvolver funções de planejamento, tendo, muitas 

vezes, que fazer essa atividade nas suas próprias dependências.  

 Destaca-se, nessa perspectiva, uma preocupação quanto à dedicação dos 

professores ao programa, visto que os mesmos intercalavam suas outras funções na 

instituição com aquelas realizadas no PRONATEC, demonstrando ser estas últimas 

executadas de forma secundária, isto é, após sua jornada de trabalho, ocasionando 

sobrecarga e uma preparação aligeirada. Sob este aspecto, um dos professores 

responsabilizou, em partes, a equipe de supervisores, que deixava para informar 

sobre o planejamento das turmas muito em cima de ser executada, faltando-lhe 

tempo para a preparação do plano de aulas, o que acabava por favorecer atividades 

de improviso. 
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R: Outra coisa que eu esqueci... um ponto negativo aí. Os supervisores 
avisavam o início das turmas muito em cima de começar as disciplinas. 
Tipo, hoje é terça, você vai começar a aula quinta-feira. 

P: Nossa. 

P: E aí você preparava o material para aquele primeiro encontro e no outro,  

R: E aí... e aí...  

P: Ia preparando. 

R: Ia preparando depois.  

P: Ia preparando concomitantemente...  

R: Concomitantemente com as aulas.  

P: ... com as aulas. 

R: É. Principalmente nessa parte inicial, que foi desse jeito. Aí eles diziam 
“Não, porque a gente só conseguiu fechar a turma agora... ” “Mas fica muito 
em cima você me avisar.” E a gente tinha que encarar esse desafio e foi 
feito assim (PROF_E). 

 

 

 Diante dessas preocupações, dois professores (A e F) argumentaram acerca 

da Inclusão de novas práticas pedagógicas como sendo uma estratégia essencial 

à dinâmica de ensino, tal como o desenvolvimento de habilidades nas artes cênicas 

que, fundamentalmente, consegue atrair a atenção dos estudantes e promover um 

ambiente mais descontraído, promovendo qualidade na interação. 

Eu lembro que eu tive uma aluna que ela era muito dramática, tudo ela 
expressava muito, a comunicação dela era muito corporal. Então, ela me fez 
entrar nas artes plásticas mesmo, no sentido de quê? De fazer teatro, de 
colocar música para eles desenvolverem, e eu lembro que eu até filmei uma 
música [...]E, assim, foi extremamente produtivo, e isso fez com que eu 
modificasse a estratégia (PROF_F). 

Teatro. ((risos)) Eu acho que a formação básica devia ser teatro. Eu não sei 
até que ponto a didática ou as práticas de didática nas universidades ou nos 
cursos de licenciatura, trazem isso (PROF_A). 

 

 

 Para alguns professores, essa dinâmica de ensino foi adquirida também a 

partir de outras Experiências com a docência, proporcionando-lhes um prévio 

contato com o perfil de alunos que buscam qualificação profissional, assemelhando-

se ao perfil dos alunos do PRONATEC. Assim, os professores puderam argumentar 

questões relativas à preparação de materiais para a disciplina e algumas 

adaptações quanto às estratégias de ensino para o público do PRONATEC. 
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Sou muito franco ao dizer que não tive prejulgamento para o programa. 
Talvez, aí é um talvez, pela experiência já em outro programa que é de 
jovens e adultos, a gente já saber qual é a percepção, ter um pouco do 
conhecimento da percepção de quem está chegando, das necessidades de 
quem está chegando, e também dos anseios para o término de quem está 
fazendo um curso como esse.  

[...] Quando eu ministrei curso no sistema S antes de vir para o instituto e 
antes do PRONATEC. Eu tive a oportunidade de construir materiais para 
ministrar no sistema S e em também algumas organizações não-
governamentais que eu tive a oportunidade de ministrar cursos rápidos, 
palestras rápidas, oficinas na área de auxiliar de escritório (PROF_A). 

Não fiquei impactada porque eu comecei nessa atuação já, na minha vida 
profissional. Eu já tive outras experiências de ir para a comunidade, de ir dar 
aula para sem-terra, falar sobre cooperativismo para sem-terra, sem estar 
dando... um galpão onde não tinha nada e aí é uma área, assim, é um nicho 
que eu consigo me adaptar e gosto (PROF_D). 

O que facilitou para mim é o que eu falei. Eu já havia ensinado inglês antes, 
então eu já tinha contato com sala de aula e com aluno. Sempre tive essa 
facilidade de... entendeu? De passar uma dinâmica, nunca tive essa 
vergonha de interagir com as pessoas, sempre tive essa facilidade 
(PROF_E). 

Como eu já era professora, que eu já tinha um certo tempo na estrada, na 
educação, eu tenho alguns equipamentos instrucionais. Então, eu tenho o 
meu datashow, eu tenho o meu notebook, eu tenho as minhas caixinhas de 
som que eu levo e que eu faço o meu filme, eu faço uma dinâmica, sem 
precisar tanto da instituição (PROF_F). 

 

 

 Aliados a esses destaques das experiências docentes, os professores 

evidenciaram ainda elementos oriundos de Iniciativas profissionais caracterizados 

pelo gosto na atuação docente.  

 

Eu tive a oportunidade de ser e de estar pioneiro no programa, no 
PRONATEC aqui pelo IFPB em João Pessoa (PROF_A). 

E eu já havia lecionado inglês e, assim, essa questão em sala de aula com 
aluno, sempre tive facilidade de comunicação, eu gosto dessa interação 
com sala de aula (PROF_E). 

Então, assim, saiu dessa aula, foi na segunda turma que eu tive, aí a gente 
passou a fazer uma aula com canto, fazer música, criação, e criou tipo 
assim paródias (PROF_F). 

 

 

 Apesar da importância da formação continuada desses professores, oriunda 

das Qualificações adquiridas na formação, percebe-se que as mesmas não 

contribuem para uma formação direcionada ao trabalho docente, à exceção da 

professora F, que possui doutorado em Educação e, por conseguinte, tem mais 
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habilidades para perceber e conduzir as demandas em sala de aula que se revelam 

sempre de forma distintas.  

 Não obstante ser de interesse da Educação Profissional uma qualificação 

mais específica que desenvolva conhecimentos mais práticos, é fundamental que 

esses professores também tenham habilidades didático-pedagógicas para exercer a 

função docente com maestria. É fundamental ter em mente que falar em qualidade 

no ensino é entender que o processo de formação “deixou de ser visto apenas como 

o domínio nas disciplinas científicas ou acadêmicas para ser analisada como a 

necessidade de estabelecer novos modelos relacionais e participativos na prática” 

(IMBERNÓN, 2011). Nessa perspectiva, ao serem indagados sobre como essas 

formações auxiliaram no desempenho das atividades no PRONATEC, alguns 

professores acreditavam equivocadamente que os conhecimentos específicos por si 

só os habilitavam à prática docente.  

 

Olha, eu tenho formação em administração, eu tenho MBA em gestão, eu 
tenho graduação em engenharia, tenho o mestrado em engenharia, estou 
fazendo doutorado em engenharia, então assim, eh... ((riso)) Então assim, 
já passei muito tempo dentro da universidade, então eu tenho um pouco de 
noção em relação a como é que deve ser essa relação entre aluno e 
professor (PROF_B). 

Como eu tinha feito cursos, cursos pelo Sebrae de oratória, fiz curso de 
utilização de métodos didáticos pelo próprio Sebrae também, o curso, que 
eu... assim, eu enxerguei à possibilidade de estar em sala de aula.[...] nas 
disciplinas em que eu me inscrevi, eu tinha um suporte prático que me 
ajudou no desenrolar das disciplinas que eu ministrei (PROF_C). 

Não só o leque, como me deu a percepção dessa parte de formação, que 
eu trabalhei com o modelo de formação por demanda e que isso me ajudou, 
entendeu? Uma literatura muito grande nessa parte toda de conteúdos de 
formação, de pedagogia, de trabalho com adultos, de... enfim. Isso me 
ajudou bastante (PROF_F). 

 

6.2.2.5 CATEGORIA – Avaliação da complexidade do conteúdo da disciplina 

 

 Essa investigação buscou perceber como os professores avaliaram os 

conteúdos propostos na ementa da disciplina “Introdução ao mundo do trabalho e 

Fundamentos da Administração (20h)”, tendo havido a oportunidade de observá-la 

ponto a ponto (tal como apresentada no Anexo A), refletindo sobre quais conteúdos 

foram mais bem aceitos pelos alunos e quais aqueles cuja aprendizagem foi difícil 

para eles. Também se perspectivou saber as dificuldades de ensino, lacunas de 

formação e como os professores entendiam a organização dos conteúdos. O 
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resultado dessa categoria apontou para quatro fatores que esboçam o trato dos 

professores com a disciplina, conforme mostrado na Figura 20. 

Figura 20 – Rede semântica da categoria “Avaliação da complexidade do conteúdo da disciplina” 
retirada das respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 Considerando que se estabelece, no sistema tradicional, um regime formal 

para organizar os conteúdos de aprendizagem em matérias associadas às grandes 

áreas de forma pura, como a matemática, a química, a física e a língua (ZABALA, 

1998), observa-se que, no caso da disciplina em análise, não se segue essa mesma 

lógica, isto é, ela sugere uma proposta de condução interdisciplinar, pois, como 

alguns professores mencionaram em suas falas, é um conteúdo da atualidade que 

congrega várias outras temáticas.  

 Uma vez que se percebe esse grau de relação com outras disciplinas, alguns 

dos professores afirmaram sentir Dificuldades pedagógicas com alguns 

conteúdos, atrelando tal realidade, muitas vezes, ao baixo nível de conhecimento 

da turma, e, de outra parte, reconhecendo a necessidade de uma melhor formação 

em algumas áreas contempladas na ementa da disciplina. Assim, num dos trechos 

da entrevista, um dos professores evidencia essa dificuldade: 
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P: Considerando toda a sua formação, com todos os conhecimentos que 
você já adquiriu na carreira acadêmica. Você acha que tem algum desses 
conteúdos que você sentiu que ainda falta algum conhecimento mais 
aprofundado para poder passar ou...  

R: Sim [...]. Principalmente, quando eu falo em setores emergentes e 
empregabilidade. Porque não é algo que foi publicado em um livro há um 
ano atrás, é algo do jornal de hoje. E eu falar do jornal de hoje para pessoas 
que não costumam ler nem a bula do remédio que vai tomar, que aquilo é 
chato. Eu vou falar o que para esse povo? (PROF_A). 

Eu acho que sim, porque introdução no trabalho é muito genérico, eu vejo 
que é muito genérico. Teria que ver aspectos da economia, a questão da... 
da sociologia, certo? Então, a parte da... da psicologia. Então, essas 
disciplinas, teriam que trazer junto com a da administração, certo? Inclusive, 
o curso de administração pede de cada uma. Mas, assim, eu vejo mais 
dificultoso [...] eu não sei se seria uma dificuldade, certo? Justamente, 
quando tu falas que a parte da economia, setores emergentes... Eu busquei 
trazer o contexto, o que o mercado de trabalho, o que as exigências do 
mercado de trabalho para o novo perfil, eu não sei se seria outra 
abordagem mais econômica (PROF_C). 

Administração aqui, me exigiu um pouco mais. Eu tive que entrar um 
pouquinho mais nesse âmbito da administração. Precisei fazer pesquisa, 
consultar livros, pegar uma ementa com um pouco mais de conteúdo na 
parte da Administração. [...]‘Educação e trabalho', acredito que eu dei 
pouco. ‘Economia e empregabilidade', também dei pouco (PROF_E). 

 

 

 A Falta de identidade com a disciplina foi outro fator que se tornou evidente 

nos argumentos dos professores, ocasionando certa insegurança e instabilidade na 

prática de ensino, características próprias dos profissionais iniciantes na carreira 

docente. 

No primeiro edital tinha “Introdução ao Mundo do Trabalho, Fundamento em 
Administração”. Aí, eu pensei, eu vi, assim, algo muito, algo genérico 
demais, não tinha muito delimitação do que seria a aplicação nessa 
disciplina (PROF_C). 

Eu tive que pesquisar mais a parte da administração, que como não era 
muito da minha área e como a carga horária ficou maior, eu precisei me 
aprofundar mais na parte da administração das empresas (PROF_E). 

 

 

 As ações de ensino na disciplina foram destaque nas discussões sob a 

perspectiva das Preocupações com práticas docentes divergentes, ou seja, os 

professores mencionaram a respeito da perda de foco nos conteúdos da disciplina, 

alegando discrepâncias no modo como as atividades eram conduzidas de um 

professor para outro. Contudo, há que se perceber, conforme dito anteriormente, 

que a disciplina permite ser desenvolvida segundo o princípio da 

multirreferencialidade, e, sendo assim, não consiste em um problema, mas numa 
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característica de flexibilidade pertinente à mesma. Essa postura dos professores 

possivelmente se deve a sua vivência na educação profissional, isto é, um ensino 

focado na preparação de mão de obra qualificada para o mundo do trabalho com 

requisitos e padrões bem definidos. 

O que eu percebi, é que muitas vezes um professor lecionava um 
determinado assunto, enquanto o outro professor lecionava outro assunto 
para uma mesma disciplina (PROF_B). 

É lógico que a gente tinha que seguir um padrão, um modelo metodológico, 
mas aí é o que eu falei, eu partia para usar instrumentos de interação [...] A 
gente percebia que um professor dava um conteúdo e outro dava um pouco 
mais diferente, ou mais aprofundado um com mais recursos, outro com 
menos recursos (PROF_E). 

A gente sabe, nós que somos docentes, a gente sabe que não é todo 
docente que consegue ter uma flexibilidade, que consegue atuar em várias 
técnicas de uma forma mais tranquila (PROF_F). 

 

 

 Essa configuração dos cursos relacionados à Educação Profissional e 

Tecnológica acomete a percepção dos professores quanto à Preocupação com a 

utilidade prática do ensino. São vários discursos, destacando a necessidade de 

um ensino que relacione a teoria com a prática. 

O bom é porque as disciplinas em si, por ser esse público, a gente vem com 
uma metodologia muito lúdica, e aí a gente não vai muito para a teoria, a 
gente vai para a prática através de atividades práticas em sala de aula 
(PROF_D). 

Trabalhar, não só teoricamente, mas aplicações práticas que possam 
realmente ajudá-los a desenvolver aquilo que eles não conseguiram 
desenvolver dentro do ambiente de trabalho ou que fizeram eles saírem do 
ambiente de trabalho (PROF_F). 

 

 

6.2.2.6 CATEGORIA – Autoavaliação do desempenho 

  

 Seguindo os princípios da reflexão sobre a ação (SCHÖN, 2000) e da tomada 

de consciência (PERRENOUD, 2001), buscamos, nesta categoria, incentivar os 

professores a se perceberem quanto ao próprio desempenho realizado no programa, 

isto é, avaliarem seus saberes e fazeres. De acordo com os posicionamentos dados 

pelos professores, foi possível identificar uma postura que demonstra satisfação 

tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, além de adotarem uma postura 

proativa em busca de uma condição de melhoria na atuação pedagógica e no 
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desenvolvimento profissional. Essas subcategorias podem ser destacadas na Figura 

21, estando relacionadas umas às outras de forma associada. 

Figura 21 – Rede semântica da categoria “Autoavaliação do desempenho” retirada das respostas dos 
docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 

 

 A Satisfação profissional expressa-se na comunicação dos professores a 

partir do sentimento de dever cumprido. São discursos que evidenciam o feedback 

dos alunos e o contentamento desses às práticas pedagógicas exercidas por 

aqueles. 

 E a gente percebia no relato dos alunos, algumas coisas assim, minha aula 
sempre foi muito bem avaliada, pelo conteúdo que eu dava, pela dinâmica, 
pelo interesse (PROF_E). 

Inclusive, até fizeram uma festa de despedida para... assim, gostaram da 
minha dinâmica de apresentação, do desenvolvimento junto com a 
disciplina (PROF_C). 

Então eu acho que os relatos, a vivência ajuda bastante na percepção 
desse professor dizer “Poxa, eu posso mudar um pouquinho o mundo desse 
aluno (PROF_D). 

Aí, Márcio, eu lembro que eu nunca tinha feito isso, mas foi maravilhoso, 
porque a gente fez peças, aí tiveram alunos que trabalharam com música 
sobre planejamento. (PROF_F). 
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 Com relação à Satisfação pessoal, consistiu em avaliações intrapessoais 

que demonstravam contentamento consigo mesmo, proporcionando bem-estar e 

elevando sua autoestima como pessoa.  

E voltar no outro dia, “professor, eu fui para casa pensando no que o senhor 
falou”. Isso para mim, não tem preço. Tem um valor inestimável de mudança 
de comportamento. É muito melhor do que eu despejar conteúdos, 
apostilas, materiais, vídeos (PROF_A). 

Eu vi muitos olhos brilharem no final da minha disciplina e chegar 
“Professora.” Aí eu disse “Ai meu Deus, quem é?” E depois de muito tempo. 
“Ah, você foi professora do PRONATEC.” E dizer “Foi, foi, na disciplina tal, 
tal, tal.” Isso é bom. Marca, não é? Marca o aluno e marca você (PROF_D). 

 

 Por último, verificou-se que os professores apresentaram uma Personalidade 

proativa, oriunda, muitas vezes, de suas outras experiências profissionais, tendo 

despertado neles uma postura de atitude positiva frente aos desafios, atitude esta 

que os auxiliou a superar algumas dificuldades em sala de aula. Contudo, um dos 

professores (F) destacou ter sentido um pouco de dificuldade em relação a questões 

de saúde que o impediram de continuar atuando em novas turmas pelo programa, 

reforçando as demandas humanas pelo bem-estar. 

Para mim não, porque eu sempre encarei desafios. Eu não sou aquela 
pessoa que quando tem um desafio, baixa a cabeça e diz, não sei fazer, 
não. Eu sempre sei fazer alguma coisa, eu sempre vou atrás (PROF_E). 

Porque a minha mente quer trabalhar, como até hoje, mas o meu corpo 
físico não permitia (PROF_F). 

 

6.2.3 TEMA III – Formação para atuar no PRONATEC 

 

 Por fim, a terceira área temática de concentração buscou investigar se os 

professores achavam interessante algum programa de preparação ou capacitação 

docente para atuar no PRONATEC e que expectativas eles tinham em relação a 

essa capacitação, no intuito de atenuar as dificuldades apontadas nos blocos de 

questões anteriormente discutidos. 

 Assim, o tema foi dividido em duas categorias que trataram dos aspectos da 

desmotivação dos professores quanto à permanência no programa, assim como 

suas expectativas em relação à formação continuada proporcionada a partir das 

experiências alcançadas nesta participação. 
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6.2.3.1 CATEGORIA – Aspectos desmotivacionais no programa 

 

 Alguns estudos evidenciam preocupações quanto ao problema da 

desmotivação do professor e sua permanência na carreira docente (RAMOS, 2013). 

Os problemas mais citados estão relacionados às condições salariais pouco 

atrativas quando comparadas ao desgaste psicofísico demasiado; às difíceis 

condições de trabalho, que, muitas vezes, não contribuem para o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas adequadas e à ausência de um plano de carreiras que 

contemple ações de formação continuada e valorização da carreira docente. 

 O aspecto da desmotivação foi tratado na pesquisa, a fim de entender quais 

os pontos que contribuíram para tornar a participação dos professores uma 

experiência pouco estimulante, no sentido de promover sua permanência em novas 

turmas. Nesse sentido, os professores foram levados a refletir sobre o que mais 

incomodava no tocante à continuidade no programa. Diante dessa reflexão, os 

professores apresentaram três aspectos interessantes apresentados na Figura 22, 

sendo um deles atribuído ao envolvimento dos discentes, e os dois restantes, 

relacionados ao modo de execução do programa. 
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Figura 22 – Rede semântica da categoria “Aspectos desmotivacionais no programa” retirada das 
respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5.  

 

 Com relação ao aspecto de envolvimento dos discentes no programa, os 

professores mencionaram que as turmas apresentam Alunos com baixa 

autoestima / desmotivados/ desinteressados, afetando no clima motivacional do 

ambiente de sala de aula e, por conseguinte, gerando um desgaste maior do 

professor, que se vê responsável por tentar resgatar esses alunos por meio da 

conscientização acerca da importância que a educação tem como alternativa à 

mudança da condição de vulnerabilidade social na qual eles se encontram inseridos. 

Porque quando a gente tem um aluno, que ele está desinteressado em sala 
de aula, ele não só leva, ele, consigo, ou seja, não só ele é afetado, mas ele 
acaba levando todo uma turma a ter uma perda de rendimento significativo, 
dentro do processo de aprendizagem (PROF_B). 

Eu só tive um aluno e foi no início mesmo, que disse assim “Ah, a gente tem 
que vir porque está recebendo o seguro-desemprego.” (PROF_D). 

 

 Considerando esse desgaste de trabalhar com alunos desinteressados, 

acrescenta-se outro aspecto de desmotivação relativo à Jornada de trabalho 

puxada. Os professores mencionaram que o regime de trabalho de 4 horas 
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seguidas no PRONATEC é contraproducente, tanto para os alunos que, na sua 

grande maioria, já vinham para o ambiente de sala de aula cansados de um dia de 

trabalho, quanto para os professores, que teriam a preocupação em manter o 

rendimento desses alunos. 

[...] acho que deveria trabalhar... ser trabalhada... a redução de carga 
horária, exemplo, da disciplina, duas horas hoje, duas horas amanhã, 
porque eram quatro horas diárias, era um pouco puxado, está entendendo? 
A absorção de todo conhecimento... para o professor, cansativo. Então, era 
um pouco cansativo e para o próprio aluno (PROF_C). 

E que eu comecei a não conseguir mais corresponder à quantidade de 
atividades que eu estava fazendo e comecei a falhar. Eu não conseguia. 
Porque tem uma papelada administrativa muito grande e que eu não 
conseguia cumprir, por que? Eu não estava bem de saúde, o meu corpo 
não estava bem. Então, nem sempre eu conseguia ser rentável. A minha 
mente estava saudável, mas o meu corpo físico não estava. Entendeu? 
Então, eu não só deixei de atuar no PRONATEC, como também, no ensino 
a distância que eu estava na instituição (PROF_F). 

 

 E, para concluir essa categoria, foi mencionado o aspecto relativo ao Atraso 

no pagamento. Sobre este ponto, vale ressaltar que não era da responsabilidade da 

equipe local, mas de um atraso no repasse do recurso pelo FNDE à instituição 

ofertante. Os professores eram convencidos a aguardar um período indefinido, que 

ficou conhecido de “poupança forçada”, termo que demonstra insatisfação, uma vez 

que os professores não poderiam contar com aquele dinheiro para a sua 

programação financeira. Então, esse evento estimulou um grande desconforto no 

programa, no sentido de promover uma perda na credibilidade, visto que os 

professores ficavam receosos de saber se o dinheiro iria de fato sair. 

“Ó, você tem direito a uma bolsa, mas passou três meses sem pagar” 
Certo? Ainda, muita gente saiu, porque não teve essa continuidade de 
gestão por parte do Governo Federal, os atrasos financeiros, prometido, 
certo?  (PROF_C). 

[...] o pagamento que não saía em dia, porque o profissional passava três, 
quatro meses... tudo bem, para receber, e até hoje eu não entendi se era 
um programa que tinha um fundo federal ou já para estar dentro do 
planejamento em outros órgãos, que levava o nome também PRONATEC, 
se pagava mediante o término do módulo (PROF_D). 

No começo a gente tinha uma visão diferente, não é? Que ia ser pago 
dentro do mês... No começo até sim, mas com o passar do tempo a coisa 
foi se avolumando e chegou a um ponto de passar cinco meses sem 
receber... [...] Aí eu dizia “Não, cara, faz o seguinte, tu encara o PRONATEC 
como uma poupança, que um dia você vai receber.” Mas você não pode 
contar isso.. não podia contar isso no seu orçamento do mês. Do mês não 
existe. (PROF_E). 
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6.2.3.2 CATEGORIA – Expectativas em relação à formação continuada 

 

 A última categoria de análise da pesquisa interessou-se por informações 

relativas às expectativas de formação continuada dos professores que poderiam 

servir de subsídios na definição de cursos de capacitação para atuarem no 

PRONATEC.   

 A partir dos posicionamentos dos professores, quatro códigos foram 

agregados à categoria (Figura 23), os quais surgiram dos questionamentos que 

proporcionaram um momento de reflexão sobre a realização de um programa de 

preparação e acompanhamento do trabalho deles no programa. Intencionou-se 

ainda investigar a ausência de algum conhecimento ou habilidade para atuar na 

realidade do PRONATEC, e, por fim, os professores tiveram a oportunidade de 

sugerir alguns temas importantes de serem tratados num possível programa de 

capacitação docente.  

 

Figura 23 – Rede semântica da categoria “Expectativas em relação à formação continuada” retirada 
das respostas dos docentes do PRONATEC do IFPB – Campus João Pessoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
Nota: Elaborado pelo autor com o auxílio do programa ATLAS.ti 7.5. 
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 Dentro do código que trata da Percepção da importância da formação 

continuada, os professores declararam ser válidas todas as ações que vêm na 

perspectiva de agregar novos conhecimentos, sobretudo quando se trata de uma 

formação que se propõe a auxiliá-los a saber lidar com as demandas complexas de 

cursos de formação profissional, como aquelas contempladas na realidade do 

PRONATEC.  

 Nessa discussão, alguns professores colocaram o interesse em partir para um 

aperfeiçoamento em nível de mestrado; outros criticaram o formato atual dos 

programas de formação continuada propostos pelas instituições formadoras que 

adotam ainda o modelo tradicional de transmissão de conhecimentos, e ainda houve 

aqueles que destacaram as dificuldades de professores iniciantes e a necessidade 

de ter um tempo de maturidade para que se consiga o desenvolvimento adequado 

da prática docente, recomendando que, durante esse período, houvesse a 

preocupação em se envolver em programas de formação.  

 

Esse processo de ensinar, você busca sempre atingir os 100 por cento, mas 
realmente existem situações, existem alunos que realmente talvez 
precisariam de um trabalho mais específico para que consiga atingir a 
média (PROF_B). 

Somos uma gotinha no oceano infinito do conhecimento, a gente tem de se 
doar mais um pouco, pesquisar mais, se capacitar mais, porque a gente 
sabe que... principalmente, na questão de tecnologia, tem uma evolução 
grande no mercado tecnológico, se a gente não arregaçar a manga não 
acompanhar, você fica para trás. [...] E eu tenho um objetivo, porque não 
chegou ainda o momento, mas de cursar, fazer um mestrado, mestrado 
acadêmico, mas só quando chegar a oportunidade ( PROF_C). 

Porque geralmente o que fazem nas capacitações é dar explicações gerais. 
E colocam um datashow... Parece que eu estou me vendo como aluna. 
Botam um datashow, aí vai explicar o programa, tudinho. Certo, ótimo, 
maravilhoso. Formação válida, que a gente precisa e necessita saber para 
dar (PROF_D). 

Eu tenho certeza que se eu tivesse tido um acompanhamento, uma 
formação – não é acompanhamento –, uma formação especifica para 
programas do PROEJA, para programas do PRONATEC, como é o caso 
que a gente está falando, e qualquer outro que apareça, a gente vai estar 
melhor preparado para o tipo de cliente que a gente vai aprender. Isso é 
óbvio. A gente não pode ter essa presunção (PROF_F). 

  

 Em pesquisa paralela, desenvolvida durante a pós-graduação, junto aos 

coordenadores do PRONATEC, a qual tratava do processo de implantação do 

programa no IFPB (campus João Pessoa), um dos pontos discutidos e bastante 

criticados destacou a ausência de procedimentos ou diretrizes que orientassem todo 
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esse processo de implantação, sobretudo, oriundas da coordenação geral em 

âmbito nacional, de modo que os coordenadores locais não tinham bem definidas as 

funções da equipe gestora, muito menos algum tipo de orientação direcionada aos 

professores participantes, além daquelas contidas na Resolução Nº 427 da legislação 

do programa. Essa condição corroborou o que se aponta no código Falta de 

preparo para atuar no programa, do qual os professores destacaram sentir essa 

ausência norteadora, sendo, por conseguinte, experimentados diretamente em sala 

de aula. 

 

[...] não houve um objetivo daquilo ali, não, “qual é o objetivo?”, “é formar 
um aluno com essas e essas características”. Ele deixou aberto, para que 
cada instituição, fizesse o curso da maneira que acha que é o melhor... [...] 
talvez se tivesse havido aí um treinamento focado na forma como deve ser 
tratado o aluno, como é que deve ser trabalho essa multiplicidade de 
características, tanto didático, de formação acadêmica, de preparar o 
professor para como receber melhor esse tipo de aluno (PROF_B). 

Assim, é como se tivesse jogado a gente na arena dos leões. Era uma 
experiência, no começo, que para mim, enquanto professor foi muito 
desafiadora (PROF_E). 

Se eu tivesse um curso de formação que viesse me preparar, que mercado, 
que cliente eu estava esperando, com certeza eu chegava melhor 
preparada. De repente, eu não aprenderia isso com os meus alunos, eu já 
chegaria com isto pronto. E eu esperaria deles outros resultados, outros 
projetos, entendeu? E não uma construção que eu acho que tem que vir da 
gente (PROF_F). 

 

 Considerando o que colocam os dois códigos discutidos anteriormente, 

observa-se, nas falas dos professores, a existência de relação com o código Desejo 

de melhoria na formação docente, em que eles expuseram fatores relacionados 

ao interesse em ações de formação que pudessem lhes trazer novos conhecimentos 

e experiências a serem empreendidas nas atividades de ensino, identificadas, 

muitas vezes, após a reflexão sobre suas participações no programa.  

 Neste código, as comunicações de destaque evidenciaram a preocupação 

com o cenário dinâmico da atualidade que exige mudança permanente, sobretudo 

no que diz respeito às relações professor-aluno no ambiente de ensino. Outro 

professor destacou a experiência do PRONATEC como sendo agregadora ao seu 

                                                             
27

 A Resolução 4 foi promulgada em 16 de março de 2012 e apresenta algumas alterações da 
Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011. São estabelecidas nessa resolução as 
funções e competências de todos os atores envolvidos na execução do Pronatec, podendo ser 
consultadas no site: http://www.fnde.gov.br/etiquetas/item/3514-resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-4-de-16-de-mar%C3%A7o-de-2012  

http://www.fnde.gov.br/etiquetas/item/3514-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-16-de-mar%C3%A7o-de-2012
http://www.fnde.gov.br/etiquetas/item/3514-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-16-de-mar%C3%A7o-de-2012
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currículo profissional. E, ainda, registrou-se uma fala que, lamentavelmente, traz 

reflexões acerca do baixo investimento em políticas educacionais voltadas para o 

desenvolvimento da carreira docente. 

 

É complicado, por exemplo, principalmente para alguns professores, 
entender como é que é a realidade do aluno, hoje. Infelizmente, se a gente 
pegar, comparar 20-30 anos atrás, a relação professor-aluno, e comparar 
com a relação professor-aluno hoje, a gente vai perceber que é totalmente 
diferente, sem sombra de dúvidas (PROF_B). 

Vi nesse programa aí, primeiro, aplicar o que eu já sabia e, posteriormente, 
unir o útil ao agradável, melhorar meu currículo (PROF_C). 

No nosso país, infelizmente, eu percebo que tem uma falha muito grande na 
preparação dos nossos docentes. Porque tecnicamente, nós somos muito 
bem preparados. Mas, como docentes, acho que estamos ainda 
caminhando. Tem muito, tem muita coisa ainda para acontecer (PROF_F). 

 

 

 O último código da categoria, intitulado Desenvolvimento de novas 

competências profissionais, buscou identificar, por meio dos relatos de ações dos 

professores, a prática de alguma metodologia de ensino que não havia sido utilizado 

em situações anteriores, mas que passou a desenvolver na experiência com as 

turmas do PRONATEC. Não necessariamente se trata de práticas inovadoras, mas 

de ações que ainda não haviam sido adotadas, comparadas àquelas habitualmente 

desempenhadas pelos professores.  

 Um dos relatos, inclusive, apresenta um caso interessante em que o professor 

foi desafiado a adotar uma linguagem que ainda não havia experimentado em sala 

de aula e que lhe trouxe um ganho de aprendizado o qual se estendeu para suas 

práticas pedagógicas. 

Sim. Olha foi a partir dela porque ((fala sobreposta)) foi a única forma que 
eu encontrei de chegar próximo dela, porque ela era muito questionadora e 
ela fez com que eu lesse o comportamento dela, tivesse, entendesse aquela 
linguagem corporal dela, e percebesse que ela só ia entender se a gente 
tivesse uma linguagem corporal.  
[...] Porque eu nunca tinha observado o quanto eles aprendiam. Sabe? Eu 
dava os textos e eles transformavam esses textos em uma ação bem 
própria deles, extremamente prazerosa (PROF_F). 
 
 
 

  Outrossim, buscou-se também a existência de relatos de indicações de 

alguns temas que, possivelmente, poderiam ser discutidos num programa de 

formação para o PRONATEC. Com isso, os professores foram incentivados a 
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apresentar sugestões de competências que, porventura, poderiam ser incluídas em 

encontros de formação, envolvendo, principalmente, as dificuldades retratadas nas 

ações de ensino/aprendizagem no programa. Aos poucos, foram surgindo temas 

que, indiretamente, representavam necessidades fundamentais à prática docente e 

que, possivelmente, retratavam as dificuldades desses professores, tais como: 

postura do professor em sala de aula, orientações para montagem de plano de aula, 

estratégias pedagógicas, foco no relacionamento com alunos, relativo a como 

elaborar material didático, entre outros. 

Tem colegas professores que estão no PRONATEC, que davam para ser 
excelentes padres. Ele começa a aula em um tom e termina no mesmo tom. 
E nesse mesmo ritmo, a turma já dormiu. Oratória, o teatro, o slide, 
qualidade do texto. Não precisa entupir de filme a aula, mas faça um vídeo 
de três minutos, que o filme depois de 30 minutos, ninguém assiste mais 
(PROF_A). 

Olha, realmente eu acho importante... seria interessante um curso, talvez de 
didática, de metodologia de ensino talvez, alguma forma que... algum curso 
que alguns professores que pudessem ser considerados como referência, 
ou seja, não seriam quaisquer professores, mas aqueles professores que 
realmente, eles são referências, não naquele assunto específico, mas na 
forma de abordar as temáticas, eles realmente ministrassem e passassem 
essa experiência para os demais professores (PROF_B). 

“O que é o programa, quais as práticas pedagógicas que se pretende 
requerer do professor?” Certo? Então, seria nesse sentido, assim, de 
preparo (PROF_C). 

[...] acho que faltou isso, a supervisão ter focado mais nessa parte do 
conteúdo da disciplina, nesse nivelamento com os professores, e dado mais 
recursos para a sala de aula (PROF_E). 

 

6.3 PROPOSTA DE UM CURSO DE FORMAÇÃO INTERATIVO-REFLEXIVO 

 

 Para Imbernón (2011, p.55), um programa de formação docente “deve propor 

um processo que dote o professor de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

criar profissionais reflexivos ou investigadores”. Isto não significa dizer que os 

professores precisam ser convencidos a implantar mudanças, mas “estimulados a 

pensar sistematicamente sobre sua prática, necessidades e possibilidades, e 

estruturá-las de um modo diferente” (NADAL, 2005, p.123), considerando não só as 

especificidades de sua realidade profissional, como também aquelas de cunho 

pessoal, objetivando, por conseguinte, o desenvolvimento de iniciativas tanto no 

âmbito individual como no coletivo (isto é, envolvendo todo o contexto escolar).  

 Partindo dessa ideologia, observa-se que o objeto de estudo da presente tese 

visa a estimular nos professores participantes da pesquisa exatamente essa 
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concepção – refletir e investigar suas próprias necessidades de formação oriundas 

de sua própria prática docente, sendo esta uma das etapas iniciais e pré-requisito a 

quaisquer programas de formação, uma vez que se constitui em referencial para a 

determinação das necessidades segundo as exigências de funcionamento da escola 

e do sistema educativo, conforme ressalta Rodrigues (2006).  

 Em que pese não ter se desenvolvido um processo formativo direcionado a 

esses professores do PRONATEC, decidiu-se, nesta seção, apresentar uma 

proposta de programa de formação baseado em fundamentos construtivistas 

contemplados e discutidos ao longo deste trabalho, os quais congregam as teorias 

da “reflexão na ação” (SCHÖN, 2000), “Tomada de consciência” (PERRENOUD, 

2001) e “Necessidades de Formação docente” (RODRIGUES, 2006) alicerçando-se 

em três perspectivas centrais, tal como apresentado na Figura 24, a qual sugere 

uma estrutura gradual que avança em busca do desenvolvimento de competências 

essenciais para o bom desempenho do professor no programa em estudo. 

 

Figura 24 – Perspectivas consideradas na proposta de curso de formação para professores do 
PRONATEC 

 

FONTE: Elaboração própria, 2016. 

 

 A presente proposta foi idealizada com base no texto de Belair (2001, p.55-

65), intitulado “A formação para a complexidade do ofício do professor”, cujo objetivo 

consistiu em analisar diferentes aberturas de programas de formação inicial de 

professores primários no Canadá, com a finalidade de encontrar maneiras de 

conceber percursos formativos que respondessem às demandas dos estudantes de 

pedagogia na perspectiva de suprir o melhor possível suas distintas necessidades.  

 Com referência a esse texto, decidiu-se também estruturar uma proposta de 

formação que adota o princípio do ensino integrado à prática por meio da reflexão na 
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ação, levando em consideração as experimentações vivenciadas em sala de aula 

pelos professores do PRONATEC em grupos de discussão.  

 No tocante às três perspectivas mencionadas anteriormente, apresentar-se-

ão seus fundamentos ideológicos que direcionaram os mecanismos e ações de 

formação, a saber: 

 Perspectiva de Aprendizagem: nessa perspectiva, a ideia central consiste em 

confrontar os saberes preexistentes com aqueles que irão emergindo dos 

diálogos realizados nos grupos de formação oriundos das reflexões sobre as 

práticas adotadas nas turmas do PRONATEC pelos professores. Essa 

colaboração mútua possibilita oportunidades de trocas e discussão de 

experiências vividas, agregando novos conhecimentos que tanto podem ser 

saberes eruditos, isto é, aqueles encontrados nas disciplinas universitárias e 

nos currículos escolares, quanto saberes experienciais, adquiridos e 

explicitados a partir da vivência prática. Nesse sentido, essa primeira fase 

estaria orientada à criação de redes de relacionamentos desses conceitos, 

expressos na forma de Mapas Conceituais28, envolvendo o aspecto da 

transdisciplinaridade e estabelecendo conexões que auxiliem na identificação 

de necessidades de formação. 

 Perspectiva de ensino: essa perspectiva permite estabelecer a dinamização 

do ensino por meio da comunicação entre formadores e formandos, tendo por 

objetivo o confronto das necessidades identificadas e esquematizadas 

anteriormente, tornando-as, sempre que possível, saberes ensináveis, 

favorecendo, com isso, o desenvolvimento do próprio estilo de ensino nos 

professores pela apropriação de diferentes estilos existentes oriundos da 

observação de situações fictícias e reais na realidade do PRONATEC. 

Trabalha-se, nessa fase, a importância da reflexão coletiva e individual acerca 

dos mecanismos e técnicas de aprendizagem trabalhadas durante a formação 

e que podem ser transpostas para o ambiente de ensino.  

 Perspectiva das competências: uma vez discutidas e definidas as lacunas de 

formação dos professores, é chegado o momento de desenvolver e agregar 

competências essenciais mediante o desenvolvimento de habilidades e 

                                                             
28

 Os Mapas Conceituais são estruturas esquemáticas que representam conjuntos de ideias e 
conceitos dispostos em uma espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente 
a exposição do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão cognitiva do seu idealizador 
(SITE INFOESCOLA, 2016). 
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atitudes necessárias à profissão educativa. Convém destacar que as 

competências às quais se refere essa perspectiva já foram apresentadas 

anteriormente. Por essa razão, decidiu-se evitar de trazê-las novamente para 

não tornar o texto repetitivo. Assim, as competências com suas respectivas 

capacidades desenvolvidas podem ser revistas ao retornar ao Quadro 3, 

contemplado na seção 3.3 do presente trabalho, o qual recomendamos 

consultar sempre que necessário, dada a sua relevância no desenvolvimento 

de ações de formação.  

 Após delinear a proposta em suas perspectivas e princípios, conclui-se as 

discussões com a formulação de um plano que apresente, de forma organizada, 

uma estrutura que auxilie numa possível implementação, destacando, para cada 

perspectiva, algumas ações de formação seguidas dos objetivos que se pretende 

atingir.  

 Entende-se que a proposta da forma como foi sugerida e esboçada (Quadro 

9) busca uma aproximação dos conhecimentos da teoria com aqueles oriundos das 

situações práticas, partindo das experiências profissionais dos professores em 

situação de ensino no PRONATEC.  Nessa configuração, a proposta estimula uma 

formação calcada numa abordagem reflexiva e de caráter personalizável, visto que 

permite a cada formando perceber suas competências existentes, bem como 

aquelas que ainda não foram adquiridas. 
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 Quadro 9 - Proposta de curso de formação para professores do PRONATEC 

FONTE: Elaboração própria, 2016. 

 

 

PERSPECTIVA AÇÕES DE FORMAÇÃO OBJETIVOS A ATINGIR 

Aprendizagem 

Oficinas de apresentação 

- Apresentar as diretrizes do Programa: 
política e execução (normas e regras); 

- Estabelecer um ambiente de interação 
mútua que viabilize um momento de trocas 
de experiências entre os professores. 

Explicitação de aprendizados 
em cursos de formação 

- Evidenciar conhecimentos tácitos 
adquiridos em formações diversas que 
poderão contribuir nas discussões em grupo 
e na partilha de ideias e metodologias de 
ensino praticadas para a disciplina que irão 
lecionar → Análise das representações 

Explicitação e confrontação 
das práticas profissionais  

- Tomada de consciência acerca das 
dificuldades de atuação → Construção de 
Mapas Conceituais de necessidades 
formativas  

Ensino 

Microestágios nas turmas do 
PRONATEC 

- Acompanhar as aulas de professores de 
outras disciplinas, a fim de vivenciar as 
demandas das turmas → Análise de 
práticas concretas 

Oficinas de materiais 
didáticos 

- Orientar a preparação de materiais didático-
pedagógicos considerando o perfil dos 
discentes do programa e metodologias de 
ensino prático → Estímulo ao 
desenvolvimento de metodologias 
inovadoras. 

Competências 

Vídeo formação com 
exemplos práticos envolvendo 
situações experienciadas por 

docentes da educação de 
jovens e adultos 

- Tratar realidades de professores na sua 
busca pelo desenvolvimento de 
competências essenciais relacionadas às 
práticas em sala de aula, à sociedade, à 
disciplina, ao aluno e a si mesmo.  



 
 

 

 

 

 

 

Considerações Finais  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo, resgatam-se os aspectos mais relevantes do estudo, 

apresentando algumas conclusões ao longo dessa trajetória investigativa. De 

antemão, convém aceitar que o objeto de pesquisa – Necessidades de Formação 

– não se esgota, e nem pode ser diferente, pois as mudanças sociais são constantes 

e carecem de análise também contínua com reflexões mais aprofundadas acerca 

das realidades vivenciadas no cotidiano. Com efeito, pode-se enxergar, nas 

necessidades formativas, as molas propulsoras do desenvolvimento de novos 

saberes, fundamentais ao profissional que segue na carreira docente, inclusive pelos 

professores da educação profissional e tecnológica. É fundamental perceber, no 

cerne desta questão, que cada contexto apresenta diferenças as quais se tornam 

evidentes, segundo as especificidades de cada um dos agentes que foram 

entrevistados ao longo da pesquisa.  

 Para além dessa constatação inicial, esta tese permitiu um passeio na seara 

da educação profissional – considerado um campo de estudo marginalizado desde a 

sua constituição fortemente atrelada a sua condição de educação focada para os 

interesses neoliberais. Buscou-se compreender um pouco sua trajetória histórica e 

evidenciar a ausência de políticas públicas dignas e efetivas, direcionadas à 

formação dos docentes dessa modalidade de ensino. Nesta perspectiva, assume-se 

que a educação profissional carece de um olhar mais atento, sobretudo da base 

governista, quanto ao empenho na concepção de políticas públicas educacionais 

que enfoquem a formação do docente dessa modalidade de ensino no país, 

atualmente bastante defasada. 

 Considerando a temática da Necessidade de Formação docente em torno da 

Educação Profissional e Tecnológica, entende-se ser esta uma pesquisa que traz 

uma discussão relevante e com poucos estudos que promovam essa relação, ainda 

mais quando se perspectiva a compreensão das atividades profissionais de 

docentes inseridos num programa de ensino profissional cercado por fortes críticas, 

como é o caso do PRONATEC. 

 Em razão disso e percebendo essa carência, intencionou-se a compreensão 

das necessidades desses professores, evidenciando suas expectativas, motivações 

e interesses, assim como suas angústias e dificuldades, principalmente por se tratar 

de profissionais que, na sua grande maioria, não possuem formação voltada à 
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docência, tal como se verifica em seu contexto histórico destacado durante as 

discussões propostas nos capítulos 3 e 4. 

 Assim, por meio desse processo investigativo, buscou-se defender a tese de 

que o conhecimento das necessidades específicas da formação docente, por meio 

da reflexão do professor sobre as suas próprias necessidades de formação, é 

constitutiva de transformação de suas concepções e práticas relacionadas ao ensino 

e pode consistir em conteúdo programático relevante para a formação de 

professores na área estudada. Essa constatação se sucedeu a partir dos discursos 

apresentados pelos sujeitos da pesquisa, entendendo que os mesmos precisaram 

recompor suas práticas docentes frente às dificuldades apresentadas na realidade 

do programa, demonstrando que esse processo de adaptação procedeu a um 

momento prévio de reflexão sobre as estratégias a serem adotadas junto aos 

alunos. Acrescenta-se ainda o fato de que as experiências dos professores 

participantes serviram de contributos relevantes para o delineamento de uma 

proposta de um curso de formação mais focado em suas próprias necessidades. 

 Não obstante ser este um tema multifacetado pela diversidade contextual em 

que o mesmo se insere, ainda há que se considerar o momento político vivenciado 

no Brasil no período de conclusão desse trabalho que, de certa maneira, influencia 

diretamente na conjuntura educacional do país. Dessa forma, esta pesquisa iniciou-

se num contexto histórico-político bem diferente daquele quando da sua finalização. 

Pode-se dizer que, de um período de expansão da educação profissional
29

, ocorrida 

nos anos compreendidos entre 2003 a 2016 (durante os governos de Lula e Dilma), 

passou-se, ao final do ano de 2016, para um período de incertezas políticas 

ocorridas após o processo de impeachment que retirou o poder de presidência da 

chefe de estado Dilma Rousseff, passando para o presidente Michel Temer 

(setembro 2016), num processo conturbado que provocou uma crise política na qual 

se instalou um clima de incertezas e instabilidade no país, inclusive no tocante ao 

campo da educação, marcado principalmente pelas mudanças polêmicas, tidas 

como radicais, a exemplo da proposta do “Novo Ensino Médio”30, que prevê 

alterações no modo de condução da Educação Básica no país. E que, no caso da 

Educação Profissional e Técnica, permite a contratação de professores sem 

                                                             
29

 Ver o item 2.4 que tratou da expansão da EPT no Brasil. 
30

  A proposta que prevê alterações no currículo, na organização e na carga horária dos últimos anos 
da Educação Básica no país foi promulgada por meio da Medida Provisória 746/2016, pelo governo 
Temer, com previsão de implementação a partir do ano 2017. 
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licenciatura para darem aulas, facultando-lhes o reconhecimento de notório saber. 

Essa conjuntura política afeta diretamente o tema central dessa pesquisa, que se 

concentra na formação do professor da EPT. 

 Nesse período turbulento de transição do governo, vivenciou-se uma série de 

medidas que refletiram negativamente em diferentes setores do país, ocasionadas 

principalmente após anunciada uma série de cortes de investimento na economia. 

Com reflexos na educação profissional, esses cortes afetaram diretamente o 

programa educacional, que serviu de pano de fundo para as discussões deste 

trabalho por meio da notória redução e suspensão de turmas do PRONATEC e com 

a provável extinção dessa política no país.  

 Entretanto, mesmo considerando um cenário de descontinuidade dessa 

política da Educação Profissional pelo PRONATEC, entende-se que a discussão 

proposta na presente pesquisa se faz pertinente, uma vez que ainda são poucos os 

debates com o olhar para essa modalidade de ensino, de modo que essa discussão 

contribui para dar visibilidade, ainda que num contexto específico, a algumas 

necessidades que se apresentam à realidade daqueles agentes diretamente 

envolvidos com a educação profissional brasileira, independente de estarem 

vinculados a um programa de educação profissionalizante ou não. 

 Considerou-se, nesse debate, a relevância da reflexão sobre o papel do 

professor da educação profissional e a necessidade de um planejamento mais 

focado na formação docente para o ensino dessa modalidade. Dessa forma, buscou-

se, com esse estudo, apresentar, segundo a perspectiva do trabalho docente 

desenvolvido, não apenas em sala de aula, mas no ambiente escolar como um todo 

que se estruturou para o atendimento à política do PRONATEC no IFPB, a relação 

dos professores com o seu trabalho, destacando as variáveis que promoveram tanto 

o bem-estar quanto o mal-estar desse trabalho cotidiano nesse ambiente. E, 

partindo dessa investigação, constatou-se as necessidades que permitiam apontar 

para uma possível complementação da formação, percebendo, contudo, a 

complexidade na organização do trabalho docente que opera, simultaneamente, em 

vários planos, sejam eles: espacial, temporal, identitário, experiencial, social, 

cognitivo e simbólico. Em certo sentido, o estudo permitiu a compreensão da função 
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docente, trazendo à tona a perspectiva do ser/estar professor no âmbito de um 

programa com características distintas31 à de outros cursos profissionalizantes.  

 Embora as discussões desenvolvidas na literatura específica que trata da 

atividade docente e da preocupação com o fato de essa atividade ainda estar 

arraigada aos princípios normativos do ofício, contribuindo para deixar as 

organizações escolares pesadas, assim como as relações entre os atores 

envolvidos nesse ambiente complexas, essa ainda parece ser uma preocupação que 

permanecerá no sistema educacional do país por um longo período de tempo até 

que possa ser superada. E, da mesma forma, pode ser percebida a partir da 

realidade no PRONATEC.  

 Entretanto, na tentativa de transpor essa condição, fez-se a proposta, com 

esse estudo, de um processo investigativo que, mesmo com suas limitações, 

buscou, no princípio da reflexão  na ação trazer um momento em que foi possível o 

entendimento das situações reais vividas pelos professores participantes, a fim de 

que eles pudessem exprimir seus sentimentos, preocupações e anseios frente às 

dificuldades que se apresentavam a sua prática docente. E, partindo dessas 

discussões, perceber quais as estratégias adotadas para superar essas dificuldades 

e até reconstruírem sua prática, servindo de contributo relevante a ser abordado 

num possível programa de formação. Observou-se, ainda, que, apesar de se tentar 

categorizar as necessidades e verificar situações similares entre os discursos dos 

professores participantes, as mesmas mantiveram seu caráter singular, dependendo 

tão somente dos contextos em que os sujeitos estiveram situados. 

 Convém relembrar que, no tocante ao objetivo desse estudo (investigar 

necessidades de formação de professores atuantes no PRONATEC), refletiu-se 

acerca de alguns pontos que deram suporte ao seu alcance, buscando perceber: 

  Como se deu a participação dos professores do PRONATEC no IFPB 

(campus João Pessoa); 

 Como os professores avaliam a política e dificuldades na execução do 

PRONATEC; 

 Como a identificação das necessidades pode contribuir para promover 

reflexões sobre mudanças nas práticas pedagógicas;  

                                                             
31

 Características relativas principalmente às condições de ingresso de alunos e formas de execução 
de módulos com cargas horárias baixas. 
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 Como delinear uma proposta de formação docente, considerando o estudo 

das necessidades aliado ao desenvolvimento de competências essenciais. 

 Em face da participação dos professores no PRONATEC e das avaliações 

críticas feitas ao programa, destaca-se que, apesar de eles evidenciarem uma série 

de problemas na sua execução que, consequentemente, exigiu deles um 

desdobramento em termos de ações pedagógicas, os mesmos demonstraram 

interesse na superação desses impasses, em vista do que o programa representava 

para a sociedade, destacando a importância dos aspectos voltados à inclusão social 

e produtiva. Percebeu-se, ainda, nos casos em que se tratava de professores do 

quadro de técnicos administrativos da instituição, que o interesse maior estava em 

agregar ao seu currículo profissional uma experiência com a docência e que as 

dificuldades se apresentaram mais latentes a esses profissionais, o que sinalizava 

uma atenção especial a esses professores no tocante ao desenvolvimento de um 

curso de capacitação que os orientasse melhor na condução das aulas. 

 Em se tratando da identificação das necessidades dos professores no 

ambiente profissional do PRONATEC, observou-se que suas dificuldades tiveram 

forte relação com o perfil dos discentes do programa – pessoas semianalfabetas, na 

sua grande maioria, em busca de conhecimentos mais elaborados, voltados a uma 

formação profissional. Esse fato evidenciava, nos professores, uma preocupação 

relacionada à falta de uma formação focada na preparação pedagógica, dificuldades 

sentidas principalmente por professores com formação em nível de bacharelado. 

 Perspectivando essas carências, buscou-se o entendimento das 

competências essenciais aos professores da educação profissional das quais se 

elaborou uma proposta de curso de formação que retratasse a realidade do 

PRONATEC e o desenvolvimento dessas competências. Não obstante a proposta 

não ter sido implementada, uma vez que essa pesquisa não esteve baseada na 

metodologia da pesquisa-ação, optou-se por idealizar uma proposta que 

considerasse as falas dos professores em torno dos desconfortos vivenciados no 

decorrer da atuação no programa e que, mesmo não sendo possível desenvolvê-la 

junto aos participantes da pesquisa, em decorrência da rápida participação no 

programa, pudesse servir de referência a ser adotada com outros professores em 

turmas futuras. 

 Entende-se, ainda, que o programa proposto segundo a ideologia que 

circunda o conceito das necessidades não atende plenamente às demandas de 
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formação dos professores, e nem poderia atender, uma vez que os dados 

levantados pelos sujeitos da pesquisa são genéricos em termos de conhecimentos 

sobre o contexto gerador da necessidade – não previsível, portanto, para ser 

formulado em um programa de formação. No entanto, tratou-se de momentos 

experienciados e passíveis de reflexões, podendo auxiliar na conduta de professores 

em condições similares, deixando claro que tais experiências não dispensam a 

compreensão de novos elementos de necessidades que surgirão no ambiente da 

atuação profissional do docente, incidindo, por sua vez, sobre as necessidades de 

formação. Assim, convém destacar o que afirma Galindo (2011): 

[...] as necessidades docentes revelam necessidades formativas que se 
projetam para o futuro a partir do contexto presente e do contexto formativo 
e experiencial passado sob embates que as tensificam e as caracterizam na 
sua pluralidade (GALINDO, 2011). 

 

  Do ponto de vista das várias análises feitas acerca das necessidades 

expressas pelos professores pesquisados, notou-se que as mesmas se confrontam 

constantemente com os dilemas e complexas pressões do ambiente escolar 

formatado no PRONATEC. Tais dilemas e pressões foram sendo apresentados na 

exposição das categorias que congregaram múltiplos fatores conceituais, os quais 

mantiveram relacionamentos uns com os outros, apontando tanto num sentido de 

complementariedade, indicando status de interdependência entre os fatores, quanto 

de disparidade entre si, demonstrando relações que contradiziam um fator em 

relação ao outro. 

 Assim, concluiu-se, cientes de que o estudo das necessidades possibilita um 

novo jeito de promover a formação continuada, uma vez que considera o desejo de 

formação em suas relações com as competências profissionais do professor. Com 

isso, observa-se uma maior proximidade daqueles interessados nesse processo, os 

quais se tornam partícipes diretos dessa construção. Isto torna esse percurso mais 

envolvente e interessante, com trocas de experiências ocorrendo de modo fluido, 

intermediadas nesse processo formativo de tomada de consciência, intentando, 

dentre tantas representações que se mostram complexas e delicadas, compreender 

como solucionar problemas do cotidiano da prática profissional docente.  

 Por último, reconhece-se a relevância da investigação envolvendo a 

educação profissional e técnica e a formação docente dos profissionais dessa 
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modalidade de ensino, compreendendo-se a necessidade de um maior 

aprofundamento e fundamentação das questões aqui tratadas. Com isso, destacam-

se, em seguida, algumas limitações da pesquisa, assim como algumas sugestões 

para trabalhos futuros que poderão minimizar as ausências desse percurso 

investigativo. 

 

 
7.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 O estudo das necessidades de formação possibilita reflexões para uma 

realidade específica inserida num dado contexto, não permitindo 

generalizações que possam retratar as dificuldades sentidas por outros 

profissionais, ainda que estejam sob as mesmas condições de trabalho, de 

modo que o que foi tratado no presente estudo pode não ser aplicável a 

outros contextos; 

 A presente pesquisa se limitou a analisar as necessidades de uma parcela 

relativamente pequena de professores do programa, considerando apenas 

aqueles que faziam parte do corpo de profissionais efetivos do IFPB, isto é, 

professores internos (docentes e Técnicos Administrativos), assim como para 

uma dada disciplina no PRONATEC; 

 Apesar de ter sido elaborada uma proposta de curso de formação, a mesma 

não foi executada, impedindo, assim, o conhecimento de sua validade e 

efetividade no tocante ao atendimento às necessidades apresentadas; 

 A implementação de um curso de formação de professores no âmbito do 

PRONATEC configura-se numa ação capaz de gerar mais necessidades de 

formação que, possivelmente, não puderam ser identificadas ou relatadas 

apenas nos discursos dos participantes da pesquisa.  

 
7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Testar a proposta de formação sugerida em novas turmas do PRONATEC ou 

de programas de capacitação profissional que apresente configuração 

semelhante, a fim de verificar se essa formação testada será eficaz e se 

permitirá abrir novas perspectivas norteadoras das práticas pedagógicas, 

sobretudo, quando destinadas a professores iniciantes, uma vez que, no caso 
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do programa em questão, torna-se possível o ingresso de facilitadores que 

assumem funções docentes sem a devida preparação na sua formação inicial 

com fins na docência, mas apenas classificados como profissionais de notório 

saber; 

 O estudo pode ser estendido para outros profissionais que tiveram 

envolvimento no PRONATEC, como é o caso dos professores contratados 

(externos ao IFPB), possibilitando a compreensão de outros olhares com 

novas perspectivas de necessidades, as quais estejam dissociadas ao 

conhecimento prévio dos alunos que frequentam a instituição, além de trazer 

a percepção de profissionais que talvez nunca tivessem uma experiência com 

sala de aula antes, suscitando outras necessidades que poderão ser 

trabalhadas em cursos de formação desenvolvidos para programas desta 

natureza. 

 Pode-se desenvolver um estudo de necessidades com o intuito de abranger 

uma maior parcela de professores participantes do PRONATEC, trazendo 

uma abordagem metodológica com perguntas mais diretas do tipo objetivas, 

que visem a uma análise acerca do grau de desenvolvimento das 

competências elencadas no Quadro 3, e ainda apresentar os resultados, 

comparando-os por grupos de professores segundo suas áreas específicas, 

que, no caso do PRONATEC, são divididas por núcleos de formação. 
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ANEXO A – EMENTA DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO AO MUNDO DO 

TRABALHO E FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO - PRONATEC 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Coordenação Geral do PRONATEC 

Campus João Pessoa 

 

PLANO DE ENSINO  

Módulo: Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da Administração  - Carga Horária: 20h 

 

1. BASE TECNOLÓGICA (EMENTA):  

 O Novo Mundo do Trabalho. Trabalho e Emprego. Emprego Formal e Informal. Setores Emergentes e 

Novos Empregos. Educação e Trabalho. Economia e Empregabilidade. Organização X Empresa. 

Significado da Administração. Evolução da Administração. Estrutura Organizacional. Funções da 

Administração: Planejar, Organizar, Executar/Dirigir e Controlar. 

 

2. OBJETIVO(S):  

 Capacitar o aluno para poder atuar enquanto um ator social direcionado para práticas administrativas no 

mundo do trabalho com vistas ao desenvolvimento de um comportamento cidadão e da consciência 

crítica na sociedade o qual ele se encontra inserido. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Apresentar os elementos que são responsáveis pelas mudanças que estão influenciando o surgimento 

de um novo mundo para o trabalho; 

 Promover o conhecimento acerca das estratégias organizacionais de desenvolvimento de atividades 

no novo mundo do trabalho através da terceirização e os impactos gerados; 

 Compreender o papel do terceiro setor através dos mecanismos adotados de desenvolvimento social 

por intermédio das organizações sociais e cooperativas; 
 Conhecer principais termos/funções ligados à Administração por intermédio dos Fundamentos da 

Administração. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

UNIDADE ASSUNTO Hora/Aula 

I 

O NOVO MUNDO DO TRABALHO 

4 Emprego e trabalho nas organizações; Setores emergentes e os novos 

empregos. Relação entre emprego e educação; Aspectos sobre Economia e 

empregabilidade. 

II 

TERCEIRIZAÇÃO: 

2 
Em que consiste a terceirização? Papel e características da terceirização; 

Vantagens e desvantagens da terceirização; Práticas de quarteirização; 

Aspectos relevantes no processo de terceirizar. 



237 
 

 

III 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: 

4 

Em que consiste o terceiro setor? Papel e características das organizações do 

terceiro setor; Diferenças entre organizações sociais e organizações não-

governamentais. Apresentação de casos reais de práticas sociais desenvolvidas 

por organizações não governamentais. Formas de organizações sociais: 

Fundações, Associações, ONGs. Empresa cidadã - Responsabilidade social.  

IV 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

10 

A definição de Administração; As quatro funções administrativas; 

Organizações e empresas; Bases históricas da Administração; Eficiência e 

Eficácia Organizacional; Os níveis da Administração. A Administração e o 

Papel do Administrador; O processo administrativo; Papéis Gerenciais; 

Competências do Administrador. 

 

5. ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

 Os procedimentos a serem utilizados centram-se na atividade reflexiva e interativa do aluno, resgatando 

suas concepções (saberes, representações, vivências, experiências) sobre o objetivo do conhecimento. 

 As Técnicas de Aprendizagem estão relacionadas ao aproveitamento dos recursos didáticos na exposição e 

discussão dos assuntos da disciplina. 

 

6. RECURSOS DIDÁTICOS 

    Quadro branco, data show (slides), textos de apoio encaminhados aos e-mails dos alunos antes e/ou depois 

das aulas, vídeos, CD, DVD. 

 

7. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

    Frequência, participação, testes em sala de aula, estudos e trabalhos individuais, estudos e trabalhos em 

equipe, apresentações dos estudos, pesquisas e trabalhos individuais ou em grupos. 
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COMPLEMENTAR: 
 

 Boletins mensais do DIEESE. 

 Dados do IPEA, OBGE, CNI. 

 Jornais locais e nacionais. 

 Dados obtidos através do Instituito Ethos, Rits, ABONG – Associação Brasileira de Organizações não-

governamentais 

 Sites sobre cooperativismo: 

http://www.ocb.org.br 

http://www.ocesp.org.br 

http://www.fetrabalhosp.org.br; 

 

 

http://www.ocb.org.br/
http://www.ocesp.org.br/
http://www.fetrabalhosp.org.br/


ANEXO B – PARECER  DO COMITÊ DE ÉTICA (PLATAFORMA BRASIL) 

 

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
- 

 

 

 

´ 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: um 

Estudo de Caso no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no IFPB 
Campus João Pessoa

Pesquisador: MARCIO CARVALHO DA SILVA

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 61079616.9.0000.5185 

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio



INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
- 

 

 

 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.814.393 

 

Apresentação do Projeto: 

O protocolo de pesquisa ora apresentado trata de uma investigação científica em nível de 

doutoramento e consiste num estudo de caso que objetiva compreender, no âmbitodo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do Instituto Federal da Paraíba - 

IFPB (campus João Pessoa), necessidades da formação dos professores que atuaram na 

disciplina Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da Administração, integrante do 

Núcleo Comum da Matriz Curricular do curso de Auxiliar Administrativo no período de 2013 a 2014. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e, nas palavras do autor, busca "compreender como se 

manifestam e se revelam as necessidades formativas no contexto de atuação profissional dos 

professores investigados; compreendendo os fatores que interferem na manifestação de 

necessidades docentes e de necessidades de formação continuada; percebendo ainda como os 

investigados lidam com suas necessidades (pessoais e profissionais) na instituição pesquisada, 

assim como, subsidiar informações para um possível programa de formação de professores no 

âmbito do PRONATEC". No tocante à metodologia, especificamente, "os métodos e técnicas 

para a construção e coleta dos dados, serão utilizados instrumentos como: questionário para 

definição do perfil dos entrevistados, entrevistas semidiretivas individuais com o uso de roteiro 

semiestruturado, além da análise documental que permitiram,a posteriori, a aplicação do método 

de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) auxiliado pelo software Atlas.ti (versão 7.5) para 

tratamento dos dados, assim como à organização dos resultados mediante a construção de 

redes semânticas de significados”  

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Geral 

Investigar necessidades da formação docente de professores que atuaram na disciplina Introdução 

ao mundo do trabalho e Fundamentos da Administração, que integra o Núcleo Comum da Matriz 

Curricular do PRONATEC/IFPB. 

Objetivos Específicos 

1. Perceber como se deu a participação dos professores do PRONATEC no IFPB (campus João 

Pessoa); 

2. Analisar como os professores avaliam a política e dificuldades na execução do Pronatec 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Conforme o autor "a participação nesta pesquisa não traz complicações legais visto que nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade do participante. Inicialmente, a 

participação dos sujeitos envolvidos será através de questionários que serão respondidos 

individualmente. No caso da entrevista, poderá causar alguma forma de inibição ou de 

desconforto nos professores o fato de a mesma ser gravada. No entanto, garantimos que a 

pesquisa transcorrerá considerando o anonimato dos participantes". Aqui uma ressalva é 

pertinente, conforme a Resolução nº 466 

CONEP que dispõem em seu Art. V "toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e 

gradações variados". 

Benefícios: 

De acordo com o autor espera-se "que este estudo traga informações importantes para uma 

compreensão mais crítica e aprofundada das necessidades dos professores do PRONATEC, em 

toda a sua singularidade e complexidade, de forma que o conhecimento que será construído a 

partir desta pesquisa possa oferecer subsídios para o planejamento de programas de formação 

contínua que correspondam, de fato, àquilo que os professores esperam e necessitam para a 

sua formação, face aos impasses vivenciados no PRONATEC". 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é de caráter relevante para a sociedade, tem metodologia bem definida e intenta 

avaliar o trabalho desenvolvido por docentes do curso PRONATEC, especialmente nos 

primeiros anos de sua efetivação no IFPB. Considerando ser o aperfeiçoamento contínuo uma 

necessidade premente na educação, não obstante, no ensino básico, técnico e tecnológico, esta 

relatoria entende tratar-se de uma pesquisa com grandes possibilidades de benefícios, seja ao 

corpo docente, seja ao corpo discente. Pensar o aperfeiçoamento contínuo é trilhar rumo à 

melhoria no processo ensino/aprendizado e à efetivação de resultados positivos na formação 

profissional. Importante ressaltar que, nesse contexto, a o cômputo dos formandos faz-se 

importante, mas esse fato por si não é suficiente para avaliarmos como positiva uma política 

educacional. Há que se considerar como parâmetro primordial a qualidade na formação daquele 

discente, o que reflete diretamente na metodologia e didática dos professores. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Quanto aos termos de apresentação obrigatória, registre-se: 

1. Folha de rosto apresentada e devidamente assinada; 

2. Projeto básico apresentado; 

3. Projeto de tese (completo) apresentado; 
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4. Instrumentos de coleta de dados presentes - questionário e roteiro de entrevista - constam no 

protocolo e correspondem ao estabelecido pela norma; Apenas uma ressalva quanto ao item 9 do 

Bloco B, pois consta a seguinte afirmativa "Sua formação inicial não contempla uma preparação 

para docência." Recomendação readequar no formato de questionamento, caso contrário, poderá 

causar maior desconforto; 

5. TCLE apresentado e consta: a apresentação dos objetivos da pesquisa, a garantia do 

anonimato, a liberdade quanto à participação, benefícios e riscos. Ausente apenas contato do 

CEP; 

6. Cronograma consta, porém necessário atualizá-lo; 

7. Orçamento presente e devidamente detalhado. 

 

 

Recomendações: 

1- No roteiro de entrevista, item 9 do Bloco B, consta a seguinte afirmativa "Sua formação inicial 

não contempla uma preparação para docência". Recomendamos reformular, re-editando no 

formato de questionamento. Ex. "Sua formação inicial contempla uma preparação para 

docência?" 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após avaliação do parecer apresentado pelo relator, o Comitê de Ética em Pesquisa do IFPB 

discutiu sobre os diversos pontos da análise ética que preconiza a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e deliberou o parecer de APROVADO para o referido protocolo de 

pesquisa. 

 

Informamos ao pesquisador responsável que observe as seguintes orientações: 

1- O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado (Res. CNS 466/2012 - Item IV.3.d). 

2- O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dever ser elaborado em duas vias, rubricadas 

em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da 

pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) 

pessoa(s) por ele delegada(s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em 

ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela 

pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente (Res. CNS 466/2012 - Item IV.5.d) e uma 

das vias entregue ao participante da pesquisa. 
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3- O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e 

descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade por parte do CEP 

que aprovou (Res. CNS 

466/2012 - Item III.2.u), aguardando seu parecer, exceto quando perceber risco ou dano não 

previsto ao sujeito participante ou quando constatar a superioridade de regime oferecido a um dos 

grupos da pesquisa (Item V.4) que requeiram ação imediata. 

4- O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso 

normal do estudo (Res. CNS 466/2012 Item V.5). 

5- Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma 

clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

6- Deve ser apresentado ao CEP relatório final até 09/02/2017. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arqui
vo 

Postagem Autor Situação 

Informações Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_PROJETO_804668.pdf 

17/10/2016 

16:19:46 
 Aceito 

Outros 
Questionario_Roteiro_de_entrevista.
pdf 

17/10/2016 

16:19:09 

MARCIO CARVALHO 
DA SILVA 

Aceito 

Cronograma Cronograma_TESE.pdf 
17/10/2016 

16:17:17 

MARCIO CARVALHO 
DA SILVA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura Investigador 

PROJETO_DE_TESE.pdf 
17/10/2016 

16:16:31 

MARCIO CARVALHO 
DA SILVA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 
10/10/2016 

15:10:46 

MARCIO CARVALHO 
DA SILVA 

Aceito 

Folha de Rosto Plataforma_Brasil.pdf 
10/10/2016 

15:04:53 

MARCIO CARVALHO 
DA SILVA 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

JOAO PESSOA, 09 de Novembro de 2016 

 

 

Assinado por: Aleksandro Guedes de Lima 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Apêndices  
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APÊNDICE A  – QUESTIONÁRIO PARA DEFINIÇÃO DO PERFIL DOS 
PROFESSORES  

 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Nome: ____________________________________________________ 

2. Idade: _______________3. Estado Civil: _______________________ 

4. E-mail:____________________________________________________ 

5. Telefone: (     ) __________- ___________ 

6. Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

7. Especifique suas formações: 

a. GRADUAÇÃO 

 CURSO: _______________________________________________ 

 INSTITUIÇÃO: __________________________________________ 

 ANO DE CONCLUSÃO: ___________________________________ 

 

b. MESTRADO 

 CURSO: _______________________________________________ 

 INSTITUIÇÃO: __________________________________________ 

 ANO DE CONCLUSÃO: ___________________________________ 

 

c. DOUTORADO 

 CURSO: _______________________________________________ 

 INSTITUIÇÃO: __________________________________________ 

 ANO DE CONCLUSÃO: ___________________________________ 
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d. ESPECIALIZAÇÃO 

 CURSO: _____________________________________________ 

 INSTITUIÇÃO: ________________________________________ 

 ANO DE CONCLUSÃO:  ________________________________ 

III. TEMPO DE ATUAÇÃO E OUTRAS EXPERIÊNCIAS 
 

8. Tempo (em anos) de experiência profissional  
 

a) Na unidade escolar:__________________________________________ 

b) Na docência: _______________________________________________ 

c) Em outros cargos (fora da docência) ___________________________ 

9. Você atua ou já atuou no Ensino Técnico (integrado ou subsequente)?   

(    ) SIM  (     ) NÃO  

Em caso AFIRMATIVO, qual curso? _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Você atua ou já atuou na Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)?  

(    ) SIM  (     ) NÃO  

Em caso AFIRMATIVO, qual curso? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11.  Qual(is) a(s) disciplina(s) curriculares que ministra(ou): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. Carga horária de trabalho na instituição: ___________________________ 
 

 

13.  Em quantos cursos você já atuou pelo PRONATEC? 
 

(     ) Em apenas 1 curso    (     ) De 2 a 3 cursos      (     ) Acima de 3 cursos 
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APÊNDICE B  

 GRELHA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMI-DIRECTIVA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DO PRONATEC 

BLOCOS TEMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIAS QUESTÕES 

1. Concepções relativas ao PRONATEC

A – Percepções do 

PRONATEC 

 

- Entender como se deu a 
participação dos professores 
do PRONATEC no IFPB 
(campus João Pessoa);                                                  

1. A política e as 
motivações da 

participação no programa 

Gostaria que você me falasse um pouco acerca da sua visão geral sobre o 
PRONATEC. Como ficou sabendo? O que ele representa? / Que lição/aprendizagem 
esse programa trouxe pra você? / Por quais razões você decidiu participar do 
programa? O que lhe motivou a esta participação? 

2. Condições de trabalho 

Exponha um pouco a sua percepção quanto às condições que lhe garantiram uma 
boa e/ou má atuação no programa. / Você teve algum tipo de apoio e/ou 
orientação que o auxiliasse quando começou a dar aulas no PRONATEC? Se SIM, 
que tipo de apoio você recebeu?  

- Perceber como os 
professores avaliam a política 
e dificuldades na execução do 
PRONATEC; 

3. Características do 
programa  

Se você fosse pontuar alguns aspectos positivos do programa, quais seriam? E os 
negativos?  

  
4. Efetividade do ensino  

Exponha sua percepção quanto à necessidade ou não desse programa para a 
sociedade./ Na sua concepção, você acha que o ensino proposto pelo PRONATEC 
na modalidade FIC é relevante? Por quê? 
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B - Desempenho 
docente no 
PRONATEC 

- Entender como a 
identificação das necessidades 
dos professores, no seu local 
de atuação, pode contribuir 
para promover reflexões sobre 
mudanças nas práticas 
pedagógicas 

1. Dificuldades sentidas 
no desenvolvimento das 

atividades  docentes 

Sua formação inicial não contempla uma preparação para docência. Como você se 
sentiu nas suas primeiras experiências tendo que atuar como professor do 
PRONATEC? / Dentre as funções docentes, quais as que vc sentiu mais dificuldade 
em desempenhar na realidade do programa?  

2. Relacionamento com os 
alunos do programa 

Como você avalia o perfil do aluno do PRONATEC? E os alunos indisciplinados? / 
Quais as principais dificuldades você sentiu para lidar com esse aluno?  / Como 
você superou essas dificuldades? / Que diferenças você sentiu ao atuar no 
PRONATEC com relação a outras experiências vivenciadas em condições 
semelhantes no decorrer da sua atuação docente (por exemplo: Modos de 
aprendizagens dos adultos em relação aos jovens)  

3. Percepções acerca da 
disciplina que lecionou 

Quando você foi convidado a lecionar essa disciplina, como interpretou o conteúdo 
que ela propõe? Em outras palavras, o que você entendeu acerca do que se tratava 
a disciplina? / Quais foram as principais dificuldades sentidas em sala de aula com 
essa disciplina? Poderia exemplificar algumas situações vivenciadas? / Na sua 
trajetória profissional, já teve alguma experiência com a área administrativa? De 
que modo esses conhecimentos colaboraram para suas práticas com a turma?  / 
Como você enxerga a importância do conteúdo dessa disciplina para o curso? Por 
quê?  / O que você acha da junção desses 2 conteúdos em uma disciplina única? 
Isso torna a disciplina mais difícil de ser lecionada?  / Que novo aprendizado você 
adquiriu com essa disciplina, a partir das trocas de experiências com os alunos?  
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4. Preparação para 
lecionar a disciplina 

Me fale um pouco sobre como você se preparou para lecionar a disciplina nessas 
turmas. Quais as práticas de ensino que você adotou para envolver os alunos na 
disciplina. / Como era o seu trabalho com a disciplina?  / Em algum momento no 
decorrer da sua atuação docente no programa você verificou a necessidade de 
mudar as estratégias de ensino? Por que?  / Me fale um pouco sobre como você 
preparou os materiais para lecionar a disciplina no PRONATEC.Que conteúdos você 
trabalhou / priorizou na disciplina? / Faz algum tipo de adaptação no material 
adotado para o PRONATEC? Por quê? 

5. Avaliação da 
complexidade do 

conteúdo da disciplina 

Que dificuldades se apresentaram na condução desses conteúdos para o 
PRONATEC que vc talvez não o tivesse em turmas convencionais? / Como você 
avalia o conteúdo dessa disciplina proposta na ementa? / Na sua percepção é um 
conteúdo fácil de ser abordado? / De que maneira esse conteúdo pode ser 
enxergado como sendo difícil? Que forma de abordagem desse conteúdo poderia o 
tornar difícil de ser lecionado? / O que você tem a dizer do sistema de avaliação dos 
alunos? / Como você enxerga o tempo de duração da disciplina (20h) com a 
quantidade de conteúdo? Como se sentiu afetado nesse aspecto? 

6. Autoavaliação do 
desempenho 

Que conhecimentos desta disciplina você precisou desenvolver para lecioná-la e 
que não tinha antes? / Como você avalia o seu desempenho como professor no 
programa?  

C - Formação para 
atuar no PRONATEC 

Como delinear uma proposta 
de formação docente 
considerando o estudo das 
necessidades aliado ao 

1. Acerca da permanência 
no programa 

Na sua percepção, quais aspectos (dentro do programa) contribuem para a 
desmotivação na permanência do professor?  
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desenvolvimento de 
competências essenciais 

2. Expectativas em relação 
à formação continuada 

Na sua concepção e partindo de suas experiências no PRONATEC, em que sentido 
caberia alguma preparação especial para trabalhar no programa? / Você sentiu 
falta de algum conhecimento ou habilidade para atuar no programa e que poderia 
ser suprida com algum tipo de formação que pudesse ser desenvolvida pela equipe 
gestora do programa? / Seria interessante uma capacitação para a sua atuação no 
PRONATEC? Porque? / Quais as sugestões de temas a serem abordados numa 
possível formação de professores para atuarem no PRONATEC? 
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APÊNDICE C 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE DE 
PROFESSORES DO PRONATEC: um Estudo de Caso na Educação Profissional” 
Nome do Pesquisador: Márcio Carvalho da Silva  
Nome da Orientadora: Profª. Drª. Maria Estela Costa Holanda Campelo 
 

 Prezado participante, 

 O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

investigar as necessidades formativas de professores da educação profissional que atuaram nos 

cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), a fim de 

contribuir para a proposição de políticas públicas para a educação no âmbito da formação contínua 

de professores da educação profissional, nas quais estas necessidades estejam de fato 

contempladas. Desde já agradecemos pela vossa disponibilidade em colaborar com nossa pesquisa. 

 Alguns pontos de esclarecimento são abordados em seguida: 

1. Participantes da pesquisa: Participarão da pesquisa professores que atuaram nos cursos de 

Auxiliar Administrativo do PRONATEC nos anos de 2013 e 2014, lecionando a disciplina de 

Introdução ao Mundo do Trabalho e Fundamentos da Administração, no campus do IFPB em João 

Pessoa - Paraíba. 

2. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o(a) Sr.(a) permitirá que o pesquisador 

faça a coleta de dados, inicialmente com a aplicação de questionário, cujo objetivo seja de 

caracterizar o perfil dos professores do PRONATEC, com a garantia do anonimato do sujeito 

pesquisado. O(a) Sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do contato do pesquisador e orientador do projeto. Os 

nomes e telefones se encontram ao final deste documento. 

3. Sobre as entrevistas: Será realizada uma entrevista semi-estruturada, com vistas ao 

aprofundamento da compreensão dos processos de aprendizagem e reflexão pelos quais passaram 

os professores no período em que esteve atuando no PRONATEC. As entrevistas serão gravadas 

mediante autorização do entrevistado e realizadas em local e horário a ser combinado, de acordo 

com a disponibilidade do entrevistado. 

4. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais visto que 

nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. Inicialmente, a participação dos 

sujeitos envolvidos será através de questionários que serão respondidos individualmente. No caso da 

entrevista, poderá causar alguma forma de inibição ou de desconforto nos professores o fato de a 

mesma ser gravada. No entanto, garantimos que a pesquisa transcorrerá considerando o anonimato 

dos participantes.  

5. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o pesquisador e a orientadora terão conhecimento dos dados.  

6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o(a) Sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes para uma compreensão mais crítica e 

aprofundada das necessidades dos professores do PRONATEC, em toda a sua singularidade e 

complexidade, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 

oferecer subsídios para o planejamento de programas de formação contínua que correspondam, de 

fato, àquilo que os professores esperam e necessitam para a sua formação, face aos impasses 

vivenciados no PRONATEC. Para isso, o pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos. 

7. Pagamento: O(a) Sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. 
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 

pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem: 

(  ) Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

 
_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 
_______________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 
 

_______________________________ 
Assinatura da orientadora 

 

 

Pesquisador: Márcio Carvalho da Silva 

E-mail: mkarvalho2005@yahoo.com.br  

Fone: 98814-5369 

Orientadora: Profa. Dra. Mª Estela C. Holanda Campelo 

E-mail: estelacampelo@hotmail.com  

Fone: (84) 98895-7278 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd/UFRN 

Fone: (84) 3342-2270 (Milton – secretário) 

E-mail: ppged@ce.ufrn.br  
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APÊNDICE D – LISTA DOS CÓDIGOS GERADOS NO ATLAS.TI A PARTIR DAS ENTREVISTAS 
 

 

 

Nome do código Fundamentado Densidade Criado Modificado Famílias 

Ajustes do conteúdo ao perfil da turma 22 3 18/07/2016 21:31 17/10/2016 21:19 Percepções acerca da disciplina que lecionou 

Alunos com baixa autoestima/desmotivados/ 
desinteressados 8 1 07/09/2016 17:03 18/10/2016 16:45 Aspectos desmotivacionais no programa 

Alunos com formação precária 8 2 16/07/2016 17:13 12/10/2016 11:50 
Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 
atividades docentes 

Alunos interessados mais na bolsa formação 8 1 25/07/2016 19:43 10/10/2016 17:39 Efetividade do ensino no programa 

Atitude de respeito com os alunos 11 1 19/07/2016 08:33 17/10/2016 20:06 Relacionamento com os alunos do programa 

Atrasos de pagamento 6 1 18/08/2016 23:34 18/10/2016 16:45 Aspectos desmotivacionais no programa 

Ausência de ementas de disciplina pré-
formatados 5 2 18/07/2016 20:03 04/10/2016 09:52 Características do programa 

Ausência de recursos (didáticos e 
infraestrutura) 9 2 18/07/2016 20:12 06/10/2016 18:23 Características do programa 

Ausência de um sistema de avaliação do aluno 7 2 25/07/2016 21:01 12/10/2016 11:52 
Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 
atividades docentes 

Boas práticas de gestão no PRONATEC/IFPB 9 2 16/07/2016 16:46 04/10/2016 09:50 Características do programa 

Compartilhamento entre pares~ 9 3 18/07/2016 19:29 06/10/2016 11:56 Características do programa 

Condições favoráveis do PRONATEC/IFPB~ 7 6 15/07/2016 18:08 06/10/2016 11:57 Características do programa 

Descompromisso dos docentes com o 
programa 6 1 25/07/2016 21:33 11/10/2016 08:06 Efetividade do ensino no programa 

Desejo de melhoria na formação docente 10 3 20/07/2016 10:39 18/10/2016 17:02 
Expectativas em relação à formação 
continuada 

Desenvolvimento de novas competências 
profissionais 9 1 19/07/2016 08:18 18/10/2016 16:59 

Expectativas em relação à formação 
continuada 
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Dificuldades de acompanhamento de 
conteúdos pelos alunos 10 3 16/07/2016 17:13 17/10/2016 16:17 

Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 
atividades docentes 

Dificuldades de interação - alunos~ 8 2 18/07/2016 21:32 17/10/2016 20:11 Relacionamento com os alunos do programa 

Dificuldades pedagógicas com alguns 
conteúdos 6 2 26/07/2016 20:43 18/10/2016 10:40 

Avaliação da complexidade do conteúdo da 
disciplina 

Disparidade no perfil dos alunos 4 2 25/07/2016 20:56 17/10/2016 20:17 Relacionamento com os alunos do programa 

Diversidade de práticas pedagógicas 7 1 18/07/2016 20:23 17/10/2016 21:10 Percepções acerca da disciplina que lecionou 

Excesso de conteúdo na disciplina 2 2 26/07/2016 21:06 17/10/2016 21:19 Percepções acerca da disciplina que lecionou 

Experiências com docência 10 2 23/07/2016 19:50 18/10/2016 09:16 Preparação para lecionar a disciplina 

Falha na formatação e execução do programa 16 2 18/07/2016 19:45 10/10/2016 17:41 Efetividade do ensino no programa 

Falta de identidade com a disciplina 3 2 26/07/2016 11:01 18/10/2016 10:40 
Avaliação da complexidade do conteúdo da 
disciplina 

Falta de orientações no programa 7 2 16/07/2016 16:42 04/10/2016 09:56 Características do programa 

Falta de preparo para atuar no programa~ 11 2 18/07/2016 20:07 18/10/2016 17:00 
Expectativas em relação à formação 
continuada 

Inclusão de novas práticas pedagógicas 4 2 19/07/2016 08:13 18/10/2016 07:31 Preparação para lecionar a disciplina 

Inclusão produtiva 10 1 15/07/2016 17:41 28/09/2016 10:51 Motivações da participação no programa 

Inclusão social 16 1 01/07/2016 18:15 28/09/2016 10:51 Motivações da participação no programa 

Ineficiência nos cursos do PRONATEC 9 4 25/07/2016 20:19 10/10/2016 17:41 Efetividade do ensino no programa 

Iniciativa profissional 5 2 15/07/2016 18:15 18/10/2016 07:38 Preparação para lecionar a disciplina 

Interesse na docência 4 0 19/07/2016 22:07 03/10/2016 13:30 Motivações da participação no programa 

Jornada de trabalho puxada 6 2 18/08/2016 23:27 18/10/2016 16:45 Aspectos desmotivacionais no programa 

Material didático insuficiente 8 1 19/07/2016 21:07 12/10/2016 11:45 
Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 
atividades docentes 

Medidas emergenciais - paliativas no 
PRONATEC 3 2 18/08/2016 20:56 10/10/2016 17:41 Efetividade do ensino no programa 

Percepção da importância da formação 
docente continuada 8 2 19/07/2016 22:12 18/10/2016 17:02 

Expectativas em relação à formação 
continuada 

Percepção das dificuldades dos alunos 13 2 19/07/2016 07:43 17/10/2016 21:17 Percepções acerca da disciplina que lecionou 

Percepção de aprendizado mútuo 8 2 19/07/2016 08:39 17/10/2016 20:10 Relacionamento com os alunos do programa 



Continuação – Apêndice D   250 

 

Personalidade proativa 10 2 20/07/2016 10:24 18/10/2016 16:30 Autoavaliação do desempenho 

Práticas de envolvimento 12 4 19/07/2016 07:35 17/10/2016 20:17 Relacionamento com os alunos do programa 

Preocupação com a dinâmica de ensino 19 3 18/07/2016 20:24 18/10/2016 09:16 Preparação para lecionar a disciplina 

Preocupação com a evasão/permanência 
escolar 6 1 19/07/2016 08:03 17/10/2016 20:07 Relacionamento com os alunos do programa 

Preocupação com a utilidade prática do ensino 14 2 26/07/2016 22:53 18/10/2016 10:37 
Avaliação da complexidade do conteúdo da 
disciplina 

Preocupação com práticas docentes 
divergentes 9 2 18/07/2016 19:36 18/10/2016 10:26 

Avaliação da complexidade do conteúdo da 
disciplina 

Profissionais com pouca habilidade de ensino 6 3 25/07/2016 21:24 11/10/2016 08:30 Características do programa 

Qualificações adquiridas na formação 4 1 20/07/2016 10:18 18/10/2016 07:28 Preparação para lecionar a disciplina 

Satisfação pessoal 6 2 19/07/2016 08:15 18/10/2016 16:30 Autoavaliação do desempenho 

Satisfação profissional 10 2 19/07/2016 08:15 18/10/2016 16:29 Autoavaliação do desempenho 

Tempo insuficiente na disciplina 11 2 25/07/2016 20:07 17/10/2016 21:18 Percepções acerca da disciplina que lecionou 

Turmas com disformidade de saberes 6 2 16/07/2016 17:11 07/10/2016 18:00 Características do programa 

Turmas com disparidade de faixa etária 6 2 25/07/2016 20:01 17/10/2016 16:17 
Dificuldades sentidas no desenvolvimento das 
atividades docentes 
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APÊNDICE E – LISTA DE CÓDIGOS E CITAÇÕES POR ENTREVISTADOS 
 
Lista códigos-citas 

Código-filtro: Todos 

______________________________________________________________________ 

 
UH: Análise das entrevistas - professores PRONATEC 

File:  [D:\Backup Documentos\DOUTORADOS\UFRN - Educ...\Análise das entrevistas - professores PRONATEC.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2017-01-03 16:42:02 

______________________________________________________________________ 

 
Código: Ajustes do conteúdo ao perfil da turma {22-3} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (57:57),  (61:61),  (69:69),  (85:85),  (95:95),  (95:95),  (109:109),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (69:69) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (149:149) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (35:35),  (53:53),  (111:111),  (119:119),  (131:131) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (41:41),  (45:45) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (57:57),  (115:115),  (123:123),  (137:137),  (165:165) 

 
Código: Alunos com baixa autoestima/desmotivados/ desinteressados {8-1} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (43:43),  (45:45),  (53:53),  (94:94),  (106:106) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (65:65) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (105:105) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (179:179) 

 
Código: Alunos com formação precária {8-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (63:63),  (115:115) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (53:53),  (61:61),  (83:83) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (35:35) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (33:33) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (45:45) 

 
Código: Alunos interessados mais na bolsa formação {8-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (35:35),  (55:55),  (121:121) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (43:43),  (45:45),  (85:85),  (94:94),  (112:112) 

 
Código: Atitude de respeito com os alunos {11-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (109:109),  (121:121) 

P 1: TRANS. Prof_B 
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 (53:53) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (95:95),  (99:99) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (135:135),  (135:135) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (35:35),  (201:201) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (101:101),  (137:137) 

 
Código: Atrasos de pagamento {6-1} 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (221:221) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (41:41),  (145:145) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (187:187),  (189:189),  (189:189) 

 
Código: Ausência de ementas de disciplina pré-formatados {5-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (69:69) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (71:71) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (41:41),  (103:103) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (51:51) 

 
Código: Ausência de recursos (didáticos e infraestrutura) {9-2} 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (41:41),  (143:143),  (147:147) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (47:47),  (59:59),  (77:77),  (179:179) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (51:51),  (167:167) 

 
Código: Ausência de um sistema de avaliação do aluno {7-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (55:55) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (43:43),  (85:85),  (85:85) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (89:89) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (65:65),  (163:163) 

 
Código: Boas práticas de gestão no PRONATEC/IFPB {9-2} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (45:45) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (43:43) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (55:55) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (39:39),  (109:109) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (41:41),  (43:43),  (43:43),  (43:43) 
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Código: Compartilhamento entre pares {9-3}~ 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (69:69),  (100:100),  (102:102) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (121:121),  (167:167) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (103:103) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (47:47),  (121:121),  (133:133) 

 
Código: Condições favoráveis do PRONATEC/IFPB {7-6}~ 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (35:35),  (63:63) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (163:163) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (41:41),  (41:41),  (43:43),  (43:43) 

 
Código: Descompromisso dos docentes com o programa {6-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (63:63),  (65:65) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (39:39),  (106:106) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (105:108) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (167:167) 

 
Código: Desejo de melhoria na formação docente {10-3} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (91:91),  (117:117) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (110:110),  (112:112) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (31:31) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (139:139),  (141:141),  (161:161) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (153:153),  (161:161) 

 
Código: Desenvolvimento de novas competências profissionais {9-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (91:91),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (106:106),  (108:108),  (112:112) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (225:225) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (199:199) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (87:87),  (99:99) 

 
Código: Dificuldades de acompanhamento de conteúdos pelos alunos {10-3} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (51:51) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (83:83) 

P 2: TRANS. Prof_C 
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 (51:51),  (185:185) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (111:111) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (155:155),  (157:157) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (45:45),  (123:123),  (125:125) 

 
Código: Dificuldades de interação - alunos {8-2}~ 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (63:63) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (110:110) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (67:67),  (77:77),  (79:79),  (83:83) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (61:61),  (67:67) 

 
Código: Dificuldades pedagógicas com alguns conteúdos {6-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (87:87),  (115:115) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (161:161),  (191:191) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (133:135),  (153:153) 

 
Código: Disparidade no perfil dos alunos {4-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (55:55) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (67:67) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (37:37),  (45:45) 

 
Código: Diversidade de práticas pedagógicas {7-1} 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (109:109),  (135:135) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (85:85),  (111:111) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (51:51),  (79:79),  (137:137) 

 
Código: Excesso de conteúdo na disciplina {2-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (95:95) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (183:183) 

 
Código: Experiências com docência {10-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (33:33),  (33:33),  (87:87) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (31:31),  (59:59),  (85:85) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (31:31),  (63:63),  (215:215) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (167:167) 
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Código: Falha na formatação e execução do programa {16-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (51:51),  (51:51),  (71:71) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (41:41),  (49:49),  (98:98),  (112:112),  (112:112) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (43:43) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (33:33),  (39:39),  (59:59),  (151:151) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (45:45),  (51:51),  (151:151) 

 
Código: Falta de identidade com a disciplina {3-2} 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (121:121) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (169:169),  (199:199) 

 
Código: Falta de orientações no programa {7-2} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (59:59) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (87:87) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (49:51),  (103:103),  (109:109),  (191:191),  (211:211) 

 
Código: Falta de preparo para atuar no programa {11-2}~ 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (69:69),  (125:125) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (98:98),  (106:106) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (225:225) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (47:47) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (51:51),  (145:145),  (151:151),  (161:161),  (161:161) 

 
Código: Inclusão de novas práticas pedagógicas {4-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (123:123) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (79:79),  (91:91),  (97:97) 

 
Código: Inclusão produtiva {10-1} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (33:33),  (45:45) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (27:27),  (43:43),  (59:59),  (155:155) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (29:29),  (83:83) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (31:31),  (171:171) 

 
Código: Inclusão social {16-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (31:31) 

P 1: TRANS. Prof_B 
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 (33:33),  (41:41) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (27:27),  (33:33) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (29:29),  (31:31),  (37:37),  (39:39) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (39:39),  (47:47) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (31:31),  (35:35),  (67:67),  (169:169),  (171:171) 

 
Código: Ineficiência nos cursos do PRONATEC {9-4} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (35:35),  (37:37),  (47:47),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (39:39),  (51:51),  (91:91),  (112:112) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (59:59) 

 
Código: Iniciativa profissional {5-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (31:31) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (31:31) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (31:31),  (87:87),  (161:161) 

 
Código: Interesse na docência {4-0} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (35:35),  (35:35) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (31:31) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (33:33) 

 
Código: Jornada de trabalho puxada {6-2} 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (193:193),  (193:193),  (221:221) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (137:139) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (51:51),  (169:169) 

 
Código: Material didático insuficiente {8-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (55:55) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (43:43),  (69:69),  (98:98) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (167:167) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (137:137),  (143:143) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (131:131) 

 
Código: Medidas emergenciais - paliativas no PRONATEC {3-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (31:31) 

P 1: TRANS. Prof_B 
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 (37:37) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (141:141) 

 
Código: Percepção da importância da formação docente continuada {8-2} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (83:83) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (77:77),  (215:215),  (227:227) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (161:161) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (153:153),  (153:153),  (161:161) 

 
Código: Percepção das dificuldades dos alunos {13-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (45:45),  (71:71),  (73:73),  (121:121),  (121:121) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (61:61) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (113:113),  (155:155) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (35:35) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (67:67),  (103:103),  (123:123),  (161:161) 

 
Código: Percepção de aprendizado mútuo {8-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (91:91),  (109:109) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (197:197),  (209:209) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (131:131),  (169:169) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (103:103),  (145:145) 

 
Código: Personalidade proativa {10-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (85:85) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (77:77),  (133:133) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (159:159),  (171:171) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (31:31),  (179:179) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (145:145),  (161:161),  (169:169) 

 
Código: Práticas de envolvimento {12-4} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (71:71),  (83:83),  (83:83),  (83:83) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (55:55) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (77:77),  (109:109) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (91:91) 

P 4: TRANS. Prof_E 
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 (83:83) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (67:67),  (67:67),  (79:79) 

 
Código: Preocupação com a dinâmica de ensino {19-3} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (61:61),  (75:75),  (87:87),  (109:109),  (113:113),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (55:55) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (87:87) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (119:119) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (33:33),  (201:201) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (53:53),  (55:55),  (103:103),  (123:123),  (131:131),  (137:137),  (161:161),  (165:165) 

 
Código: Preocupação com a evasão/permanência escolar {6-1} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (41:41),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (112:112) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (147:147) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (39:39) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (69:69) 

 
Código: Preocupação com a utilidade prática do ensino {14-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (119:119),  (127:127) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (75:75) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (87:87),  (133:133),  (155:155) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (73:73),  (107:107),  (127:127),  (129:129) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (103:103),  (125:125),  (145:145),  (165:165) 

 
Código: Preocupação com práticas docentes divergentes {9-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (57:57) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (59:59),  (100:100) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (153:153) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (85:85),  (191:191) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (47:47),  (47:47),  (151:151) 

 
Código: Profissionais com pouca habilidade de ensino {6-3} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (59:59),  (65:65) 

P 1: TRANS. Prof_B 
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 (104:104),  (112:112) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (77:77) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (149:149) 

 
Código: Qualificações adquiridas na formação {4-1} 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (104:104) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (77:77),  (77:77) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (159:159) 

 
Código: Satisfação pessoal {6-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (69:69),  (109:109) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (33:33) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (57:57),  (163:163) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (97:97) 

 
Código: Satisfação profissional {10-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (69:69),  (73:73) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (37:37) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (161:161) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (109:109),  (173:173) 

P 5: TRANS. Prof_F 

 (79:79),  (97:97),  (101:101),  (149:149) 

 
Código: Tempo insuficiente na disciplina {11-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (45:45),  (73:73),  (97:97) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (63:63) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (59:59),  (187:187),  (187:187) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (49:49) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (55:55),  (123:123),  (161:161) 

 
Código: Turmas com disformidade de saberes {6-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (45:45) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (37:37) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (111:111) 

P 4: TRANS. Prof_E 

 (37:37),  (45:45) 

P 5: TRANS. Prof_F 
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 (45:45) 

 
Código: Turmas com disparidade de faixa etária {6-2} 

P 0: TRANS. Prof_A 

 (43:43) 

P 1: TRANS. Prof_B 

 (37:37) 

P 2: TRANS. Prof_C 

 (51:51),  (111:111),  (113:113) 

P 3: TRANS. Prof_D 

 (71:71) 

 

 


