
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

REJANE BEZERRA BARROS 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA 

 DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA 

EMANCIPATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

NATAL - RN 
2016 



 

 

 

REJANE BEZERRA BARROS 

 

 

 

 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA 

 DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA 

EMANCIPATÓRIA 
 

 

 

Tese efetuada em co-tutela: Universidade do Minho 

(UMinho) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação - PPGEd da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN, como requisito para obtenção do Título de 

Doutora em Educação. 

 

Linha de Pesquisa: Educação, Formação e 

Profissionalização Docente 

Orientadora/UFRN: Profa. Dra. Betania Leite Ramalho 

Orientadora/UMinho: Profa. Dra. Isabel C. Viana 

 

 

 
 
 

NATAL - RN 
2016  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 

 

  
Barros, Rejane Bezerra. 

Formação e docência de professores bacharéis na educação profissional e 
tecnológica no IFRN: uma interface dialógica emancipatória/ Rejane Bezerra 
Barros. - Natal, 2016. 

337f: il. 

Orientadora: Profa. Dra. Betania Leite Ramalho (UFRN). 

      Orientadora: Profa. Dra. Isabel Maria da Torre Carvalho Viana (UMinho). 

Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. 

 
1. Formação docente – Tese. 2. Docência - Educação Profissional/ 

Tecnológica – Tese. 3. Formação Continuada – Tese. 4.  Identidade Docente - 
Tese. 5. Desenvolvimento Profissional - Tese. I. Ramalho, Betania Leite. II. 
Viana, Isabel Maria da Torre Carvalho. III. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. IV. Título. 

     
RN/BS/CCSA                                             CDU 377.8 



 

REJANE BEZERRA BARROS 

 

 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA 

 DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA 

EMANCIPATÓRIA 

 

Tese efetuada em co-tutela: Universidade do 

Minho (UMinho) e Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) apresentada para 

obtenção do grau em Doutor em Educação no 

Programa de Pós-graduação em Educação - 

PPGEd da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN. 

 

Aprovada em ____ /_____/_____. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Betania Leite Ramalho  
Orientadora  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  
 
 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Isabel Maria da Torre Carvalho Viana 
Orientadora 

Universidade do Minho – Portugal (Co-tutela de tese) 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Augusto Pacheco  
Membro Titular Externo  

Universidade do Minho – Portugal 
 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Carlos Morgado Bernardino Carvalho 
Membro Titular Externo  

Universidade do Minho – Portugal 



 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Adriano de Azevedo 
Membro Titular Externo  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Cabral Neto 
Membro Titular Interno  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Elda Silva do Nascimento Melo  
Membro Titular Interno  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira 
Membro Suplente Interno  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que me move é a fé em Deus, o amor pelas 
pessoas e a vontade de fazer o melhor no 
trabalho em prol de uma educação de 
qualidade. Sentindo-me agraciada, dedico 
este trabalho aos amores da minha vida: minha 
filha Priscila, minha neta Maria Luíza, minha 
mãe Zenilda, meu pai Torquato (in memoriam), 
meus irmãos e toda a minha família.  Dedico 
também aos meus amigos, em especial, às 
amigas-irmãs que a vida me presenteou. Aos 
meus colegas do IFRN, em especial, aos 
professores e gestores que participaram desta 
pesquisa, contribuindo para a sua concretude. 
Aos nossos alunos e às minhas queridas 
orientadoras Profa. Doutora Betania Ramalho 
e Profa. Doutora Isabel Viana.   

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por mais uma benção em minha vida, pela força que me 

ergue, pela luz que me conduz. Obrigada, Senhor!  

Agradeço aos amores da minha vida, minha família. À minha mãe Zenilda, por 

ser meu exemplo de amor, fé e perseverança. Ao meu pai Torquato (In memoriam), 

por me ensinar a encarar a vida com alegria e leveza. À minha filha Priscila e à minha 

neta Maria Luíza, pelo amor incondicional, por me fazerem feliz! Ao meu genro 

George, um filho que ganhei! Aos meus irmãos, sobrinhos e cunhados, especialmente, 

a Ana Cláudia, Mércia, Norma e Rômulo pelo apoio e pela presença em todos os 

momentos da minha vida. Enfim, agradeço a toda a família, pelo apoio, pela atenção, 

pela força, pelo zelo, pela paciência, pelo carinho e por entenderem o meu sonho e 

sonharem comigo, acreditando que seria possível realizá- lo, por aceitarem o meu 

afastamento de tudo e de todos para me dedicar aos estudos, por entenderem os 

meus momentos de ansiedade, angústia, euforia, alegria e tristeza nessa caminhada 

em busca da finalização do curso. Obrigada, amores meus!  

Aos meus amigos, em especial, às amigas-irmãs que a vida me deu: Adriana 

Tinoco, Adriana Tojal, Nadja, Izanny, Ana Lúcia, Anna Catharina, Geneci, Tânia, 

Ednalva, Aurea, Estefânia, Jô, Lucilla e muitas outras amigas queridas. Obrigada! 

Sem o apoio, o companheirismo e a alegria de vocês tudo seria muito mais difícil!  

Às minhas duas orientadoras, a Professora Dra. Betania Leite Ramalho e a 

Professora Dra. Isabel C. Viana, um agradecimento especial por me proporcionarem 

crescimento intelectual, profissional e pessoal por meio de ensinamentos, apoio, 

orientações, aconselhamentos e provocações. A vocês, minha eterna admiração, 

gratidão e amizade!  

Aos professores da UFRN e da UMinho, o meu agradecimento por ampliarem 

os nossos horizontes, por aprofundarem os nossos conhecimentos e por nos 

inspirarem. Aos meus colegas de trabalho do IFRN, em especial, aos meus colegas 

da Pró- Reitoria de Ensino.  

Um agradecimento especial ao amigo Alexsandro Paulino, pela parceria na 

(re)elaboração do questionário na versão online utilizando o formulário eletrônico do 

Google docs, e também aos amigos Mariano e João Ricardo que me ajudaram na 

elaboração dos gráficos dos resultados.  

Agradeço aos amigos Victor Varela, Marcelo Camilo, Karina Oliveira, 

Alessandra Santa Rosa e Cláudia Machado pelas traduções, revisões e formatação 

do texto. Agradeço também aos demais amigos e amigas que de alguma forma 

contribuíram para as minhas reflexões sobre o texto. Certamente, as nossas 

conversas e discussões me ajudaram a clarear as ideias e a desenvolver um olhar 

mais crítico e aprofundado sobre a escrita da tese.  



 

Aos professores e gestores do IFRN que, voluntariamente, participaram da 

pesquisa, dando-me a enorme contribuição para que eu pudesse atingir a 

concretização deste trabalho, de forma a defender uma tese em prol da valorização 

da formação docente e do processo de desenvolvimento profissional dos professores, 

visando a melhoria da prática educativa da nossa Instituição. Vocês são coautores!  

Aos meus colegas doutorandos da UFRN e da UMinho, agradeço pelo apoio, 

por compartilharmos momentos de estudos e de interação e pela amizade, criamos 

belos e fortes laços!  

Um agradecimento especial à Professora Altina Ramos e à amiga Patrícia 

Raquel Fernandes, pela grande colaboração ao me ensinarem a utilizar o software 

NVivo10, o que possibilitou uma melhor organização e sistematização no processo de 

tratamento e análise dos dados qualitativos da pesquisa. Obrigada pela parceria e 

amizade!  

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), onde atuo 

como pedagoga e onde realizei a pesquisa empírica, agradeço por possibilitar a 

realização da investigação na instituição e por proporcionar aos servidores a 

oportunidade de participar de cursos de formação com o apoio institucional. Agradeço, 

especialmente, ao Professor Belchior de Oliveira Rocha, ex-Reitor do IFRN e ao Prof. 

José Yvan Leite, pelo esforço para estabelecerem um protocolo com a Universidade 

do Minho (UMinho), em Braga/Portugal, objetivando formação dos servidores em nível 

de doutorado. Agradeço à Profa. Anna Catharina Dantas, ao Prof. José de Ribamar 

Silva Oliveira e à profa. Nadja Maria de Lima Costa, responsáveis pela liberação da 

minha licença do trabalho durante um período do curso, o apoio de vocês foi 

fundamental! Agradeço, também, ao Professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, atual 

Reitor do IFRN, ao Prof. Márcio Adriano de Azevedo, Pró-Reitor de Pesquisa do IFRN, 

e aos demais gestores, por darem continuidade a esta importante parceria com a 

Universidade do Minho.  

Agradeço a Eliza Nobre, secretária da Pró-Reitoria de Pesquisa do IFRN pelo 

apoio, zelo e atenção aos doutorandos.  

Agradeço à Coordenação e aos servidores do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, pelo apoio e orientações durante o curso.  

Aos Professores da Banca Examinadora: Profa. Dra. Betania Leite Ramalho 

(UFRN), profa. Dra. Isabel Viana (UMinho), Prof. Dr. José Augusto Pacheco (UMinho), 

Prof. Dr. José Carlos Morgado (UMinho), Prof. Dr. Márcio Adriano de Azevedo (IFRN), 

Prof. Dr. Antônio Cabral Neto (UFRN), Profa. Dra. Elda Silva do Nascimento Melo 

(UFRN) e Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira (UFRN).  

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pela oportunidade de realização do Estágio de Doutorado Sanduíche no 

Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga/Portugal.  



 

Ao Prof. Bento Duarte da Silva, aos demais professores e funcionários do 

Instituto de Educação da UMinho, um agradecimento especial pela atenção 

dispensada ao grupo de estudantes estrangeiros, em particular, ao grupo de 

doutorandos do IFRN.  

Por fim, um agradecimento especial à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN e à Universidade do Minho-UMinho, por possibilitarem o meu 

doutoramento em Educação, e mais do que isso, por proporcionarem a minha titulação 

de doutora pelas duas Universidades por meio do estabelecimento do Acordo de 

Cooperação Mútua para fins de Cotutela da Tese, uma oportunidade excepcional de 

trocas de saberes e de crescimento intelectual e cultural para os doutorandos. 

Agradeço as orientações e o empenho das pessoas que contribuíram para a 

efetivação desse acordo: o Prof. Bento Duarte Silva (UMinho), a Profa. Ana Maria 

Serrano (UMinho), a Patrícia Magalhães (UMinho), o Prof. Márcio Venício Barbosa 

(UFRN), a Profa. Edna Maria da Silva (UFRN), a Profa. Alda Castro (UFRN), o Prof. 

José Yvan Pereira Leite (IFRN) e, especialmente, às minhas orientadoras Profa. 

Betania Leite Ramalho (UFRN) e Profa. Isabel C. Viana (UMinho). Muito obrigada pelo 

apoio e por acreditarem que esse diálogo seria possível e enriquecedor para o meu 

estudo.  

Por fim, agradeço a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, 

contribuíram para a realização desta pesquisa. Para mim, este passo dado representa 

um grande aprendizado na construção da minha identidade, enquanto pesquisadora, 

com a certeza de ter pela frente um caminho que segue com muito trabalho e 

satisfação pessoal e profissional. Um sonho realizado, uma bênção divina! 

 

  



 

RESUMO 

 

O estudo trata da formação e atuação didático-pedagógica de professores bacharéis, no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN). Professores 

bacharéis são profissionais graduados ou pós-graduados em áreas específicas, cuja maioria 

assume a docência sem a formação pedagógica e sem experiência no ensino. A partir da Lei 

n. 11.892/2008, os Institutos Federais assumiram nova institucionalidade e a ampliação da 

sua função social na condição de instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Esse novo contexto requer dos professores lecionar em diferentes 

modalidades e níveis de ensino. Questiona-se, portanto: em que medida a formação 

específica dos professores bacharéis responde aos saberes necessários para o exercício 

docente? Quais as necessidades formativas dos professores bacharéis? De que modo a 

ausência de formação pedagógica implica na atuação docente? Como o exercício da docência 

passa a ter regulação especial na EPT? Assim, o estudo tem como objetivo nuclear analisar 

a visão dos professores bacharéis sobre a dimensão profissional da docência e as interfaces 

entre a formação profissional e a atuação docente. Toma-se como base de estudos as ideias 

de Freire (1996); Machado (2008); Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005); Nóvoa (2009); Flores e 

Viana (2007); Day (2001; 2007); Ramalho e Nuñez (2014); Tardif (2002); Garcia (1999; 2009); 

Pacheco e Morgado (2002); Estrela e Caetano (2012); Esteves (2014); Shulman (2005); Pinar 

(2006); Oliveira (2014); Moreira (2008); Fullan e Hargreaves (2001), dentre outros. Parte-se 

da premissa que a formação docente pressupõe conhecimentos e saberes inerentes à 

docência como profissão. São esses conhecimentos, saberes e experiências que implicam na 

construção da identidade docente e no processo de desenvolvimento profissional. Trata-se 

de um estudo de caso (IFRN), seguindo a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Houve o envolvimento de professores e gestores que atuaram como informantes 

comprometidos com a reflexão e a busca de alternativas para o problema abordado. Recorreu-

se à análise documental, questionário, entrevista e grupo focal. O estudo revela que os 

professores e gestores têm formação acadêmica bastante heterogênea e elevada titulação, 

perfil típico do magistério superior. A maioria reconhece a necessidade da formação 

pedagógica para uma melhor compreensão, domínio e atuação nas atividades docentes. Fica 

revelada, portanto, uma certa excepcionalidade no que diz respeito a uma brecha na 

legislação em vigor, o que julgamos corresponder à fase de transição na mudança do perfil 

da instituição. Essa pode ser uma compreensão possível, abstraída da leitura dos marcos 

regulatórios (leis, pareceres e resoluções), que alicerçam o magistério no âmbito dos Institutos 

Federais. Propõe-se a implementação de um Programa de Formação e Atualização 

Pedagógica de Docentes, como política interna de formação continuada em serviço, visando 

contribuir para fortalecer a identidade docente e o novo perfil dos Institutos Federais. 

 

Palavras-chave: Formação Docente. Docência na Educação Profissional e Tecnológica. 

Formação Continuada. Identidade Docente. Desenvolvimento Profissional.  



 

ABSTRACT 

 

This study deals with teachers’ training and the didactical-pedagogical work of bachelor 

teachers in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte 

(IFRN). By bachelor teachers here it is meant graduates or post-graduates in specific areas, 

who take teaching duties without teachers’ training and with no experience in teaching. With 

Law n. 11,892 from 2008, the Federal Institutes took on a new institutional framework and they 

expanded their social function as multi-curricular and multi-campus institutions for basic, 

vocational, and higher education and as members of the Federal Network for Vocational and 

Technological Education (EPT). This new context requires teachers to teach different types of 

courses at different levels. It is questioned, therefore: to what extent does the specific training 

of bachelor teachers respond to the knowledge needed for their teaching duties? What are the 

teachers’ training needs for bachelor teachers? How does the lack of teacher training imply 

teaching practices? How does teaching receive special regulation on the EPT? Its objective is 

to analyze how bachelor teachers view the professional dimension of teaching and the 

interfaces between their specific training and their teaching practice. It is based on studies by 

Freire (1996); Machado (2008); Frigotto, Ciavatta and Ramos (2005); Nóvoa (2009); Flowers 

and Viana (2007); Day (2001; 2007); Ramalho and Nuñez (2014); Tardif (2002); Garcia (1999, 

2009); Pacheco and Morgado (2002); Star and Caetano (2012); Esteves (2014); Shulman 

(2005); Pinar (2006); Oliveira (2014); Moreira (2008); Fullan and Hargreaves (2001), among 

others. It starts with the premise that teacher training requires knowledge inherent to teaching 

as a profession. These skills, experiences and knowledge are involved in the construction of 

teachers’ identity and in their professional development. This is a case study in the IFRN, 

carried out through a qualitative and quantitative research approach. Teachers and managers 

acted as informants committed to reflection and the search for alternatives to the addressed 

problem. It used document analysis, inquiries, interviews and focus groups. The study reveals 

that teachers and managers have very heterogeneous academic training and high level titles, 

a typical university teaching profile. Most recognize the need for teachers’ training to better 

understanding, mastery and expertise in the teaching activities. It is revealed, however, a 

certain exceptionality in regard to a breach of law, which we think corresponds to the transition 

in changing the profile of the institution. This may be a possible understanding retrieved from 

the reading of regulatory frameworks (laws, opinions and resolutions) which underpin the 

teaching in the Federal Institutes. It proposes to implement a Teachers’ Training and Updating 

as domestic policy for continuous in-service training in order to contribute to strengthen 

teacher’s identity and the new profile of the Federal Institutes. 

 
Keywords: Teachers’ Training. Teaching in Vocational and Technical Education. 
Continuous Education. Teacher’s identity. Professional development.  



 

RESUMEN 

 

El estudio se ocupa de la formación y el trabajo didáctico-pedagógico de los profesores 
bachilleres del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande 
del Norte, el IFRN. Profesores bachilleres son profesores graduados o post-graduados 
en áreas específicas, que se dedican a la enseñanza sin la formación docente y 
frecuentemente sin experiencia en la enseñanza. A partir de la Ley n. 11.892 / 2008, 
los Institutos Federales adquirieron un nuevo marco institucional y la ampliación de su 
función social en la condición de instituciones de educación superior, básica y 
vocacional/profesional de múltiples currículos y múltiples campus, miembros de la Red 
Federal de Educación Profesional y Tecnológica (EPT). Este nuevo contexto requiere 
que los profesores impartan clases en distintos tipos y niveles de educación. Se 
cuestiona así, ¿En qué medida la formación específica de los profesores bachilleres 
es suficiente para la práctica docente? ¿Cuáles son las necesidades de formación de 
los profesores bachilleres? ¿De qué manera la falta de formación pedagógica implica 
la práctica docente? ¿En qué medida la práctica docente en la EPT pasa a tener un 
reglamento especial? Tiene como objetivo nuclear analizar la visión de los profesores 
bachilleres sobre la dimensión profesional de la enseñanza y las interfaces entre la 
formación profesional y la práctica docente. Se toma como base los estudios de Freire 
(1996); Machado (2008); Frigotto, Ciavatta y Ramos (2005); Nóvoa (2009); Flores y 
Viana (2007); Day (2001; 2007); Ramalho y Núñez (2014); Tardif (2002); García 
(1999, 2009); Pacheco y Morgado (2002); Estrela y Caetano (2012); Esteves (2014); 
Shulman (2005); Pinar (2006); Oliveira (2014); Moreira (2008); Fullan y Hargreaves 
(2001), entre otros. Se parte de la premisa que la formación del profesorado requiere 
conocimientos y habilidades inherentes a la enseñanza como profesión. Estos son los 
conocimientos, habilidades y experiencias que implican la construcción de la identidad 
docente y el desarrollo profesional. Este es un estudio de caso (IFRN), siguiendo el 
enfoque de la investigación cualitativa y cuantitativa. Contó con la participación de 
profesores y directivos que actuaron como informantes comprometidos con la reflexión 
y la búsqueda de alternativas al problema tratado. Se utilizó el análisis documental, 
cuestionarios, entrevistas y grupos de enfoque. El estudio revela que los maestros y 
los administradores tienen una formación académica muy heterogénea y de alta 
titulación, el perfil típico de la enseñanza universitaria. La mayoría reconoce la 
necesidad de la formación docente para una mejor comprensión, dominio y 
experiencia en las actividades de enseñanza. Revela, sin embargo, una cierta 
excepcionalidad en lo que se refiere a un hueco de la ley, que creemos corresponder 
a la transición en el cambio del perfil de la institución. Esto puede ser una posible 
lectura abstraída de la comprensión de los marcos normativos (leyes, dictámenes y 
resoluciones) que sustentan la enseñanza en los Institutos Federales. Se propone 
implementar un Programa de Capacitación y Actualización Pedagógica para 
Profesores como parte de la política interna de formación continuada en servicio, con 
el objetivo de contribuir para el fortalecimiento de la identidad docente y el nuevo perfil 
de los Institutos Federales. 
 

Palabras clave: Formación Docente. La Enseñanza en la Educación Profesional y 
Técnica. La Educación Continuada. La Identidad Docente. Desarrollo Profesional 
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 “A consciência do mundo e a consciência 

de si inacabado, necessariamente, 
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inconclusão num permanente movimento 

de busca. Na verdade, seria uma 

contradição se, inacabado e consciente do 

inacabamento, o ser humano não se 

inserisse em tal movimento”.  

 (FREIRE, 1996) 

 



24 

1 INTRODUÇÃO 

Na atual sociedade, o acesso à informação ocorre instantaneamente, ao 

mesmo tempo em que acontecem rápidas transformações econômicas, culturais, 

sociais, científicas e tecnológicas em torno do mundo.  

Caracterizada como sociedade da informação ou sociedade do 

conhecimento (CASTELLS, 2002), na contemporaneidade, as rápidas transformações 

são movidas e, fortemente, impulsionadas pelo poder econômico e político de grandes 

potências mundiais, entre as quais estão os países ricos e os organismos 

internacionais de financiamento como o Banco Mundial, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Em encontros internacionais envolvendo líderes de poderosos 

grupos econômicos, a exemplo do G201 - o conhecido grupo dos vinte países mais 

ricos, incluindo a União Europeia, que juntos reúnem as maiores economias do mundo 

- são estabelecidos acordos internacionais, visando o processo evolutivo de 

mundialização da economia e o desenvolvimento econômico dos países, 

principalmente daqueles considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Dessa forma, as definições de políticas públicas são influenciadas pelos ideais 

neoliberais e implementadas nos diferentes países, tendo uma grande influência nas 

políticas educacionais, especialmente, a partir da década de 90, no final do século XX 

e início do século XXI.  

Nesse contexto dinâmico ancorado nos interesses do sistema 

capitalista, a educação ocupa um lugar na pauta central nos debates internacionais, 

sendo considerada como mola propulsora para o desenvolvimento econômico dos 

países. Dessa forma, as questões relativas às reformas educacionais e à formação 

docente adquirem centralidade nas discussões sobre as constantes reformas 

curriculares, o que tem provocado mudanças nos processos de formação docente - 

inicial e continuada - e na (re)definição da identidade e do profissionalismo dos 

                                                             
1 O G-20 é um fórum informal que promove debate aberto e construtivo entre países industrializados e emergentes sobre 

assuntos-chave relacionados à estabilidade econômica global. O G-20 apoia o crescimento e o desenvolvimento mundial por 
meio do fortalecimento da arquitetura financeira internacional [...]. Criado em resposta às crises financeiras do final dos anos 90, 
o G-20 reflete mais adequadamente a diversidade de interesses das economias industrializadas e emergentes, possuindo assim 
maior representatividade e legitimidade. O Grupo conta com a participação de Chefes de Estado, Ministros de Finanças e 
Presidentes de Bancos Centrais de 19 países[...]. A União Europeia também faz parte do Grupo. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/?G20. 
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professores (PACHECO; MORGADO, 2005; FLORES; VIANA, 2007; RAMALHO; 

NUÑEZ, 2014).  

Segundo Nóvoa (2009), os professores reaparecem nesse novo cenário 

não somente com a responsabilidade pela promoção de aprendizagens, mas também 

de construir ambientes propícios à inclusão e à diversidade e de apropriar-se das 

novas tecnologias para desenvolver metodologias inovadoras que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Para Castells (2002), um novo mundo tomava forma no fim do milênio 

fazendo surgir uma nova estrutura social, a sociedade em rede, cuja origem ocorre 

entre as décadas de 60 e 70, envolvendo a coincidência histórica de três processos 

independentes:  

revolução da tecnologia da informação; crise econômica do capitalismo e do 
estatismo e a conseqüente reestruturação de ambos; e apogeu de 
movimentos sociais e culturais, tais como libertarismo, direitos humanos, 
feminismo e ambientalismo. A interação entre esse processo e as reações 
por eles desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura social dominante, 
a sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; 
e uma nova cultura, a cultura da virtualidade real. A lógica inserida nessa 
economia, nessa sociedade e nessa cultura está subjacente à ação e às 
instituições sociais em um mundo interdependente. (CASTELLS, 1999, p. 
411) 

 

Corroborando com o autor, compreendemos que o processo de 

globalização rompeu as barreiras dos países e continentes, influenciando o modo de 

vida das pessoas, os modos de produção, as relações entre indivíduos e instituições 

no mundo do trabalho, a difusão do conhecimento e a construção de uma nova cultura 

potencializada por uma verdadeira revolução da informação e da comunicação. Um 

mundo globalizado social e economicamente, que, na compreensão de Coutinho e 

Lisboa (2011, p. 5), é também um mundo desterritorializado. Sendo assim, “não 

existem barreiras de tempo e de espaço para que as pessoas se comuniquem”.  

Nesse novo paradigma, observa-se que, nas políticas educativas 

implementadas na maioria dos países, prevalecem as preocupações em atender aos 

interesses do sistema capitalista, seguindo a forte influência da lógica de mercado que 

privilegia o incentivo à produção e ao consumismo, favorece o enriquecimento dos 

donos do capital e agrava a divisão de classes sociais, o que dificulta a ascensão 

social da classe trabalhadora e contribui para a manutenção do status quo.  Assim, 
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novos perfis profissionais são exigidos no mundo do trabalho, sendo atribuída às 

Instituições de Ensino Superior (IES) a responsabilidade de formar profissionais com 

o perfil necessário para atuarem na sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo, 

coloca-se nas mãos do indivíduo a responsabilidade pela qualificação profissional 

requerida nos postos de trabalho e pela sua empregabilidade, o que estimula o 

individualismo e o acirramento da competividade entre as pessoas.  

Todas essas mudanças no contexto social, econômico, cultural e nas 

relações sociais no mundo do trabalho, no cenário de globalização da economia, 

implicam na formação do professor e na natureza do trabalho docente, sendo atribuído 

a ele o papel de um dos principais protagonistas das mudanças esperadas na atual 

sociedade.  

Hargreaves (2003) salienta que, nesse contexto, ser professor é assumir 

uma profissão paradoxal. Se por um lado é atribuído ao professor o papel de promover 

o desenvolvimento de habilidades e capacidades humanas dos indivíduos, de forma 

que possam atuar profissionalmente nas instituições, com inventividade e flexibilidade 

para dar respostas frente às novas exigências da sociedade do conhecimento, por 

outro lado, o professor deve assumir o papel de buscar a redução dos problemas 

sociais gerados por essa mesma sociedade, ou seja, lutar por um mundo com menos 

desigualdades e injustiças sociais.  

Nesse sentido, Moura (2014) esclarece: 

 [...] ele é objeto dessa mudança e, em decorrência, o capital dele exige uma 
formação que permita ao professor formar esse trabalhador exigido pelo novo 
regime de acumulação, exigindo dele – o docente - também certo grau de 
adesão ao projeto do capital. Não obstante, nesse processo, o próprio 
professor também se constitui em um novo tipo de trabalhador 
intelectualizado. Isso associado ao fato de que, intrinsecamente, o trabalho 
docente é de natureza não material, [...] potencializa a possibilidade de o 
professor formar-se na perspectiva contra hegemônica, dominando além dos 
conhecimentos exigidos pelo capital, aqueles que lhe permitam ter uma 
compreensão crítica do mundo e das relações sociais e de produção sob a 
égide do capital. (MOURA, 2014, p.41) 

 

Questões como essas estão na pauta das discussões sobre a Educação 

Profissional e Tecnológica, contexto em que se desenvolve esta pesquisa. 

Especialmente, quando se trata da educação ofertada para a classe trabalhadora, a 

história mostra a existência de uma dualidade entre formação científica versus 

formação técnica na oferta da Educação Profissional no Brasil, em particular, na 
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organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, agravando as 

situações de divisão de classes, as desigualdades e injustiças sociais. Nessa 

discussão, ressalta-se a defesa de educadores e estudiosos do campo da Relação 

Educação e Trabalho por uma educação profissional na perspectiva da educação 

integral e integrada alicerçada sobre as bases da politecnia e omnilateralidade, de 

forma a possibilitar ao sujeito uma formação cidadã e a compreensão do mundo em 

constante transformação com as muitas contradições e desigualdades sociais 

presentes na sociedade.  

Para Frigotto (1993, p. 44), não se pode reduzir a questão educativa, 

que é uma relação política e social, a uma mera relação técnica. Segundo o autor, “a 

escola é uma instituição social que, mediante suas práticas no campo de 

conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula 

determinados interesses e desarticula outros”. Portanto, os processos formativos e a 

qualificação profissional são importantes, mas não podem ser reduzidos à educação 

instrumental. É preciso contemplar a educação integral, cidadã e cultural.  

A escola, enquanto instituição social, por meio do desenvolvimento de 

práticas educativas crítico-reflexivas e conscientizadoras, pode possibilitar a formação 

humana e cidadã dos educandos. Concordando com Freire (2000), defende-se a 

educação na perspectiva libertadora e o desenvolvimento de uma prática educativa 

progressista que promova a formação consciente e politizada dos sujeitos, 

vislumbrando-se a transformação social e perseguindo a utopia de uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

Nesse sentido, salienta-se a importância do papel social do professor 

para a formação cidadã do educando, enquanto ser social, assim como a importância 

da educação profissional na perspectiva da formação integral do sujeito. 

No cenário paradoxal em que se insere o professor e a Escola na atual 

sociedade, este estudo aborda o objeto da formação e atuação didático-pedagógica 

de professores bacharéis que lecionam no contexto da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), no âmbito do IFRN. Os professores bacharéis são 

profissionais graduados ou pós-graduados em áreas específicas, cuja maioria não 

vivenciou a dinâmica formativa e laboral da docência no processo de formação 

profissional. Esses professores ingressam na instituição por meio de concurso público, 
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certamente, apoiados na premissa de que para ser docente basta ter o conhecimento 

acadêmico específico na área de graduação e pós-graduação. Prescindem, portanto, 

de formação pedagógica adquirida em cursos de licenciatura que, segundo a 

legislação brasileira em vigor – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 

9394/96 - é requisito para aceder à docência no âmbito do ensino básico. A maioria 

desses professores inicia e permanece na docência sem formação pedagógica. Essa 

situação é respaldada, também, pela excepcionalidade revelada na análise dos 

marcos regulatórios, no que diz respeito a uma brecha na legislação em vigor, o que 

julgamos corresponder à fase de transição na mudança de institucionalidade e do 

perfil dos Institutos Federais.  

Entende-se que esse problema provoca a precarização do trabalho do 

professor, uma vez que o exercício da docência requer o domínio de conhecimentos 

e saberes profissionais específicos da profissão, um problema que pode prejudicar o 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e a prática educativa da 

instituição. Os pressupostos teóricos apresentados neste estudo mostram que a 

docência requer um repertório de conhecimentos e saberes que ultrapassam a noção 

de conhecimento disciplinar, sendo necessário ao professor o conhecimento sobre o 

papel que a educação assume na sociedade, o papel do professor na formação 

integral e cidadã do estudante, o domínio de conhecimentos pedagógicos, o 

conhecimento da profissão, dentre outros.   

Toma-se como campo empírico o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do RN (IFRN). O IFRN é uma instituição centenária e reconhecida por 

seu perfil institucional histórico na oferta do ensino técnico e tecnológico. A partir da 

promulgação da Lei n. 11.892/2008 – Lei que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, e dá outras providências –, os Institutos Federais assumiram nova 

institucionalidade e ampliaram a sua função social, na condição de instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi. Segundo 

Fernandes (2015, p. 31), nesse novo modelo organizacional dos Institutos Federais, 

“há um ordenamento legal novo preconizando uma forma organizacional diferenciada 

para a administração da autarquia educacional Instituto Federal”. Entende-se que para 

a materialização dessas mudanças na prática educativa institucional é preciso que 

sejam superados muitos desafios. Para o autor, faz-se necessário “descobrir como se 
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processam e são traduzidos esses novos conceitos no fazer de uma organização 

educativa pública, de múltiplos objetivos e finalidades vinculadas às políticas 

nacionais [...]” (op. Cit. p. 31).  Assim, com a expansão da Rede Federal de Educação 

Científica e Tecnológica, construiu-se novos campi, ampliou-se o número de cursos e 

de vagas em diferentes níveis de ensino, realizou-se concursos públicos, investiu-se 

em novas instalações e equipamentos, dentre outras ações, o que vem gerando 

grandes mudanças nas instituições da Rede e desafios ainda pouco analisados. 

Com base no contexto empírico acima mencionado, a pesquisa tem 

como objetivo nuclear analisar a visão dos professores bacharéis sobre a dimensão 

profissional da docência e as interfaces entre a formação profissional e a atuação 

docente.  

O estudo segue a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa, do 

tipo estudo de caso. Como aporte teórico-metodológico para a concretização dos 

objetivos definidos, no desenvolvimento das fases da pesquisa, procurou-se 

responder a um problema do contexto pesquisado, envolvendo os participantes do 

estudo na busca de alternativas para o problema investigado. Recorreu-se à revisão 

de literatura, análise documental, questionário, entrevista e grupo focal. 

A motivação para desenvolver o estudo acerca da temática da formação 

e atuação de professores bacharéis é decorrente da trajetória acadêmica e 

profissional da pesquisadora, posto que sempre desenvolveu suas atividades 

profissionais com grupos de professores, no trabalho de coordenação pedagógica.  

Dessa forma, a formação acadêmica aliada às concepções pessoais, às experiências 

de vida, às vivências profissionais e ao processo de investigação científica levaram a 

pesquisadora a perceber a necessidade imperiosa de se investigar, analisar e discutir, 

no contexto de trabalho, sobre questões relativas à problemática investigada.  

Seguindo uma perspectiva crítica e colaborativa, entende-se que é 

inevitável o envolvimento da pesquisadora, uma vez que esta desenvolve suas 

atividades profissionais como pedagoga, servidora do quadro efetivo da instituição 

escolhida como campo empírico da pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa foi 

desenvolvida com o intuito de aprofundar conhecimentos acerca da temática da 

formação docente e desenvolvimento profissional de professores e de provocar 

reflexões e possíveis mudanças de concepções e posturas no grupo de professores 



30 

participantes, frente ao problema em discussão com vistas a uma transformação da 

realidade investigada.  

Ao assumir a função de pedagoga no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRN), esta pesquisadora passou a participar, efetivamente, da 

comissão de sistematização para a construção do novo Projeto Político-Pedagógico 

durante três anos, após a mudança de institucionalidade que transformou o Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET) em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRN), por ocasião da promulgação da Lei 11.892/2008, Lei de 

criação dos Institutos Federais. Com o interesse em perseguir a problemática da 

formação e atuação docente como objeto de estudo, vislumbrava trazer à tona um 

problema vivenciado pelo IFRN e pelas demais instituições da Rede: a falta da 

formação pedagógica dos professores bacharéis, e dos demais professores não 

licenciados, cuja maioria assume a docência, sem ter tido em seu processo formativo 

a formação específica para o exercício da docência e sem ter experiência laboral como 

professor. Entende-se que a falta da formação pedagógica na formação desses 

professores é uma situação que acarreta diversos problemas no processo de ensino 

e aprendizagem, especialmente, problemas relativos aos aspectos teórico-

metodológicos e à falta de compreensão do currículo, do papel do professor na 

formação dos estudantes e da própria profissão docente. 

A tese defendida nesta pesquisa evidencia que a lacuna na formação de 

professores bacharéis e demais professores não licenciados - devido à ausência da 

formação pedagógica e habilitação própria para o exercício da docência -, aponta para 

a necessidade de suscitar discussões, reflexões, formação, estudos e ações 

inovadoras no seio das instituições da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, entendendo-se que a falta dos conhecimentos pedagógicos e a 

fragilidade na formação profissional para o exercício da docência podem gerar sérios 

problemas no processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com a realidade observada e com os resultados desta 

pesquisa, pode-se afirmar que os problemas que se apresentam no desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem dizem respeito, principalmente, às 

dificuldades na compreensão e efetivação do currículo integrado defendida no Projeto 

Político-Pedagógico da instituição, às concepções equivocadas do ponto de vista 
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teórico-metodológico no desempenho da prática pedagógica, na relação professor-

aluno, dentre outros aspectos intervenientes do processo ensino e aprendizagem. 

Salienta-se que, na ausência de políticas públicas voltadas para a formação de 

professores que atuam na EPT, a própria instituição deve fomentar a formação 

continuada e em serviço, voltada para a formação e atualização pedagógica dos 

professores, como uma política institucional que atenda à demanda institucional e aos 

interesses dos professores. 

A ideia defendida inicialmente como um dos objetivos definidos para a 

pesquisa, se remete à necessidade de ser implementado um projeto institucional 

como uma política interna de formação pedagógica. Uma ação inovadora para tornar 

o IFRN uma instituição formativa também para os seus professores, tornando 

indissociáveis a dimensão didático-pedagógica e a dimensão da formação tecnológica 

trazida pelos professores bacharéis e demais professores não licenciados, 

reconhecendo-se o seu amplo conhecimento nas áreas técnicas específicas da 

formação acadêmica.  

Portanto, perseguindo-se o viés da formação contínua, defende-se a 

implementação de uma política interna de formação docente, no âmbito do IFRN, por 

meio da criação de um Programa de Formação e Atualização Docente, na perspectiva 

da formação continuada e da reflexão sobre a ação no contexto do trabalho, visando 

contribuir para a construção e fortalecimento da identidade profissional docente, para 

o desenvolvimento profissional dos professores e para a melhoria da prática 

educativa. Considera-se que um programa de formação continuada, em serviço, 

fortalecerá o projeto de expansão e interiorização da Institutição, contribuindo para 

consolidar a nova missão social assumida, o que requer a adesão dos docentes face 

à nova identidade, focada no desenvolvimento profissional dos professores do IFRN.  

As dimensões centrais do estudo foram analisadas à luz de teóricos 

como Freire (1996); Machado (2008); Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005); Nóvoa 

(2009); Flores e Viana (2007); Day (2001; 2007); Ramalho e Nuñez (2014); Tardif 

(2002); Garcia (1999; 2009); Pacheco e Morgado (2002); Estrela e Caetano (2012); 

Esteves (2014); Shulman (2005); Pinar (2006); Oliveira (2014); Moreira (2008); Fullan 

e Hargreaves (2001), dentre outros. Toma-se como referências estudos sobre 

formação docente, envolvendo temáticas como desenvolvimento profissional de 
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professores, necessidades formativas, formação contínua em contextos de trabalho e 

políticas públicas voltadas para a formação docente, especialmente, aquelas 

destinadas à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).  

Parte-se da premissa que ser professor(a) requer um saber profissional 

plural que advém da dinâmica formativa (formação inicial e continuada), das 

experiências e das concepções pessoais construídas e vivenciadas pelos professores 

ao longo da vida.  

Para Silva (2007, p.156), “no ser professor(a), como para qualquer outro 

profissional, participam um conjunto de referenciais e experiências que contribuem 

para a construção da identidade profissional”.  

Dessa forma, entende-se que ser professor se concretiza no 

desenvolvimento do currículo, na organização do processo de ensino e aprendizagem 

e dos gestos e funções profissionais no quotidiano da prática e na interface com as 

diretivas do sistema educacional, influenciando e comprometendo o professor com 

formas de interpretar e viver a profissão, o seu profissionalismo.  

De acordo com Flores, Day e Viana (2007), o contexto de mudanças em 

que os professores estão inseridos, em meio às inúmeras reformas políticas e 

curriculares, tem provocado uma (re)definição do profissionalismo docente, 

interferindo na identidade docente. Nesse processo, ganham relevância aspectos 

como a aprendizagem contínua, as culturas colaborativas, o trabalho com projetos e 

a compreensão dos papéis atribuídos aos professores e à escola.   Por outro lado, 

esse “novo” profissionalismo apresenta uma certa ambivalência e conflito 

relacionados, principalmente, ao aumento de burocracia e à falta de compreensão dos 

processos de mudança, um desafio às identidades existentes.  

Nesse sentido, questiona-se: em que medida a formação específica dos 

professores bacharéis responde aos saberes necessários para o exercício da 

docência? Quais as necessidades formativas dos professores bacharéis? De que 

modo a ausência de formação pedagógica implica na atuação docente de professores 

bacharéis? Como o exercício da docência passa a ter regulação especial na EPT? 

Enfatiza-se, portanto, a importância dos conhecimentos pedagógicos 

procurando-se compreender a concepção que têm os professores bacharéis acerca 
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da dimensão profissional e pedagógica da docência, bem como quais as 

necessidades formativas e os aspectos intervenientes da formação profissional inicial 

no agir docente, vislumbrando-se um caminho a ser percorrido no processo de 

construção da identidade profissional e da profissionalização docente, com vistas à 

melhoria da prática pedagógica. 

Ressalta-se, ainda, que durante o percurso investigativo a pesquisadora 

teve a oportunidade de desenvolver os seus estudos também em Portugal, por meio 

de um acordo de cooperação mútua para cotutela de tese estabelecido entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade do Minho, na cidade 

de Braga/Portugal. Os estudos presenciais em Portugal foram possibilitados, 

principalmente, pela concessão de uma bolsa de estudos do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior da CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior/Ministério da Educação e pelo apoio institucional do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia, onde a pesquisadora desenvolve suas atividades 

profissionais como pedagoga, servidora Técnica Administrativa em Educação. Esses 

estudos possibilitaram conhecer um pouco sobre o contexto educacional português, 

em especial, uma experiência de formação profissional de professores em serviço, na 

perspectiva da formação continuada, desenvolvida pelo governo português após a 

Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, que resultou na queda do regime 

ditatorial no país. Com a emergência do novo contexto histórico, sociocultural e 

econômico do país, novas políticas públicas foram implementadas, incluindo-se a 

democratização do ensino básico e secundário – que corresponde ao ensino 

fundamental e ensino médio no Brasil - e a criação de novas universidades para 

formação de profissionais em nível superior. Com a abertura de novas escolas para o 

atendimento à população, houve a necessidade de se contratar professores com 

formações acadêmicas diversas. Anos mais tarde, o governo português adotou uma 

medida de profissionalização em serviço, com ênfase nos componentes pedagógicos 

para os professores no exercício da profissão que não tinham a formação específica 

para a docência.  

Atualmente, de acordo com a legislação portuguesa, Lei de Diretrizes e 

Bases do Sistema Educativo Português, Lei 049/2005, Segunda alteração à Lei n. 

46/1986, Lei de Bases do Sistema Educativo, e Primeira alteração à Lei de Bases do 

Financiamento do Ensino Superior, para se aceder à carreira docente, seja na 
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educação pré-escolar, no ensino básico ou no ensino secundário, todos os 

professores devem ter a formação específica para a docência e, para aceder à carreira 

de professor de ensino superior, deve ser portador de diploma de mestre ou doutor. 

Os professores que atuam na educação profissional, em disciplinas de caráter técnico 

e tecnológico, necessitam passar por um processo de formação pedagógica. O Inciso 

6 do Art. 31 da referida Lei estabelece: 

A qualificação profissional dos professores de disciplinas de natureza 
profissional, vocacional ou artística dos ensinos básico e secundário pode 
adquirir-se através de cursos superiores que assegurem a formação na área 
da disciplina respectiva, complementados por formação pedagógica 
adequada.  

 

O processo de profissionalização em serviço desenvolvido pelo governo 

português, apesar de ter algumas limitações, de acordo com a avaliação constante 

nos próprios documentos legais que alteraram o processo ao longo da sua vigência, 

e de ter sido pensada para atender a uma situação emergencial diante da 

transformação na conjuntura política, social e cultural de Portugal, após a queda do 

Regime Ditatorial, trouxe um enriquecimento para esta pesquisa ao proporcionar 

“lições aprendidas”, no sentido de representar uma iniciativa governamental de 

formação continuada de professores que não tinham formação orientada para a 

docência, por meio da implementação de uma política pública de formação em 

serviço. 

No Brasil, no caso dos professores bacharéis e demais professores não 

licenciados que ingressam na carreira de EBTT (Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico) e atuam na Educação Profissional e Tecnológica, isso acontece de 

forma dissociada (conhecimentos técnicos/tecnológicos e conhecimentos 

pedagógicos), uma vez que, geralmente, os professores procuram qualificar-se em 

nível de pós-graduação nas áreas específicas da formação acadêmica. Ressalta-se, 

portanto, a inexistência da exigência da formação pedagógica para os professores 

bacharéis e demais professores não licenciados que acedem à carreira docente na 

Rede de Educação Profissional e Tecnológica, bem como a inexistência de um 

programa de Estado, em nível nacional, voltado para a formação pedagógica em 

serviço para esses professores.  

A seguir apresenta-se a estrutura geral da tese, que tem como objeto a 

formação e docência de professores bacharéis na Educação Profissional e 
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Tecnológica, no âmbito do IFRN. Com o intento de contemplar dimensões teórico-

conceitual, pragmática e empírica no desenvolvimento da investigação e as suas 

interrelações entre si (ZABALZA, 2004), esta tese foi estruturada da seguinte forma: 

introdução; seis capítulos; considerações finais; apêndices e anexos, sendo os três 

primeiros capítulos referentes ao enquadramento conceitual da problemática em 

estudo.  

Os capítulos que a estruturam foram organizados de maneira a 

possibilitar um olhar mais amplo sobre a problemática da formação de professores no 

Brasil, em particular, sobre a formação de professores que atuam na Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica.  

A Introdução apresenta uma visão ampla do estudo, iniciando com uma 

breve contextualização da conjuntura atual da sociedade em que impera o processo 

de mundialização da economia e a sua influência nas definições das políticas públicas 

orientadas em função do desenvolvimento econômico nos diferentes países, 

especialmente, nos países considerados em desenvolvimento. Em seguida, introduz-

se uma discussão sobre o papel do professor e da escola, enquanto instituição social, 

na formação humana e cidadã dos sujeitos, deixando claro o posicionamento da 

pesquisadora acerca da concepção de educação na perspectiva progressista, 

tomando como referência teorias críticas e corroborando com os princípios filosóficos 

e pedagógicos definidos no Projeto Político-Pedagógico do IFRN.  Por fim, no texto 

introdutório, faz-se uma explanação sobre o problema investigado, o contexto 

empírico da pesquisa, as motivações para o desenvolvimento da pesquisa a partir do 

interesse e inquietações da pesquisadora e a problemática e, sucintamente, 

apresenta-se as opções teórico-metodológicas adotadas no desenvolvimento desta 

pesquisa.  

No Capítulo II, intitulado Saberes docentes, identidade e 

desenvolvimento profissional de professores, são apresentados os pressupostos 

teóricos sobre a formação docente e o processo de desenvolvimento profissional que 

os professores constroem ao longo da sua vida e da carreira docente. Baseando-se 

em autores como Nóvoa (2009), Garcia (1999), Day (2001), Tardif (2002), Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2003), Pacheco e Morgado (2005), Flores e Viana (2007), Pimenta 

(2007), dentre outros, discute-se sobre o processo de construção dos saberes 
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docentes e suas diferentes fontes, como por exemplo, a história de vida, a formação 

inicial, a experiência profissional e as vivências nos contextos de trabalho. Discute-se 

também a construção da identidade profissional, que, não sendo imutável, é 

construída ao longo da carreira, sobre o profissionalismo do professor em contextos 

de mudança e sobre formação contínua e desenvolvimento profissional. A partir da 

discussão sobre os processos formativos do professor, aborda-se a importância da 

formação pedagógica para o professor bacharel e demais professores não licenciados 

que atuam na Educação Profissional e Tecnológica, como um processo de formação 

continuada, de forma permanente.  

No Capítulo III, intitulado O cenário da formação docente no Brasil e a 

especificidade da Educação Profissional e Tecnológica, discute-se como são tratadas 

as políticas públicas para a educação no contexto brasileiro, especialmente, aquelas 

voltadas para a formação docente. Nessa discussão, percebe-se o estabelecimento 

das relações existentes entre essas políticas e a influência de definições orientadas 

por organismos internacionais de financiamento e as reformas educacionais 

implementadas por diversos países em função do desenvolvimento econômico, 

processo no qual impera a lógica do sistema capitalista.  

No Capítulo IV, intitulado Formação pedagógica no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica no país e no IFRN, enfatiza-se o 

desenvolvimento de políticas e ações voltadas para a formação docente para atuação 

na Rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Discute-se, em particular, a 

formação pedagógica para a docência de professores bacharéis no contexto da EPT, 

no âmbito do IFRN.  

No capítulo V, intitulado Percurso teórico-metodológico da investigação, 

são apresentadas as opções e os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, 

seguindo-se a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa a partir de um estudo 

de caso. Assim, nesse capítulo, explicitam-se as fases desenvolvidas no percurso 

metodológico, como também os instrumentos utilizados para a recolha dos dados e 

os procedimentos próprios do processo de investigação.  

No Capítulo VI, são apresentados os dados da pesquisa e a 

interpretação dos resultados, a partir dos quais buscou-se responder às questões de 

investigação e o alcance dos objetivos definidos para o estudo da problemática. 
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O capítulo VII apresenta o cerne das questões discutidas neste estudo 

apresentando uma proposição concreta da tese defendida por meio do Programa da 

ação de formação docente a ser desenvolvido na instituição. O caminho percorrido na 

exploração conceitual, teórico-metodológica e empírica da investigação levou a 

pesquisadora a propor referentes para a elaboração e implementação de um 

Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes (PFAD) a ser 

desenvolvido no contexto do trabalho, no âmbito do IFRN. A proposta vislumbra 

atender a uma demanda de processos formativos a serem desenvolvidos em serviço 

no interior da comunidade educativa, de forma sistemática e permanente, como uma 

política interna de formação continuada voltada para os saberes profissionais da 

docência, notadamente, a formação pedagógica para os professores bacharéis e 

demais professores não licenciados. Outrossim, salienta-se que o referido Programa 

deve incluir também processos formativos para os professores licenciados, 

considerando a especificidade da atuação docente no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica. Acredita-se que uma proposta formativa como essa pode 

promover o fortalecimento da identidade docente e contribuir para o processo de 

desenvolvimento profissional desses professores, promovendo a melhoria da ação 

didático-pedagógica e do processo ensino e aprendizagem, em consonância com os 

princípios e diretrizes definidas no Projeto Político-Pedagógico da instituição e com os 

documentos regulatórios nacionais e institucionais.  

Em seguida, apresentam-se as considerações finais, as referências, os 

apêndices e anexo. 
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2 SABERES DOCENTES, IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

A educação assume hoje não somente o papel social de 

desenvolvimento humano, social, intelectual e cultural da sociedade, mas também a 

ela tem sido atribuído um importante papel na sociedade como um dos pilares que 

podem sustentar e alavancar o desenvolvimento econômico da sociedade em âmbito 

local, regional, nacional e mundial.  

No contexto social de globalização da economia, em que ocorrem 

rápidas transformações, inúmeras reformas educacionais são postas em prática nos 

diferentes países em torno do mundo sob a orientação de acordos internacionais 

estabelecidos, principalmente, com os organismos de financiamento como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), dentre outros.  

Segundo Ramalho e Nuñez (2014), na maioria dos países, o início do 

novo século vem acompanhado de reformas educacionais orientadas para dar 

respostas às novas exigências dos tempos atuais com vistas ao desenvolvimento 

social, econômico e cultural, colocando a educação como uma das bases de 

sustentação para esse desenvolvimento. 

Pacheco e Morgado (2005) salientam que dois fenômenos distintos e 

antagônicos marcaram as últimas décadas do século XX e início do novo milênio: 

Por um lado, os vertiginosos progressos científicos e tecnológicos e os 
avanços econômicos e culturais que experimentaram grande parte dos 
países no Mundo. Por outro lado, o excessivo número de situações de 
pobreza, de injustiça e de exclusão sociais é que nos permite concluir que 
ainda não se conseguiu criar uma ordem mais justa e igualitária. [...] vivemos 
num tempo impregnado de incertezas e de contradições. (PACHECO; 
MORGADO, 2005, p. 10)  

 

Para os autores, este quadro de instabilidade e constantes mudanças 

reforçam as expectativas quanto ao contributo da educação para a formação dos 

sujeitos, tanto para atuarem frente aos desafios da atual sociedade, quanto para 

desacelerar o crescimento das desigualdades sociais, vislumbrando-se assim um 

crescimento mais equilibrado da sociedade. Isso requer o desenvolvimento de 

práticas educativas que ultrapassem o limite de ensinar a saber, comumente, por meio 

de memorização e dissociado da vida. No atual contexto social, é preciso que a ação 
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educativa seja capaz de criar condições para que o sujeito aprenda ao longo da vida 

(PACHECO; MORGADO, 2005).  

No entanto, como alerta Pinar (2006), faz-se necessário reconceituar o 

campo do currículo “a-teórico” e “a-histórico” tão difundido a partir da década de 1970 

nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Nessa concepção, a organização 

e a prática educativa da escola estão vinculadas à economia e os professores são 

considerados “engenheiros sociais” responsáveis por colocar em prática um currículo 

corporativo. Segundo o autor, é preciso partir para uma compreensão mais complexa 

do currículo:  

A vertente teórica do campo reconceptualizado aspira se basear, não no 
pressionado mundo cotidiano das salas de aula corporativas, mas em 
mundos não presentes nas escolas atuais, em idéias contrárias à 
maximização de lucros e em uma experiência vivida e imaginativa, que não é 
exclusivamente instrumental e planejada. (PINAR, 2006, p.127) 

 

Corrobando com as ideias do autor, estudiosos como Morgado; Mendes; 

Moreira e Pacheco (2015) evidenciam as discussões sobre internacionalização e 

cosmopolitismo e a sua influência no campo do currículo frente aos desafios 

contemporâneos da educação, resultantes do processo de globalização, sobretudo, 

no ensino superior.  

Segundo Moreira e Ramos (2015, p. 30-31), a internacionalização se 

caracteriza pela “promoção de interações científicas e culturais entre pesquisadores 

de diferentes nações, para se incrementar o avanço do conhecimento no campo”. 

Porém, segundo os autores, não se trata de defender a homogeneização. Trata-se de 

“preservar as tradições locais, mas enriquecê-las com contribuições de outras 

expectativas”. Para esses autores, o século XX foi marcado pela conquista dos direitos 

humanos, mas também pela negação desses direitos a muitas pessoas. Além disso, 

atualmente, há problemas que desafiam a centralidade no estado nacional, tais como: 

“o movimento crescente de pessoas, a formação de uma política transnacional e de 

estruturas legais, bem como o reconhecimento de que há hoje riscos globais, inclusive 

ambientais”.  

O enfrentamento desses desafios requer o desenvolvimento de 

pesquisas num movimento internacional e cosmopolita. Entendendo o cosmopolitismo 
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como elemento cultural da transformação social a partir do princípio da abertura do 

mundo, os autores destacam o cosmopolitismo crítico como: 

um processo aberto pelo qual o mundo social se torna inteligível: deve ser 
visto como a expressão de novas ideias [...]. Se a interconectvidade global é 
uma condição sociocultural generalizada, ensinar sobre as relações culturais 
e interculturais deve desalinhar-se das exigências dos preconceitos 
nacionais, deve tornar-se cosmopolita, com base na tentativa de desenvolver 
nos estudantes um conjunto de virtudes epistêmicas com as quais se faz 
possível entender a dinâmica das transformações globais. (MOREIRA; 
RAMOS, p. 33) 

 

Essas preocupações vêm sendo discutidas desde a década de 1990, 

tendo sido intensificadas neste início de século. No Relatório para a UNESCO, da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, elaborado em 1996 e 

intitulado Um tesouro a descobrir, sob a coordenação de Jacques DELORS (2001, p. 

89), são definidos quatro pilares para a educação do século XXI, quais sejam: 

aprender a conhecer (adquirir instrumentos de compreensão); aprender a fazer (para 

poder agir sobre o meio); aprender a viver juntos (cooperação com outros em todas 

as atividades humanas) e aprender a ser (conceito principal que integra todos os 

anteriores). Proporcionar essas aprendizagens, segundo o relatório, é uma dura tarefa 

da educação no século XXI que pode ser contraditória, visto que, ao mesmo tempo, a 

educação deve:  

transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-
fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das 
competências do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar 
as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de 
informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e 
privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento 
individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas 
de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 
bússola que permita navegar através dele. (DELORS, 2001, p. 89) 

 

Nesse sentido, destacam-se as seguintes preocupações da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o século XXI, expressas no Relatório:  

As missões que cabem à educação e as múltiplas formas que pode revestir 
fazem com que englobe todos os processos que levem as pessoas, desde a 
infância até ao fim da vida, a um conhecimento dinâmico do mundo, dos 
outros e de si mesmas, combinando de maneira flexível as quatro 
aprendizagens fundamentais [...]. É este continuum educativo, coextensivo à 
vida e ampliado às dimensões da sociedade, que a Comissão entendeu 
designar, no presente relatório, pela expressão “educação ao longo de toda 
a vida”. Em seu entender, é a chave que abre as portas do século XXI e, bem 
além de uma adaptação necessária às exigências do mundo do trabalho, é a 



 41 

condição para um domínio mais perfeito dos ritmos e dos tempos da pessoa 
humana. (DELORS, 2001, p.104) 

 

Assim, são colocadas grandes expectativas na Educação, 

estabelecendo-se um novo perfil para o professor do Século XXI. Para Nóvoa (2007), 

atualmente, existe um consenso discursivo que tem se difundido de forma redundante, 

e até vulgarizada, em relação à formação e desenvolvimento profissional dos 

professores, salientando-se a emergência de um novo perfil para o professor do 

Século XXI, cujas necessidades formativas se referem, principalmente, à:  

articulação da formação inicial, indução e formação em serviço numa 
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, à atenção aos primeiros anos 
de exercício profissional e à inserção dos jovens professores nas escolas, à 
ideia do professor reflexivo e de uma formação de professores baseada na 
investigação, às novas competências dos professores do século XXI, à 
importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipa, do 
acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores… e assim 
por diante. (NÓVOA, 2007, p. 22) 

 

Segundo o autor, esse discurso ecoa, principalmente, de dois grandes 

grupos: por um lado, o grupo da comunidade científica da formação de professores, 

que integra investigadores das áreas das Ciências da Educação e das Didáticas, 

grupos de trabalho e dirigentes institucionais, grupo esse que tem produzido um 

grande número de pesquisas e publicações; especialmente nas últimas duas décadas; 

e por outro lado, o grupo de especialistas e consultores vinculados a organismos 

internacionais como a OCDE, a UNESCO e outros.  

Nesse contexto de mudanças educacionais, é atribuído ao professor um 

lugar de protagonista das mudanças esperadas na formação dos estudantes. Assim, 

de acordo com a concepção de educação e a posição político-pedagógica assumida 

pelos educadores e pela escola, essa formação pode dar-se de forma a contribuir para 

a conformação da estrutura social ou para a transformação, afinal a educação não é 

neutra. Corroborando com as ideias de Freire e Faundez (1998, p. 22), entende-se 

que educar é um ato pedagógico e intencional, um ato político. “A negação da 

politicidade finalmente é percebida como um ato político”. 

Freire (1998), em carta enviada a Mário Cabral, em 1977, ressalta o 

trabalho de colaboração à Guiné Bissau e ao Cabo Verde durante o seu exílio, no qual 

“apaixonadamente” faziam um trabalho de verdadeira militância pela reconstrução 

nacional, destacando como um dos pontos fundamentais a concepção de que “a 
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alfabetização de adultos, como toda educação, é um ato político, não podendo, por 

isso mesmo, ser reduzida ao puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita”. 

Freire (2004) é, igualmente, enfático ao defender a necessidade de o professor 

assumir o seu posicionamento político-pedagógico e de ser ético e honesto em suas 

ações, enquanto educador. Dessa forma, em sua obra Pedagogia da Autonomia 

publicada em 1996, o autor afirma: 

Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto 
hoje em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a 
neutralidade da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço 
pedagógico, neutro por excelência, é aquele em que se treinam os alunos 
para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse 
ou pudesse ser uma maneira neutra. Minha presença de professor, que não 
pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença 
em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão mas um 
sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, 
de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade 
de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser 
o meu testemunho. (FREIRE, 2004, p. 98, grifos do autor) 

 

Corroborando com o autor, faz-se necessário que o professor e a escola 

assumam, com clareza, qual o seu posicionamento político-pedagógico e que tipo de 

homem se quer formar. Nessa publicação feita na década de 1990, por ocasião da 

publicação da primeira edição do Livro Pedagogia da Autonomia, o autor reafirma o 

seu posicionamento como professor progressista num período em que ocorria uma 

forte influência das políticas neoliberais na educação em muitos países em torno do 

mundo, em nome do desenvolvimento econômico dos mesmos. Assim como em 

outras publicações, o autor deixa muito claro que o professor precisa assumir a sua 

opção político-pedagógica perante os alunos, a escola e a sociedade.   

No atual contexto da sociedade, observa-se que as rápidas 

transformações, especialmente, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, são 

motivadas em função da produção e do consumismo, fortalecendo o sistema 

capitalista ao beneficiar uma pequena minoria que detém o poder econômico e 

aumentando, substancialmente, a pobreza da maioria das populações e as 

desigualdades sociais. O relatório intitulado “Uma Economia para o 1%”, emitido pela 

OXFAM2, analisa os dados econômicos anunciados recentemente pelo Banco Credit 

                                                             
2OXFAM - Organização Não Governamental Internacional criada em 1942 por um grupo da OXFORD, na Inglaterra, para pensar 

em ações de enfrentamento aos horrores da miséria e da fome provocados pela Segunda Guerra Mundial, e que hoje congrega 
vinte organizações que atuam em 94 países pelo fim da pobreza e da desigualdade, Disponível em: 
http://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Informe%20Oxfam%20210%20-Completo.pdf 
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Suisse, por meio dos quais revela que o 1% mais rico da população mundial acumula 

mais riquezas, atualmente, do que todo o resto do mundo junto, conforme gráfico 1 

apresentado abaixo.  

GRÁFICO 1 - Riqueza dos 62 indivíduos mais ricos do mundo e da metade mais pobre 

da população mundial.  

 

Fonte: OXFAN (2016). 

Em documento intitulado Informativo da OXFAM 210, de 18 de janeiro 

de 2016, a Organização salienta que os dados publicados pelo banco haviam sido 

previstos e divulgados por ela um ano antes, às vésperas do Fórum Econômico 

Mundial realizado em 2015, elencando aspectos preocupantes decorrentes dessa 

situação de extrema diferença entre ricos e pobres e apresentando evidências 

alarmantes de uma crise de desigualdade social. Diz o documento:  

Essa é apenas a evidência mais recente de que vivemos atualmente em um 
mundo caracterizado por níveis de desigualdade não registrados há mais de 
um século. A Oxfam calculou o seguinte: • Em 2015, apenas 62 indivíduos 
detinham a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas – a metade mais 
afetada pela pobreza da humanidade. Esse número representa uma queda 
em relação aos 388 indivíduos que se enquadravam nessa categoria há bem 
pouco tempo, em 2010. • A riqueza das 62 pessoas mais ricas do mundo 
aumentou em 45% nos cinco anos decorridos desde 2010 [...] • Ao mesmo 
tempo, a riqueza da metade mais pobre caiu em pouco mais de um trilhão de 
dólares no mesmo período – uma queda de 38%. • Desde a virada do século, 
a metade da população mundial mais afetada pela pobreza ficou com apenas 
1% do aumento total da riqueza global [...] • O rendimento médio anual dos 
10% da população mundial mais pobres no mundo aumentou menos de US$ 
3 em quase um quarto de século. [...] No mundo do trabalho, a distância entre 
o trabalhador médio e os que estão no topo está se alargando rapidamente. 
Enquanto os salários de muitos trabalhadores se estagnaram, os recebidos 
pelos que estão no topo aumentaram vertiginosamente. [...] Mudanças 
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ocorridas nas políticas econômicas nos últimos 30 anos – como as 
decorrentes da desregulamentação, da privatização, do sigilo financeiro e da 
globalização, especialmente do setor financeiro – potencializaram a velha 
capacidade dos ricos e poderosos de usar sua influência para concentrar 
ainda mais sua riqueza. (OXFAM, 2016, p. 2) 

 

O referido relatório apresenta ainda o problema dos salários das 

mulheres, que, comumente, são muito mais baixos que os dos homens, salientando 

que das 62 pessoas mais ricas do mundo, 53 são homens. Dentre outros aspectos, o 

relatório apresenta também dados sobre o impacto ambiental causado, 

principalmente, por essa minoria de pessoas ricas, em comparação ao impacto 

causado pelas populações pobres.  

Portanto, educar nesse contexto de extremas desigualdades sociais não 

é uma tarefa fácil para aqueles que atuam como professores numa perspectiva 

progressista, buscando desenvolver uma educação de qualidade para formação 

integral, humanista e cidadã dos sujeitos. Educar nessa perspectiva requer o 

desenvolvimento de uma prática conscientizadora, libertadora, que vislumbra a 

transformação social na direção de uma sociedade mais justa e igualitária, visto que, 

na atual conjuntura, a arquitetura social é re(desenhada) de acordo com os ditames 

dos países que detêm o poder econômico e político sobre os países subdesenvolvidos 

e sobre aqueles considerados países em desenvolvimento. 

Na compreensão de Freire (1994), a concepção problematizadora e 

libertadora da educação parte de pressupostos, tais como: 

se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é 
humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a 
“educação bancária” pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua 
libertação. Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta 
possibilidade. Sua ação identificando-se, desde logo, com a dos educandos, 
deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico 
e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar 
infundida da própria crença nos homens. Crença no seu poder criador. Isto 
tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações 
com estes. A educação “bancária”, em cuja prática se dá a inconciliação 
educador-educandos, rechaça este companheirismo. E é lógico que seja 
assim. No momento em que o educador “bancário” vivesse a superação da 
contradição já não seria “bancário”. Já não faria depósitos, Já não tentaria 
domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes 
soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da 
desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da libertação. 
(FREIRE, 1994, p. 62, grifos do autor)  
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No Brasil, a proposta de diretrizes para a formação inicial de professores 

da Educação Básica, em cursos de nível superior, publicada pelo MEC em 2000, 

aponta as exigências atuais do cenário do mundo globalizado e a influência que estas 

exercem sobre as reformas educacionais no Brasil, as quais constituem-se como 

grandes desafios para a Educação Básica. De acordo com o documento,  

No mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo questionado e 
redefinido de diversas maneiras. Para isso concorrem as novas concepções 
sobre a educação, as revisões e atualizações nas teorias de desenvolvimento 
e aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das comunicações 
sobre os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias, 
técnicas e materiais de apoio. Tudo isso delineia um cenário educacional com 
exigências para cujo atendimento os professores não foram, nem estão 
sendo preparados. (BRASIL, 2000, p.5) 

 

Salientando a necessidade de um novo perfil profissional da docência, 

Machado (2008, p. 15) afirma: 

Para formar a força de trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se 
dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil de docente capaz de 
desenvolver pedagogias do trabalho independente e criativo, construir a 
autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos interdisciplinares. 
Uma política definida para a formação de professores que atenda a tais 
necessidades será certamente um grande estímulo para a atual debilidade 
teórica e prática desse campo em relação aos aspectos pedagógicos e 
didáticos.  

 

Dessa forma, esse novo cenário de mundialização da economia, o 

impacto da evolução das novas tecnologias e as reformas educacionais trazem 

grandes desafios para a formação inicial e continuada de professores na dinâmica dos 

processos formativos e laborais da docência, sendo necessário um repensar acerca 

dos saberes docentes, da identidade profissional e das necessidades formativas dos 

professores.  Para Nóvoa (2009), a formação de professores está muito afastada das 

rotinas e das culturas profissionais. Nesse sentido, é preciso trazer a formação para 

dentro da profissão, proporcionando uma aproximação da academia com os espaços 

laborais da docência desde a formação inicial, de forma a favorecer uma melhor 

compreensão da profissão e a construção da práxis pedagógica.  

2.1 Saberes, formação, profissionalismo e identidade docente 

Estudos desenvolvidos por pesquisadores como Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003), Tardif (2002), Nóvoa (2009), Pimenta (2007), Flores e Viana (2007), 
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Day (2001), dentre outros, evidenciam que os saberes da docência articulam os 

saberes da experiência de vida e laborais aos saberes científicos sistematizados a 

partir de conhecimentos próprios e essenciais para o desempenho da atividade 

docente, incluindo-se, nesse repertório, os conhecimentos pedagógicos. De acordo 

com essa premissa, o processo de formação profissional dos professores é complexo, 

no qual intervêm muitas determinações que, na prática, levam a resultados, muitas 

vezes, não previstos. Para esses autores, a convergência entre referenciais teóricos 

e modelos de formação profissional é de valiosa contribuição para demonstrar a visão 

sistêmica dessas elaborações. Assim, evidenciam-se diferentes saberes necessários 

ao exercício da docência. Esses saberes não advêm somente da formação inicial 

(saberes pedagógicos, saberes disciplinares etc), ou da formação continuada, mas 

também da experiência prática, da história de vida e das concepções profissionais do 

educador. 

De acordo com os estudos de Tardif (2002, p. 33), a relação dos 

docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos 

conhecimentos já constituídos. Para o autor, “o saber docente se compõe de vários 

saberes provenientes de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes 

disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das ciências da educação e da 

pedagogia)”.  

No quadro 1, o autor estabelece a relação dos saberes dos professores 

com as fontes onde são adquiridos e a forma como esses saberes são integrados ao 

trabalho docente.  

QUADRO 1 – Os saberes dos docentes 

Saberes dos professores 
Fontes sociais 
de aquisição 

Modos 
de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores  

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

Pela história de vida e 
pela socialização 
primária  

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 
os  

estudos pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização  

pré-profissionais  
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Saberes dos professores 
Fontes sociais 
de aquisição 

Modos 
de integração no 
trabalho docente 

Saberes provenientes da 
formação profissional para 
o magistério  

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

Pela formação e pela 
socialização 
profissionais nas 
instituições de 
formação de 
professores  

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” 
dos professores: programas, 
livros didáticos, cadernos  

de exercícios, fichas, etc.  

Pela utilização das 
“ferramentas” de 
trabalho e sua 
adaptação às tarefas 

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

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

Pela prática do 
trabalho e pela  

socialização 
profissional 

 
Fonte: Tardif (2002, p.63). 

Assume-se, neste estudo, a concepção do saber docente postulada por 

Tardif (op. Cit. p. 60), entendida como um saber plural, formado pelo “amálgama” de 

saberes oriundos da formação profissional, dos saberes específicos das áreas 

disciplinares, da compreensão do currículo, da experiência e da cultura pessoal e 

profissional. Com essa compreensão, entende-se que o professor constrói esses 

saberes na interrelação com os saberes sociais disponíveis na sociedade, sendo 

requerido para atuar nos processos de formação e de aprendizagem, no âmbito da 

educação. O autor atribui a esse saber um sentido amplo, que envolve: “os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de 

saber-ser”. 

No processo de construção desses saberes, segundo Ramalho e Nuñez 

(2008, p. 4), a formação e a profissionalização dos docentes se caracterizam por ser 

um processo dinâmico e complexo que envolve aspectos individuais e grupais que 

influenciam no desenvolvimento da profissão docente. Os autores chamam a atenção 

para os muitos aspectos que estão envolvidos no processo formativo, na atuação e 

no desenvolvimento profissional dos professores. Segundo eles,      
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a profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que repousa 
em novas representações da educação e do ser do professor no interior do 
sistema educativo. É um processo de socialização, de comunicação, de 
reconhecimento, de decisão, de negociação entre os projetos individuais e os 
dos grupos profissionais. Mas é também um processo político e econômico, 
porque no plano das práticas e das organizações induz novos modos de 
gestão do trabalho docente e de relações de poder entre os grupos, no seio 
da instituição escolar e fora dela. (NUÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 4) 

 

De acordo com os autores, o professor é um profissional cuja atividade 

de ensino não é, simplesmente, de natureza técnica e sim uma profissão baseada em 

conhecimentos e saberes especializados. Nesse sentido, a formação que contribui 

para a profissionalização do professor é a que impacta no seu desenvolvimento 

profissional, uma vez que ser professor exige o domínio de um repertório de 

conhecimentos que se alia a outros fatores de natureza atitudinal e valorativa. 

Conhecimentos, atitudes e valores que permitem o exercício competente, a inovação 

e a criatividade de ensinar e educar, numa atuação coerente com as finalidades da 

Educação no contexto da sociedade no Séc. XXI que põe o professor num papel de 

destaque para o alcance dessas finalidades. 

2.1.1  Formação continuada e desenvolvimento profissional docente  

A reinserção dos professores como protagonistas das mudanças 

ambicionadas pelas novas políticas educacionais nos diferentes países é uma nova 

maneira de considerar o professor um profissional capaz de dar respostas aos 

desafios que decorrem das novas formações sociais e econômicas e das novas 

tecnologias da informação (RAMALHO; NUÑEZ, 2014).  

Assim, pode-se referir que o ser professor constrói-se através de visões 

diferenciadas e do próprio conceito do papel docente. Assim, é atribuído ao professor 

o papel de um dos principais agentes nesse contexto de rápidas mudanças, em que 

as políticas educacionais e as estruturas curriculares são definidas em função das 

necessidades emergentes dos perfis profissionais que a atual sociedade requer.  

Estudos desenvolvidos por Garcia (2009) mostram que o enfrentamento 

dos desafios e dos processos de mudança ora impostos nos contextos educacionais 

na atual sociedade requer do professor assumir um papel de “operário do 

conhecimento”, um desenhista e construtor de aprendizagens, capaz de rentabilizar 
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os espaços de produção do conhecimento. No entanto, para que o professor seja um 

agente de mudança, é essencial que ela tenha a sua autonomia docente.  

Atualmente, nesse contexto de rápidas mudanças sociais, políticas e 

econômicas no cenário mundial, que influenciam nas reformulações das políticas 

educacionais e nos currículos das instituições educativas, há uma ressignificação da 

identidade e do modo de atuação docente, traduzindo-se na construção de “novo” 

profissionalismo, envolvendo novos aspectos na dinâmica laboral e formativa dos 

professores, tais como: aprendizagem contínua, culturas colaborativas no contexto de 

trabalho, trabalho com projetos, uma abordagem ecológica do ensino e da 

aprendizagem, dentre outros aspectos que incluem grandes desafios como excesso 

de burocracia, falta de motivação dos professores e falta de clareza do próprio 

processo de mudança  (FLORES; DAY; VIANA, 2007).  

Faz-se necessário, portanto, o repensar dos processos formativos dos 

professores. Em estudos desenvolvidos sobre a formação de professores, Garcia 

(1999, p.21) mostra que o conceito de formação é susceptível a múltiplas 

perspectivas, apresentando-se como um fenômeno complexo e diverso sobre o qual 

são escassas as conceitualizações e acordos em relação às teorias e dimensões de 

análise. Com essa compreensão, o autor destaca, em primeiro lugar, que o conceito 

de formação extrapola a ideia de treino, de ensino ou de educação, portanto, “não se 

identifica nem se dilui dentro” desses outros, também muito utilizados. Em segundo 

lugar, o autor afirma que há no conceito de formação uma dimensão pessoal de 

desenvolvimento humano global que é preciso ser considerada diante de concepções 

eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, salienta a capacidade e a vontade de 

formação do próprio indivíduo, da pessoa, como responsável pelo desenvolvimento 

do seu próprio processo formativo. Nesse sentido, o autor concorda com Zabalza 

(1990, p. 201), para o qual a formação é “o processo de desenvolvimento que o sujeito 

percorre até atingir um estado de plenitude pessoal”. 

Com essa compreensão, há que se ressaltar que, conforme defendido 

por Ramalho e Nuñez (2014), o conceito de formação implica numa ação profunda e 

sistematizada, orientada para a transformação do professor, enquanto profissional, 

que inclui não só o saber e o conhecimento aprendido, mas também o saber fazer, o 

saber ser e o saber pensar. Assim, a formação modifica também concepções, valores, 
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atitudes e a ética do professor, transpondo a relação com os saberes para mobilizar  

também os interesses e as motivações pessoais. Com essa compreensão, os autores 

defendem a seguinte tese:   

A aprendizagem da docência, a formação e o desenvolvimento profissional 
do professor são categorias chaves susceptíveis de serem diferenciadas e, 
como uma unidade dialética, devem formar uma trilogia que tribute para o 
processo de profissionalização docente. (RAMALHO; NUÑEZ, 2014, p. 23-
24)  

 

Dessa forma, para os autores, a aprendizagem é uma categoria 

polissêmica, que significa apreender, tomar para si o conteúdo ensinado, adquirir 

conhecimentos. Portanto, esse conceito de aprendizagem está intimamente ligado a 

ensinar. A aprendizagem do professor acontece quando ela gera mudanças de 

conhecimentos, de habilidades, de condutas e experiências, especialmente, quando 

ela é favorecida por processos que facilitam a reconstrução crítica sobre a prática.  

A formação de professores é entendida pelos autores como um processo 

permanente de aquisição, estruturação e reestruturação de condutas, de 

conhecimentos, habilidades, e valores inerentes ao desenvolvimento de 

competências para o desempenho da ação docente (RAMALHO, NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003). 

 Nessa perspectiva, a formação continuada do professor deve estar 

relacionada com a formação inicial, na perspectiva de potencializar o desenvolvimento 

profissional, tendo como referência os conhecimentos apreendidos para o exercício 

da docência. Portanto, a formação não deve ser concebida como uma “justaposição 

de cursos pontuais”, sem uma organização articulada à prática docente”.  O 

desenvolvimento profissional é “um processo de maturação e consolidação das 

potencialidades pedagógicas do professor, sendo expressado em diferentes estágios 

de generalização dos aspectos socioprofissionais que constituem a sua identidade 

profissional. Ocorre num processo dialético por meio de sucessivos estágios de 

superação a partir da reflexão crítica da ação docente.  

Portanto, para Ramalho e Nuñez (2014), a relação existente entre as três 

categorias que compõem a trilogia por eles defendida é uma relação complexa e 

necessária, que tem implicações nas políticas de formação docente, no 
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desenvolvimento de pesquisas na área, na formação continuada e no 

desenvolvimento profissional e na (re)construção da identidade dos professores. 

Para Garcia (2009), a identidade profissional docente é construída a 

partir da subjetividade do professor sobre o seu ser e sobre a sua própria imagem na 

relação com o grupo em que se insere. Dessa forma,   

É preciso entender o conceito de identidade docente como uma realidade que 
evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente. A identidade não 
é algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a vida. A 
identidade não é um atributo fixo para uma pessoa, e sim um fenômeno 
relacional. O desenvolvimento da identidade acontece no terreno do 
intersubjetivo e se caracteriza como um processo evolutivo, um processo de 
interpretação de si mesmo como pessoa dentro de um determinado contexto. 
(GARCIA, 2009, p. 112) 

 

Corroborando com as ideias desses autores, salienta-se a importância 

de se discutir sobre a construção da identidade profissional docente do professor 

bacharel do IFRN, um professor que necessita conhecer e trilhar os caminhos do 

desenvolvimento profissional, enquanto profissional da educação, discussão esta que 

faz parte do escopo desta pesquisa. Considerando-se o diferencial existente na 

história da construção da profissão e no perfil profissional do professor bacharel, pode-

se afirmar que a sua profissão, enquanto professor, é caracterizada como uma 

profissão construída na prática, no “seio da escola” e na convivência com seus pares, 

uma vez que este não vivenciou a formação inicial orientada para o exercício da 

docência, e os processos formativos percorridos na formação continuada em nível de 

pós-graduação, em sua maioria, seguiram a formação acadêmica na área específica 

da formação inicial, conforme dados recolhidos nesta pesquisa. Assim, o professor 

bacharel constrói a sua identidade profissional ao mesmo tempo em que se 

reconhecem enquanto docente já inserido no contexto da sala de aula.  

Para Day (2001), a própria natureza da docência requer dos professores 

o envolvimento num processo contínuo de desenvolvimento profissional ao longo de 

toda a carreira, que inclui 

quer a aprendizagem iminentemente pessoal, sem qualquer tipo de 
orientação, a partir da experiência (através da qual a maioria dos professores 
aprende a sobreviver, a desenvolver competências e a crescer 
profissionalmente nas escolas), quer as oportunidades informais de 
desenvolvimento profissional vividas na escola, quer as oportunidades mais 
formais de aprendizagem “acelerada”, disponíveis através de atividades de 
treino e de formação contínua. (DAY, 2001, p. 18) 
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Concordando com o autor, entende-se que, no caso do professor 

bacharel, sujeito desta pesquisa, o desenvolvimento profissional vai acontecendo na 

prática a partir do momento em que este se insere na carreira de professores da Rede 

Federal de EPT. Assim, a construção da identidade e o seu desenvolvimento, como 

professor, acontece no planejamento solitário de preparação das aulas (geralmente, 

baseando-se nas aulas vivenciadas com os seus professores no curso de graduação), 

na partilha com os seus pares, na interação com os estudantes em sala de aula, nas 

angústias partilhadas com os coordenadores pedagógicos da instituição, na 

elaboração dos projetos de pesquisa e de extensão institucionais e em outras 

vivências do cotidiano da prática docente. Porém, em relação ao seu processo 

formativo, falta-lhes o componente pedagógico e o domínio de conhecimentos das 

ciências da educação, que poderiam lhe proporcionar a possibilidade da atividade 

reflexiva sobre a prática, num movimento de reflexão-ação-reflexão, nos moldes 

postulados para tornar-se um professor pesquisador da sua própria prática. Assim, o 

processo de ensino e aprendizagem promoveria uma melhor compreensão da 

profissão e da práxis pedagógica. 

O processo de construção da identidade do professor profissional, 

segundo Silva (2007), parte de influências e de vários referenciais oriundos de 

caminhadas pessoais e circunstâncias idiossincráticas. Para a autora,  

São os referenciais, os modelos e a sua apropriação, mas sobretudo as 
experiências singulares que contribuem para que os professores construam 
identidades diferentes: o modo como experienciam o trabalho real e 
quotidiano, as interações que ocorrem no contexto da escola, o modo como 
se situam na sua trajetória profissional, como se projectam no futuro, como 
antecipam a trajectória de emprego, de formação e de aprendizagem. (SILVA, 
2007, p. 156) 

 

Entendendo identidade como um processo de construção do sujeito 

historicamente situado, Pimenta (2007) ressalta que a profissão de professor, assim 

como as demais profissões, emerge de dado contexto e momento históricos como 

respostas às necessidades requeridas pelas sociedades, a partir das quais lhe são 

conferidos o status profissional e a legalidade. Dessa forma, a construção de uma 

identidade profissional é possibilitada a partir de aspectos como:  

significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais 
da profissão; da revisão das tradições. Mas, também da reafirmação de 
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práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 
Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos 
às necessidades. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise 

sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas 
teorias. Constrói-se também, pelo significado que cada professor, enquanto 
ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir dos seus 
valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido 
que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede 
de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em 
outros agrupamentos. (PIMENTA, 2007, p. 19, grifos nossos)  

 

A autora salienta que as investigações e as políticas nas últimas 

décadas, configurando-se como uma articulação possível entre a pesquisa e a política 

de formação, opondo-se à racionalidade técnica que marcou a formação e atuação 

dos professores, tendem a valorizar o professor reflexivo (SHON, 1990; ALARCÃO, 

1996), considerado como um “intelectual em processo contínuo de formação”. 

Salienta, ainda, que mobilizar os saberes dos professores deve ser o primeiro passo 

nos processos formativos, a exemplo do curso de Didática, objetivando mediar o 

processo de construção da identidade docente, ressaltando como saberes essenciais 

para o exercício da docência: a experiência, o conhecimento e os saberes 

pedagógicos.   

Para Alonso (2014), os desafios atuais da sociedade requerem 

mudanças nos processos de formação dos profissionais da educação, sendo 

necessária a garantia da qualidade e do rigor na formação de professores à luz de um 

projeto integrado, de forma a possibilitar uma maior relação com os contextos, a 

articulação e a coerência entre as formações para as diferentes etapas da docência, 

considerando as especificidades dos diferentes perfis dos grupos de estudantes. 

Reafirmando o pensamento da autora, salienta-se que as mudanças sociais e 

econômicas que têm ocorrido no cenário mundial nas últimas décadas trouxeram 

novas exigências para a atuação profissional do professor, o que tem gerado um novo 

profissionalismo. Constitui-se, portanto, uma nova cultura profissional que envolve o 

trabalho colaborativo, a partilha de experiências, a abertura ao diálogo com 

profissionais de educação não formal e com outras instituições, a necessidade do 

desenvolvimento profissional continuado, ao longo da vida. Todo esse movimento 

vivenciado, atualmente, na formação inicial e na formação continuada dos professores 

proporciona novas aprendizagens, trocas de experiências e inovações a partir do olhar 
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crítico e reflexivo sobre a própria prática, o que gera também a construção de uma 

nova identidade docente.  

Segundo Nóvoa (2009), aparentemente, existe um consenso entre os 

pesquisadores quanto aos princípios e às medidas necessárias à formação docente 

para assegurar a aprendizagem dos professores: a articulação entre a formação 

inicial, devendo haver uma aproximação desse processo formativo com a prática 

docente; a indução, como um importante processo de entrada na atividade 

profissional, no qual deve-se desenvolver modalidades de socialização dos jovens 

profissionais com o acompanhamento de colegas mais experientes; e a formação em 

serviço, na perspectiva de formação ao longo da vida.  

Nesse sentido, considera-se que a formação inicial do professor é um 

dos pilares que vai proporcionar o domínio de conhecimentos acerca da educação e 

das outras ciências que explicam e orientam o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, assim como a construção dos saberes da docência e a 

possibilidade de reflexão, a partir de referenciais teórico-práticos para a construção 

da sua práxis pedagógica. No entanto, Nóvoa (2009, p. 205) faz também a crítica aos 

processos de formação inicial que se distanciam da prática docente e dos espaços 

onde ela acontece: nas escolas. Faz-se necessária uma formação de professores 

“construída dentro da profissão”. O autor salienta a necessidade de aproximação da 

formação do professor com os saberes práticos da docência e com os aspectos 

profissionais, o que significa trazer para dentro da formação a “cultura profissional 

teórica, prática, simbólica”, uma vez que os saberes dos professores se constituem a 

partir de conhecimentos teóricos, mas não apenas teóricos; de conhecimentos 

práticos, mas não somente práticos, de conhecimentos da experiência, mas não 

somente deles. São conhecimentos que “se produzem através da investigação, da 

reflexão e da partilha”.  

Korthagen (2012) discute sobre o comportamento e a aprendizagem do 

professor a partir do modelo realista, que se fundamenta em resultados de pesquisas, 

mostrando que “grande parte do comportamento do professor é orientado por fontes 

não-racionais e inconscientes”, o que coloca em cheque o valor da teoria na formação 

de professores. O autor faz uma analogia com as questões da pedagogia na formação 



 55 

de professores, apresentando um exemplo de uma situação hipotética de ensinar a 

capitães a conduzirem um navio em rios economicamente importantes da Holanda:  

usando o rio Reno, muita da carga proveniente da Alemanha é trazida para 
Roterdã, um importante porto europeu. Conduzir um navio num rio desses é 
frequentemente difícil e perigoso. Existem muitas curvas, correntes 
inesperadas e os rios estão geralmente apinhados com tráfego comercial e 
de lazer. [...] Suponhamos que desejamos desenvolver uma formação eficaz 
para estes capitães. Uma abordagem poderia ser trazê-los para um edifício 
com uma placa a dizer: “Instituto de formação de Capitães”. Dentro deste 
edifício, os especialistas dariam aulas teóricas sobre temas como a pilotagem 
de um navio, técnicas de motor, regras de trânsito no rio e, claro, também 
sobre questões mais teóricas: alguma física relacionada à água e com as 
características das correntes. Os capitães iniciantes teriam de estudar o 
Manual dos Capitães. [...] Passado um ano, teriam de fazer com sucesso um 
exame. [...] Depois de passarem no exame, diríamos “Parabéns!”. Uma 
segunda abordagem poderia ser a seguinte: vamos colocar o capitão 
principiante a bordo de um navio. Os educadores, enquanto especialistas 
experientes, dão alguns conselhos e dicas (por exemplo, “mantenham-se 
afastados das margens do rio!”) e dizem depois: “Vá! E chame-nos se tiver 
algum problema”. Algumas pessoas da área consideram esta abordagem 
inadequada e poderão aconselhar uma abordagem em que o estudante se 
junte primeiro a um capitão experiente, para observar a forma como as coisas 
são feitas. (KORTHAGEN, 2012, p. 142-243, grifos do autor)  

 

Segundo o autor, na primeira abordagem da “teoria-na-prática” ou 

“dedutiva”, o conteúdo é deduzido do conhecimento científico disponível e o professor 

é quem decide o que é importante aprender com base nesse conhecimento, sendo 

excessiva a importância dada à teoria. Na segunda abordagem, “baseada-na-prática” 

ou de “tentativa-e-erro”, é atribuída demasiada importância à prática, em detrimento 

do conhecimento teórico. Fazendo uma relação à formação de professores, Korthagen 

(2012, p. 143) salienta que “existe um hiato entre a teoria e a prática”, uma vez que 

há uma forte tendência, em nível internacional, de se promover a formação com muita 

ênfase na teoria e ênfase na escola, porém sem uma aproximação com a realidade e 

sem reflexão sobre a prática. No processo formativo de professores, é preciso dar 

lugar à reflexão, visando a integração entre os aspectos profissionais e os aspectos 

pessoais dos professores, uma vez que a pessoalidade é preponderante na ação 

docente. 

Estabelecendo-se uma relação das duas abordagens pedagógicas 

utilizadas pelo autor, no exemplo para ensinar capitães na navegação de navios em 

rios perigosos, com o caso dos professores bacharéis e demais professores não 

licenciados do IFRN, assim como nos outros Institutos Federais, ressalta-se que estes 

são profissionais graduados ou pós-graduados em uma área específica, mas a 
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maioria não tem a formação pedagógica para a docência (não licenciados). De acordo 

com os resultados da pesquisa, 42% dos 199 participantes, tornaram-se professores 

no momento do ingresso na instituição. Assim, o profissional bacharel, ao ser 

aprovado em concurso público e assinar o contrato de professor, a instituição lhe diz: 

“Vá para a sala de aula!”. Depois disso, em algum momento lhe é informado que, se 

ele tiver algum problema ou sentir alguma dificuldade, pode contar com o apoio dos 

pedagogos e técnicos em Assuntos Educacionais que compõem a Equipe Técnico-

Pedagógica (ETEP). No entanto, é importante ressaltar que além do apoio da ETEP, 

que tem como uma das atribuições fazer o acompanhamento pedagógico do processo 

de ensino e aprendizagem, existem duas reuniões que ocorrem semanalmente, a 

Reunião Pedagógica (RP), na qual se reúnem todos os professores do campus e a 

Reunião de Grupo (RG), destinada para o encontro de professores da mesma área 

tecnológica ou mesma disciplina, sendo consideradas pela instituição como um 

espaço institucionalizado para definições dos processos administrativos e 

pedagógicos e também para serem utilizadas como espaços de formação (PPP, 

2012). Portanto, nessas reuniões os professores têm a oportunidade de falar com os 

seus pares, com os membros ETEP e com o diretor acadêmico do campus sobre os 

problemas vivenciados em sala de aula. 

No caso desses professores, pode-se inferir que ocorre um processo 

(auto) formativo: dá-se a partir da prática, porém sem o conhecimento teórico 

específico sobre a atividade de “ensinar”, enquanto professor, um profissional da 

educação. Estabelecendo-se uma relação com a segunda abordagem apresentada 

por Korthagen, pode-se afirmar que os bacharéis aprendem por ensaio-e-erro 

(KORTHAGEN, 2012), visto que a maioria deles aprende a ser professor ao se 

deparar com a sala de aula, para desenvolver a atividade docente na Educação 

Profissional e Tecnológica. Portanto, os professores bacharéis tornam-se professores 

via contrato, como afirma um dos gestores entrevistados nesta pesquisa, o que gera 

grandes preocupações: 

E,P,9,GG: Então, você vem para o Instituto onde você tem professores 
licenciados, mas tem uma grande maioria de professores bacharéis, de 
engenheiros. Então, como trabalhar a formação? Quais são as necessidades 
formativas de um professor que, via contrato de trabalho, se tornou professor 
e não via formação? Então, isso é uma especificidade muito grande para um 
coordenador pedagógico. Outra grande especificidade é a nossa diversidade 
de oferta. Se a gente observar, a gente só não atua na educação infantil! Mas 
desde o ensino fundamental, com o PROEJA FIC e vai subindo, vai subindo, 
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até stricto sensu, o IFRN oferece curso de mestrado. Então, como lidar com 
essa diversidade de oferta, essa diversidade de alunos, essa diversidade de 
itinerários formativos? Há uma série de especificidades, esse trabalho de 
assessoria, esse perceber o aluno nessa formação mais humana, mais 
integral, ter esse olhar para o mundo do trabalho, esse trabalho para o que é 
prático, mas sem esquecer o pensar na busca dessa superação entre o fazer 
e o pensar. 

 

Dentre as preocupações acima elencadas, a diversidade de ofertas nas 

quais os professores do IFRN atuam segue as normas estabelecidas de acordo com 

a legislação que rege a carreira do magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. Esses professores devem lecionar em diferentes níveis e modalidades 

de ensino. Com relação à especificidade do ensino na Educação Profissional em 

turmas do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a 

atuação dos professores bacharéis nessa oferta, além da atuação nas demais, já se 

configura como um grande problema tanto para os alunos, como para o professor e 

para a instituição, uma vez que esse é um público que requer do professor o 

conhecimento para atuar adequadamente, especialmente, em relação ao 

conhecimento das características do aluno-trabalhador que, em sua maioria, retorna 

aos estudos após vários anos fora da escola. Diante dessas situações, faz-se 

necessário que o professor tenha o olhar sensível sobre as reais condições dos alunos 

e o compromisso para proceder as adequações didático-pedagógicas necessárias 

para o favorecimento das aprendizagens desses estudantes.  

Baracho e Silva (2007), discutindo sobre a formação de professores para 

o PROEJA a partir de uma análise sobre as condições em que o Programa foi 

implantado na Rede Federal de EPT, conforme estabelecido pelo Decreto n. 

5.478/2005, que exigiu que a Rede passasse a reservar para o PROEJA 10% (dez 

por cento) das vagas destinadas a cursos técnicos, e reafirmado pelo Decreto n. 

5.840/2006, ressaltam o problema da falta de formação adequada dos professores 

para atuar com o público da Educação de Jovens e Adultos. De acordo com as 

autoras,  

é fácil constatar que não havia (e ainda não há), na Rede Federal de EPT, 
um corpo de professores formados para atuar no campo específico da 
Educação de Jovens e Adultos nem no ensino médio propedêutico e, muito 
menos, no ensino médio integrado à educação profissional. Na verdade, em 
nenhum sistema de ensino brasileiro existem profissionais formados para 
atuar nessa nova oferta, pois [...] trata-se de uma inovação educacional, de 
maneira que ainda não há formação sistemática de docentes para nela 



 58 

trabalhar. [...] Portanto, não é preciso grande esforço de análise dos fatos 
para constatar que essa matéria deveria ter sido estudada, aprofundada, 
discutida e avaliada em espaços mais amplos antes de vir à tona, sob pena 
de má utilização de recursos públicos e da não consecução dos objetivos 
explicitados. (BARACHO; SILVA, 2007, p. 21)  

 

Concordando com as autoras, entende-se que, desde a época da 

implantação do PROEJA entre os anos 2005 e 2006 - que coincidiu com a primeira 

fase da expansão e interiorização dos CEFET em todo o Brasil - e após a 

reestruturação da Rede Federal de EPT em dezembro de 2008, que transformou as 

instituições em Institutos Federais, as dificuldades para o adequado funcionamento 

da oferta perduram e até se ampliam. Isto é, pode-se afirmar, após nove anos dessa 

publicação das autoras, que as condições materiais que se apresentam nos Institutos 

Federais dificultam a concretude da oferta educativa do PROEJA na Rede Federal, 

principalmente pela falta de investimento na formação continuada dos professores. 

No caso particular do IFRN, ainda não existe uma política interna de formação 

pedagógica para os professores bacharéis e demais professores não licenciados para 

atuarem nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica e não existe formação 

continuada, para os professores licenciados, voltada para o atendimento ao público 

da Educação de Jovens e Adultos. De acordo com os estudos realizados e relatos dos 

gestores entrevistados, observa-se que, após a implementação do referido Programa 

no IFRN, houve um esforço institucional para atenuar o problema, tendo sido oferecido 

curso de Especialização em PROEJA. Porém, a adesão dos professores foi muito 

pequena, principalmente pelo fato de a maioria já ter a titulação de mestrado ou 

doutorado. 

Dessa forma, os professores bacharéis e demais professores não 

licenciados continuam ingressando na instituição sem vivenciarem nenhum processo 

formativo inicial na área pedagógica para o exercício da docência, passando a atuar, 

imediatamente, em turmas de alunos com diferentes faixas etárias em cursos de nível 

superior, cursos de Pós-graduação e também na Educação Básica, em cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas subsequente ou integrada 

ao ensino médio para alunos em idade regular e para alunos da Educação de Jovens 

e Adultos, por meio do PROEJA-Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).  
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Para Moura (2006), muitos são os desafios para se obter êxito na oferta 

do Ensino Médio integrado, seja para o público da EJA ou para os adolescentes 

egressos do Ensino Fundamental, não basta priorizar a ampliação de vagas. Um dos 

desafios diz respeito à busca pela superação da dualidade estrutural histórica no 

Brasil, cultura geral ou formação acadêmica para os filhos das classes alta e média 

versus técnica ou formação instrumental para os filhos da classe trabalhadora. 

Vislumbrando-se a superação dos desafios para a oferta de uma educação 

profissional na perspectiva da formação integral e cidadã dos sujeitos, cabe à Rede 

Federal, paralelamente à ampliação de vagas:  

[...] a aproximação aos respectivos sistemas estaduais de educação, no 
sentido de desenvolver colaborações mútuas que contribuam para a 
efetivação de ações estruturantes no campo da EPT, nos respectivos 
estados. Dentre essas ações, podemos destacar, além de outras inerentes a 
cada realidade local, a formação de docentes para atuar nessa esfera 
educacional; a elaboração de projetos político-pedagógicos e de planos de 
cursos dos centros de EPT em geral e, particularmente, dos que 
atuam/atuarão no âmbito do PROEJA; a constituição e estruturação de 
grupos de pesquisa voltados para a construção do conhecimento no âmbito 
dessa esfera educacional; desenvolvimento de estudos que possam 
contribuir para a definição dos cursos a serem oferecidos, considerando-se 
as necessidades e características dos destinatários e o desenvolvimento 
socioeconômico local. (MOURA, 2006, p. 71-72) 

 

Corroborando-se com o autor, entende-se que a situação da falta da 

formação de docentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, 

considerando as especificidades dessa esfera educacional, contexto em que se insere 

o objeto de estudo desta pesquisa, se constitui como um sério problema, cuja 

resolução não está sendo priorizada pelas políticas públicas e nem pela instituição. 

Considera-se que este problema requer, tanto por parte do Governo Federal como por 

parte da instituição, um olhar mais criterioso e cuidadoso sobre as necessidades 

formativas dos professores para atuarem, de forma exitosa, frente aos desafios da 

docência na Educação Profissional e Tecnológica, em atendimento à Lei de criação 

dos Institutos Federais, Lei n. 11.892/2008 e outros documentos regulatórios. Em 

consonância com os princípios e diretrizes definidas do Projeto Político-Pedagógico 

do IFRN, com vistas ao fortalecimento e consolidação da nova identidade institucional 

assumida a partir de 2008, enquanto Instituição de Ensino Superior-IES pluricurrilar e 

multicampi, ressalta-se a importância de uma tomada de decisão institucional quanto 

ao desenvolvimento de um processo formativo, na perspectiva da formação 
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continuada, em serviço, voltado para a formação inicial e atualização pedagógica 

como uma política interna de formação para os seus professores.   

2.2 Identidade do professor: interfaces entre a formação inicial do professor 
bacharel e o início do exercício da docência no IFRN 

Nesta pesquisa, parte-se da premissa de que a formação docente 

pressupõe conhecimentos e saberes necessários ao exercício da profissão, que, 

aliada às experiências e concepções pessoais, resulta num saber plural.  

Destarte, entende-se que o processo de construção da identidade do 

professor bacharel carrega, especialmente, os referenciais da experiência pessoal, do 

conhecimento específico da formação inicial e das experiências profissionais 

vivenciadas em contextos diferentes da sala de aula, considerando-se que o seu 

processo formativo não envolveu conhecimentos relativos à formação pedagógica e 

às dinâmicas próprias do exercício da docência.  

Oliveira (2011, p. 18), a partir de estudos desenvolvidos junto a 

professores bacharéis que atuam nas universidades, buscou investigar os motivos 

que fazem com que um bacharel deseje ser professor e os saberes que mobilizam 

para atuar no ensino, partindo do pressuposto de que “os docentes bacharéis criam e 

recriam saberes que partem da experiência e do conhecimento de sua área de 

formação, considerando-os como base da sua docência e suficientes para a sua 

atuação como professores do ensino superior”.  

Assim, ao refletirmos sobre a formação e a atuação no processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido por professores bacharéis no IFRN, entendemos 

que a ausência dos conhecimentos pedagógicos em sua formação prejudica a 

compreensão da profissão e do seu papel na formação dos estudantes, considerando 

que a maioria desses profissionais tornaram-se professores repentinamente, por meio 

de um concurso público que possibilitou o seu ingresso numa profissão nunca antes 

vivenciada por eles, seja no processo formativo ou em situações de experiência 

profissional. Portanto, a docência é uma profissão, praticamente, “desconhecida” 

desses profissionais, o que pode gerar grandes problemas em sua atuação em sala 

de aula, tanto para o professor como para o aluno. Pode-se dizer que a docência não 

é totalmente desconhecida dos bacharéis porque, de alguma forma, as pessoas têm 
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como referência a função desempenhada por seus professores durante a vida escolar 

ou na formação universitária. São essas referências de seus antigos professores que 

a maioria dos professores bacharéis leva para a sua atuação em sala de aula.  

Pimenta (2007, p. 20), discutindo sobre os saberes da docência, afirma 

que, ao chegarem aos cursos de formação inicial, os alunos já têm saberes sobre o 

que é ser professor, saberes esses advindos da experiência com aqueles que foram 

bons professores e aqueles que “eram bons em conteúdos, mas não em didática, isto 

é, não sabiam ensinar”. O conhecimento acerca da profissão docente advém também 

da “experiência socialmente acumulada, as mudanças históricas da profissão, o 

exercício profissional em diferentes escolas, a não valorização social e financeira dos 

professores, as dificuldades de estar diante de uma turma [...]”. Esses e outros 

aspectos relacionados a equívocos na formação, segundo Ramalho; Nuñez e 

Gauthier (2003), colaboram para a construção de um baixo status social da docência, 

como profissão, interferindo diretamente na profissionalidade, entendida como os 

saberes, competências, atitudes e valores que se traduzem no agir profissional e no 

profissionalismo dos professores, por meio do qual se busca o reconhecimento 

profissional e um maior status do grupo.    

Dessa forma, faz-se necessário reconhecer que o saber específico na 

área de domínio do professor bacharel ou tecnólogo é essencial para o ensino na 

Educação Profissional e Tecnológica, conhecimento este que, geralmente, os 

professores aprofundam por meio de estudos acadêmicos, em cursos de pós-

graduação Lato e Stricto Sensu, elevando o seu nível de conhecimento naquele 

domínio. No entanto, enquanto profissional da educação, na maioria dos casos, os 

professores bacharéis, tecnólogos e demais professores que atuam na Rede de EPT, 

em particular no IFRN, não têm uma vivência nem a formação inicial no domínio de 

conhecimentos pedagógicos e nem participaram de cursos de formação continuada 

para essa formação, conforme revelam os resultados desta pesquisa. 

Entende-se que a lacuna existente no processo formativo do professor 

bacharel para o exercício da docência não lhe permite, por exemplo, a percepção 

sobre a importância de o professor conhecer como ocorre o processo de 

aprendizagem, os processos cognitivos que são desenvolvidos pelo sujeito naquela 

determinada idade, quais os processos educacionais formativos mais adequados para 
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aquela determinada disciplina ou como poderia organizar melhor o processo de ensino 

e aprendizagem, a seleção de conteúdos ou a escolha adequada de estratégias de 

ensino. Entende-se também que esses conhecimentos pedagógicos, inerentes à 

formação docente, são essenciais para o bom desempenho do professor. São os 

conhecimentos obtidos a partir de estudos na área das Ciências Humanas, mais 

especificamente da Pedagogia, da Didática, da Sociologia, da Filosofia, da Psicologia 

da aprendizagem, da Psicologia do desenvolvimento humano, da História da 

Educação, dentre outros estudos, que possibilitarão uma melhor compreensão do 

papel do professor e da instituição escolar na formação dos estudantes, dando 

subsídios teóricos e práticos à formação e atuação do professor. Portanto, são 

conhecimentos que devem embasar os processos de formação docente. Faz-se 

necessário também uma aproximação dos conhecimentos teóricos com a prática 

pedagógica da profissão, de forma a possibilitar a construção da práxis pedagógica a 

partir da reflexão sobre a ação (SHON, 1992) na busca pelo desenvolvimento de um 

trabalho docente autônomo e comprometido com a efetiva aprendizagem dos alunos.    

A posição político-pedagógica do professor frente ao papel social que 

assume na formação dos educandos e na sociedade, enquanto profissional da 

educação, vai depender em muito, dos processos formativos, das concepções 

pessoais e das experiências por ele vivenciados no desenvolvimento da prática 

docente.  As agências formadoras de professores, tanto da formação inicial quanto 

continuada, devem ter como preocupação não só a estruturação de um currículo que 

atenda às exigências profissionais impostas pela sociedade neste século, mas, 

principalmente, a formação integral do profissional como pessoa, inserido num 

contexto sócio-histórico (RAMALHO, NUÑEZ; GAUTHIER, 2003). Os professores e a 

escola, enquanto organização social, representam um papel fundamental na formação 

de crianças, jovens e adultos, dependendo da concepção filosófica, sociológica da 

educação, de homem e da sociedade e da posição político-pedagógica assumida na 

prática educativa. Considerando-se que a educação não é neutra, a escola assume 

um importante papel na formação política dos estudantes por meio do trabalho do 

professor.  

Dessa forma, a instituição educativa pode desempenhar esse papel na 

perspectiva de contribuir para a reprodução do modelo social vigente, isto é, a 

manutenção do status quo, ou assumir uma prática educativa na perspectiva de uma 
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educação transformadora da realidade. Seguindo-se esta perspectiva, a escola e 

professores contribuem para a formação do educando enquanto pessoa humana e 

cidadã, consciente do seu papel enquanto ser social crítico, reflexivo, criativo e 

participativo. Sobre a importância da educação, Freire salienta:  

[...] a educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a 
serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele, 
quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das estruturas 
injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida como intocável. 
Por isso, falo da educação ou da formação. Nunca do puro treinamento. Por 
isso, não só falo e defendo, mas vivo uma prática educativa radical, 
estimuladora da curiosidade crítica, à procura sempre das razões de ser dos 
fatos. (FREIRE, 2000, p.26) 

 

Nessa mesma direção, Sacristán e Gómez (1988), ao discutirem sobre 

a função educativa e social da escola, chamam atenção para a tensão dialética que 

ocorre no processo de formação social entre as tendências reprodutoras do status 

quo, num processo de construções históricas já consolidadas (socialização) e as 

correntes renovadoras que vislumbram a mudança e a transformação, num processo 

de crescimento da condição humana (humanização). Para os autores, essa mesma 

tensão ocorre na escola, de forma singular. Dessa forma,  

A função educativa da escola ultrapassa a função reprodutora do processo 
de socialização, já que se apóia no conhecimento público (a ciência, a 
filosofia, a cultura, a arte...) para provocar o desenvolvimento do 
conhecimento privado de cada um dos seus alunos/as. A utilização do 
conhecimento público, da experiência e da reflexão da comunidade social ao 
longo da história introduz um instrumento de quebra ou pode quebrar o 
processo reprodutor. O conhecimento nos diferentes âmbitos do saber é uma 
poderosa ferramenta para analisar e compreender as características, os 
determinantes e as consequências do complexo processo de socialização 
reprodutora. A vinculação iniludível e própria da escola com o conhecimento 
público exige dela e dos que trabalham nela, que identifiquem e 
desmascarem o caráter reprodutor das influências que a própria instituição 
exerce sobre todos e cada um dos indivíduos que nela convivem bem com os 
conteúdos que transmite e as experiências e relações que organiza 
(SACRISTÁN; GÓMEZ, 1988, p. 21-22) 

 

Nessa perspectiva, esta pesquisa aponta para a necessidade de o IFRN 

tornar-se instituição de qualidade socialmente referenciada também na formação dos 

professores bacharéis que atuam na Educação Profissional e Tecnológica, 

considerando que uma das suas finalidades e objetivos, de acordo com a Lei de 

criação dos Institutos Federais, Lei n. 11.892/2008, diz respeito à formação inicial de 

professores por meio da oferta de cursos de graduação de licenciatura e formação 

continuada de professores, especialmente, da rede pública de ensino.  Sinaliza-se, 
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portanto, para a necessidade de a instituição implementar um programa de formação 

e atualização pedagógica, como uma política interna de formação contínua de seus 

professores, buscando colaborar para o atendimento às finalidades atribuídas na 

referida Lei e em consonância com os princípios e diretrizes pedagógicas definidas no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, de forma a ser inserido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Os resultados desta pesquisa mostram, conforme demonstrado no 

capítulo da apresentação e análise dos resultados, que os professores inquiridos por 

meio de questionário e os gestores entrevistados reconhecem a necessidade de a 

instituição investir em processos formativos no locus do trabalho, na perspectiva da 

formação continuada, de forma permanente, em cursos de formação e atualização 

pedagógica para os professores da instituição. 

A defesa pela formação pedagógica para o exercício da docência em 

qualquer nível de ensino encontra respaldo teórico em autores que estudam a 

importância do saber da Pedagogia para a formação dos sujeitos no contexto social, 

político e econômico. Em um profundo estudo sobre a História da Pedagogia, Cambi 

(1999) mostra a evolução das transformações históricas e crises de identidade 

sofridas pela pedagogia ao longo dos séculos, incorporando questões emergentes 

que vêm requerer o saber e os processos pedagógicos para o atendimento aos 

sujeitos em processos formativos, de acordo com as necessidades atuais da 

sociedade. Segundo o autor, nos anos 80, final do século XX, por exemplo, as 

transformações sociais e as “novas emergências” trouxeram para o campo 

pedagógico temas como o “feminismo”, iniciado no séc. XIX, na luta pelo resgate 

social e afirmação política das mulheres, trazendo para a pedagogia reflexões sobre 

questões de gênero; o “problema ecológico”, produzido pela industrialização 

descontrolada e pela exploração da natureza; o “crescimento das etnias nos países 

desenvolvidos”, gerando reflexões sobre multiculturalismo; a “terceira idade”, surgida 

no final do século XX como um problema social e pedagógico; assim como o 

incremento das “novas tecnologias da informação”. Esses são exemplos de 

fenômenos sociais que fizeram “redescrever o papel e o território social da 

pedagogia”. Na contemporaneidade, no início deste século, o autor se refere à 

pedagogia no universo da fermentação:  
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Hoje, no limiar do ano 2000, o universo da pedagogia se mostra como que 
envolvido numa complexa fermentação, atravessado por impulsos radicais. A 
pedagogia é um saber em transformação, em crise e em crescimento, 
atravessado por várias tensões, por desafios novos e novas tarefas por 
instâncias de radicalização, de autocrítica e de desmascaramentos [...]. 

Ao mesmo tempo, a educação (o terreno das práxis formativas, de 
transmissão cultural, das instituições) também vem se reexaminando e 
requalificando, fixando novas fronteiras, elaborando novos procedimentos 
[...]. Todavia, a pedagogia é um saber que se tornou (e se torna), como 
dissemos, cada vez mais central: social, política e culturalmente. De 
fato, pela pedagogia passam os diversos problemas de convivência 
social e da projeção política, como também os da continuidade e da 
renovação cultural: todos esses problemas implicam em empenho de 
formação, um itinerário de intervenção, uma obra de orientação, de 
acompanhamento, de interpretação ativa, que só a pedagogia/ educação 
pode desenvolver. (CAMBI, 1999, p. 641-642, grifo nosso) 

 

Com base no pensamento do autor, reafirma-se a necessidade de, na 

falta de políticas, em nível nacional, voltadas para a formação dos professores 

bacharéis e demais professores não licenciados a instituição deve se comprometer 

com a qualificação formativa dos seus professores, considerando que é parte de sua 

responsabilidade institucional cumprir os preceitos da lei e, para além disso, avançar 

em seu projeto de instituição formadora, principalmente no âmbito da educação 

básica. Esses professores, pela sua própria formação inicial em áreas específicas 

como engenharia, arquitetura, administração, ciências contábeis, dentre outras, 

seguiram trajetórias profissionais distintas da área educacional, como indústria, 

comércio, dentre outras áreas laborais, sendo o IFRN o primeiro emprego para alguns 

deles. Dessa forma, espera-se que a instituição perceba a necessidade de 

implementar um programa de formação contínua, com ênfase na formação 

pedagógica, para o fortalecimento da identidade docente, para o desenvolvimento 

profissional do professor e para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

frente aos desafios societários do século XXI. Além disso, faz-se necessário fortalecer 

a consolidação do processo de expansão e interiorização da Rede Federal de EPT 

iniciado em 2008, expansão esta que só dará o retorno esperado com a melhoria dos 

indicadores de qualidade resultantes do processo de ensino e aprendizagem, 

envolvendo as dimensões ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na prática 

educativa da instituição.  
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2.3 Formação e atuação de professores bacharéis no contexto da educação 
profissional e tecnológica – enquadramento político-legal 

Como já discorrido, anteriormente, ao ingressarem como docentes dos 

Institutos Federais, os professores acedem à Carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, devendo lecionar nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino. Acrescenta-se a isso o fato de muitos professores, especialmente os 

professores bacharéis e outros que não têm a formação orientada para o ensino, 

assumirem pela primeira vez uma sala de aula sem ter vivenciado, em suas trajetórias 

acadêmica e profissional, as dinâmicas formativas e laborais da docência.  

Segundo Oliveira (2005, apud BURNIER, 2006), nunca existiu uma 

política sistematizada, coerente e duradoura para essa questão. Quando se pensa e 

planeja a formação inicial e continuada para os professores no Brasil, ela acontece de 

forma precária e improvisada para atender as demandas sempre em caráter 

emergencial e provisória, por meio de Programas Especiais de Formação.   

Corroborando com os estudos de Moraes e Pedrosa (2009), salienta-se 

que as medidas implementadas pelo governo brasileiro, na última década, mostraram-

se incipientes no tocante aos objetivos, diretrizes e metas para valorização do 

magistério, especialmente quando se trata da educação profissional e tecnológica, 

não atendendo às reais necessidades da formação docente para atuação na 

educação profissional, delegando a outras instituições a responsabilidade de 

proporcionarem tal formação num período ínfimo. Para as autoras,  

[…] tais metas não definem com clareza a profundidade das modificações 
propostas, nem apresentam mudanças substanciais, apenas reafirmam a 
norma já existente quanto à formação de professores para a educação 
profissional por meio de programas especiais. (MORAES; PEDROSA, 2009, 
p.172) 

 

Para Moura (2008), ao se discutir a problemática da formação docente 

para a Educação Profissional e Tecnológica – EPT, faz-se necessário refletir sobre a 

importância que a Educação Profissional e Tecnológica tem adquirido em nosso país, 

principalmente, no cenário da expansão da Rede Federal de EPT vivenciado 

recentemente, com investimentos em novos campi e abertura de novos cursos e 

modalidades de ensino, o que repercute, consequentemente, no recrutamento dos 

professores que atuarão nesse novo cenário.  
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Tomando-se como ponto de partida uma breve análise das políticas 

voltadas para a formação de professores que atuam na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), enfatiza-se os estudos que discutem a relação trabalho e 

educação no Brasil, tais como Frigottto, Ciavatta e Ramos (2005), Machado (2008), 

Moura (2008), dentre outros. Esses autores contrapõem-se aos ideais neoliberais que 

influenciam diretamente a definição de políticas públicas para os sistemas de ensino 

brasileiros. Nesse período de mudanças e de expansão e interiorização da Rede 

Federal – que, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, em dez anos, o IFRN 

passou de três para vinte e um campi – essas discussões se intensificaram, 

principalmente, no que diz respeito à defesa por uma educação profissional e 

tecnológica de qualidade, comprometida com a formação integral dos sujeitos.   

Eles defendem o desenvolvimento de uma Educação Profissional e 

Tecnológica pautada nos princípios fundantes da politecnia, na perspectiva da 

educação integrada e integral, em articulação com os eixos trabalho, ciência, cultura 

e tecnologia. Para tanto, é necessário o investimento na formação de professores para 

o desenvolvimento de uma prática pedagógica que viabilize a formação integral dos 

educandos. Nesta perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico das instituições e todas 

as ofertas planejadas devem ter, como princípio, o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica voltada para a educação integrada e formação integral dos estudantes.  

Salienta-se que a situação da atuação de professores bacharéis é 

legitimada pela própria legislação que regulamenta a Educação Profissional no Brasil. 

De acordo com o Art. 4º, da Resolução CNE/CEB n. 1/2008, que define os 

profissionais do magistério, para efeito da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, integram o magistério da 

Educação Básica, de componentes profissionalizantes do Ensino Médio integrado 

com a Educação Profissional Técnica de nível médio, os docentes: 

I – habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programas Especiais de 
Formação Pedagógica de Docentes; 
II – pós-graduados em cursos de especialização para a formação de docentes 
para a Educação Profissional Técnica de nível médio, estruturados por área 
ou habilitação profissional; 
III – graduados bacharéis e tecnólogos com diploma de Mestrado ou 
Doutorado na área do componente curricular da Educação Profissional 
Técnica de nível médio. 
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No entanto, a Resolução CNE/CEB n. 1/2008 apresenta também, no 

corpo do texto, a abertura para a contratação de profissionais não licenciados para os 

diferentes níveis de ensino da Educação Básica. De acordo com o Art. 7º desta 

Resolução,  

Excepcionalmente, podem ser considerados docentes integrantes do 
magistério da Educação Básica, para efeito da destinação de recursos nos 
termos do artigo 22 da Lei nº11.494/2007:   
[...] III – no Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica de 
nível médio: 
a) os graduados bacharéis e tecnólogos que, na falta de licenciados, recebem 
autorização do órgão competente de cada sistema, em caráter precário e 
provisório, para exercer a docência e aos quais se proporcione formação 
pedagógica em serviço (grifo nosso); 
b) os profissionais experientes, não graduados, que forem devidamente 
autorizados a exercer a docência pelo órgão competente, em caráter precário 
e provisório, desde que preparados em serviço para esse magistério. 
 

Observa-se que a própria legislação que rege a Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil respalda, legalmente, a contratação desses profissionais para 

o exercício da função docente, porém, de acordo com a mesma Resolução, a 

instituição contratante deverá oferecer a formação em serviço, visando oferecer uma 

preparação para a atuação no magistério. O problema em discussão existe desde que 

se iniciou a oferta oficializada do ensino técnico no Brasil dentro do contexto escolar, 

em 1909, com a abertura das Escolas de Aprendizes e Artífices. Peterossi registrou 

esse fato histórico:  

Apesar de o ensino técnico ter sido oficializado no Brasil em 1909, a 
preocupação com a sistematização de cursos de formação de professores 
para nele atuarem ficou ausente por muitos anos. Geralmente, os que 
conduziam o processo de ensino nessa modalidade de educação eram 
professores normalistas, sem formação para o ensino profissional, e os 
“profissionais experientes” recrutados diretamente da fábrica, sem a base 
pedagógico-didática necessária à direção competente do ensino. 
(PETEROSSI, 1994 apud MORAES; PEDROSA, 2009, p. 174)  

 

Hoje, a grande diferença é que a seleção dos professores para o 

ingresso na Educação Profissional e Tecnológica ocorre por meio de concurso 

público, através do qual ingressam professores com os mais elevados níveis de 

escolaridade e de conhecimento na área de formação específica. Entretanto, apesar 

de legislação prever a necessidade da formação pedagógica para o exercício da 

docência no âmbito das disciplinas da formação geral, no que tange à atuação docente 

para as disciplinas técnicas, as leis são bastante flexíveis, deixando a cargo das 

instituições de ensino promover internamente cursos de formação continuada para os 



 69 

professores que ingressam na docência sem ter tido, ao longo do seu processo de 

formação profissional, a devida formação dos conhecimentos didático-pedagógicos. 

Nesse sentido, a própria instituição contratante deve fomentar a formação continuada 

e em serviço voltada para a atualização pedagógica dos professores.  

Com uma história centenária na oferta da Educação Profissional e 

Tecnológica com o foco, especialmente, na formação da classe trabalhadora, o IFRN 

continua assumindo o forte viés tecnológico, mantendo o seu histórico institucional na 

oferta de cursos técnicos e tecnológicos. A partir da Lei 11.892/2008, amplia a sua 

função social, passando a atuar na educação básica, na educação técnica de nível 

médio, na educação superior, em nível de graduação e de pós-graduação Lato Sensu 

e Stricto Sensu, e na formação de professores, especialmente, na área de Ciências 

da Natureza e Matemática. Para isso, necessita contratar professores licenciados para 

lecionar as disciplinas de formação geral e professores bacharéis para lecionar 

disciplinas técnicas, em diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Destaca-se, que os professores bacharéis, sujeitos deste estudo, são 

profissionais de diferentes áreas, graduados ou pós-graduados em nível superior, que 

acedem à carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Geralmente, esses profissionais advêm de outros contextos de trabalho e são 

admitidos por meio de concurso público para docentes, passando a atuar como 

professores a partir do momento que ingressarem na Rede de Educação Profissional 

e Tecnológica. Na maioria dos casos, esses profissionais assumem a sala de aula 

sem terem tido, em seu processo formativo, a formação pedagógica necessária para 

o exercício da docência e sem jamais terem lecionado.  

O IFRN tem prescrito em seus documentos institucionais a necessidade 

de formação pedagógica em serviço dos professores da instituição com vistas ao 

desenvolvimento profissional e à melhoria do processo de ensino e aprendizagem, 

como o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e a Resolução n. 067/2011-

CONSUP/IFRN, que aprova e atualiza o Regulamento da Política de Capacitação de 

Servidores da instituição, havendo ainda um documento que determina, 

especificamente, a formação em curso de licenciatura em Educação Profissional para 

professores não licenciados que ingressam na instituição (Resolução n.  065/2009-

CONSUP/IFRN). Essa Resolução normatiza a capacitação de docentes que 
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ingressam na instituição, considerando também a especificidade da docência para a 

EPT e, considerando o que reza na legislação nacional sobre formação para a 

docência na educação básica, especialmente na LDB, Lei. n. 9.394/1996, que 

estabelece que a formação dos professores dar-se-á em nível superior, em cursos de 

licenciatura plena. Assim, a Resolução n.067/2009-CONSUP/IFRN, de 26 de agosto 

de 2009, estabelece:  

I – que, durante o período de estágio probatório dos docentes que ingressam 
na instituição, a Pró-Reitoria de Ensino, em conjunto com a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, viabilize a capacitação desses servidores em cursos 
para formação de professores, de acordo com a formação inicial do docente, 
a saber: 
a) Para os professores não licenciados cuja formação inicial seja de 

bacharelado ou de engenharia: Curso de Licenciatura em Educação 
Profissional, nos termos da Resolução n.02/1997-CNE; 

b) Para os professores licenciados: Curso de Pós-Graduação em Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional e Educação de Jovens e 
Adultos. 

II – Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.  

 

Salienta-se que, apesar dessa regulamentação respeitar os preceitos da 

legislação nacional - estabelecendo a formação pedagógica dos professores não 

licenciados durante o estágio probatório, assim como a formação específica para a 

docência na EPT para os professores licenciados -, a concretude dessa ação ainda é 

um desafio no IFRN. 

Assim, no processo de investigação da pesquisa empírica, procurou-se 

intervir nessa realidade com vistas a provocar reflexões sobre a ação docente dos 

professores bacharéis e demais professores não licenciados, ao mesmo tempo em 

que se pretende buscar alternativas para ajudar o IFRN a cumprir, plenamente, a 

legislação em vigor. Apresenta-se uma proposição de elaboração e implementação 

de um Programa de Formação e Atualização Pedagógica no locus do trabalho dos 

professores, visando contribuir para o desenvolvimento de processos formativos a 

partir da reflexão sobre a sua própria ação prática.  

2.3.1 A especificidade da atuação docente na Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio Integrada ao Ensino Médio 

O escopo desta investigação perpassa pela formação e atuação docente 

dos professores bacharéis que acedem à carreira de professor de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico sem atender aos requisitos postos pela Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDB) e pela Resolução n. 067/2009 do CONSUP/IFRN. 

Em grande medida, ingressam na docência sem conhecimento sobre a Educação 

Profissional e Tecnológica e, sem conhecimento sobre Educação de Jovens e 

Adultos-EJA, e ainda sem formação para lecionar em cursos de formação de 

professores, como acontece em alguns casos, como por exemplo, no Curso Superior 

de Licenciatura em Informática. 

Nessa situação, a instituição passa a enfrentar alguns problemas no 

desenvolvimento das ofertas institucionais, principalmente, nos cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio. De acordo com os 

princípios definidos no Projeto Político-Pedagógico, estes se alicerçam na formação 

integral dos estudantes a partir dos princípios fundantes da omnilateralidade e da 

politecnia. Assim, os problemas decorrem, principalmente: da fragilidade na formação 

profissional pela falta da formação pedagógica orientada para o exercício da docência; 

das dificuldades na compreensão e no desenvolvimento do currículo integrado; das 

concepções equivocadas quanto aos aspectos teórico-metodológicos que interferem 

no processo de ensino e aprendizagem e na atuação docente, de uma forma geral, 

dentre outros. Porém, no cotidiano da prática educativa, evidencia-se que, para muitos 

professores, essa situação não se configura como um problema, prevalecendo a 

concepção de que qualquer pessoa, de qualquer área profissional, pode “ser 

professor”, basta dominar o conteúdo ou ter formação acadêmica com elevada 

titulação.  

2.3.1.1 Atuação docente na perspectiva do currículo integrado defendido no Projeto 
Político-Pedagógico do IFRN 

Para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

destacam-se os Artigos 36-A ao 42 relacionados à Educação Profissional e 

Tecnológica, alterados a partir da Lei n. 11.741/2008.  Enfatiza-se a preparação para 

o trabalho e o exercício de profissões técnicas. O Art. 36-B trata das formas de 

desenvolvimento da educação profissional técnica de nível médio, que pode ser 

ofertada de forma articulada com o ensino médio, ou na forma subsequente ao ensino 

médio. O Art. 36-C da LDB explicita que, na forma articulada, a educação profissional 

técnica de nível médio será desenvolvida de forma:  
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I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso [...] (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008). 

 

Para Kuenzer (2009, p. 39), essas finalidades do ensino médio 

explicitam, claramente, a intenção do legislador “superar a dualidade socialmente 

definida, entre educação em geral e educação específica dirigida para a formação 

profissional, que passa a ser tratada como excepcionalidade a exigir cursos mais 

longos”. Para a autora, no momento em que a LDB propõe a formação tecnológica 

básica como eixo do currículo, assume-se a concepção de síntese entre o 

conhecimento geral e o específico, o que demanda novas formas de se organizar o 

processo de ensino e aprendizagem, selecionar e tratar metodologicamente os 

conteúdos.  

Desse modo, independentemente do nível de ensino, deve-se buscar 

desenvolver no sujeito a capacidade de dominar múltiplos conhecimentos e de usar 

conhecimentos científicos para resolver situações práticas do cotidiano. De acordo 

com Ciavatta (2005, p. 84),  

Para atingir os objetivos propostos, é imprescindível que a educação geral se 
torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde 
se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos 
processos educativos, como a formação inicial, como o ensino técnico, 
tecnológico ou superior. 

 

Nesse sentido, ao assumir o conceito de trabalho como práxis humana, 

por meio da qual o homem, enquanto indivíduo e humanidade, desenvolve um 

conjunto de ações para transformar a natureza, a sociedade, os outros e a si próprio, 

visando produzir as condições para a sua existência, toda educação será sempre 

educação para o trabalho (KUENZER, 2009). Portanto, no sentido pedagógico e 

social, se o processo de ensino e aprendizagem fosse desenvolvido a partir dessa 

concepção, tomando-se como base o que está definido na LDB/1996, as instituições 

educativas reuniriam as condições para o desenvolvimento do ensino pautado na 

perspectiva da educação integrada.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
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O Art. 7º da lei de criação dos Institutos Federais-IF traz como primeiro 

objetivo dos Institutos Federais “ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, dentre outros 

objetivos. Com relação ao público da EJA, o parágrafo 3º (incluído pela Lei nº 11.741, 

de 2008) do Art. 37 da LDB estabelece: “A educação de jovens e adultos deverá 

articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento”. A Lei faz referência ainda à atenção que se devem ter quanto às 

situações dos jovens e adultos que não tiveram oportunidades apropriadas para o 

desenvolvimento dos estudos na vida escolar, considerando as características dos 

estudantes da EJA, suas condições de vida e de trabalho, seus interesses e suas 

dificuldades de aprendizagem, cujas origens são, muitas vezes, multifatoriais. Tem-

se, portanto, um grande desafio para os professores da Rede de EPT, especialmente, 

para os professores bacharéis e tecnólogos que não tiveram a formação orientada 

para o exercício da docência.  

Ciavatta (2005), ao defender a formação integrada, chama a atenção 

para questões de cunho teórico-metodológicas que favorecem essa integração como 

a integração curricular.  

Corroborando com as ideias de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), e 

tomando como foco a discussão sobre a oferta do ensino médio integrado, julga-se 

necessário subsidiar uma melhor condição para o desempenho da tarefa de ensinar 

nos cursos técnicos de nível médio integrado, de forma que favoreça o processo de 

aprendizagem dos estudantes, tanto dos estudantes em idade regular, quanto dos 

estudantes da modalidade Educação de Jovens e adultos-EJA. Ressalta-se, portanto, 

que urge a necessidade de maiores investimentos em políticas públicas perenes 

voltadas para a Educação no Brasil, em especial para a formação docente.  

De acordo com o que estabelece o Artigo 39 da LDB/1996 – redação 

dada pela Lei n. 11.741, de 2008 –, a educação profissional e tecnológica atuará em 

diferentes níveis de ensino e modalidades.  

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos 
da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
§ 1o  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser 
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art3
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itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de 
ensino. 
§ 2o  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de educação profissional técnica de nível médio; 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 
§ 3o  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e 
duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 1996) 

 

Dessa forma, o parágrafo 1º do Art. 39 da LDB (incluído pela Lei n. 

11.741, de 2008) estabelece que os cursos de Educação Profissional e Tecnológica 

poderão ser organizados por eixos tecnológicos.  

Dentre os diferentes níveis e modalidades de ensino, os Institutos 

Federais ofertam, também, Educação Básica por meio dos cursos de Educação 

Profissional Técnicos de Nível Médio, com destaque para os Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio. Ressalta-se que uma das finalidades expressas na Lei 

de criação dos Institutos Federais que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, é que sejam destinados cinquenta por cento 

das vagas para os cursos técnicos de nível médio, preferencialmente, para os cursos 

integrados (BRASIL, 2008), devendo ser, portanto, a maioria das matrículas da 

instituição destinadas a essa oferta.  

Para o atendimento às finalidades e objetivos da instituição, definidos 

após a promulgação dessa Lei, iniciou-se em todo o país, um grande movimento para 

a implementação do processo de expansão e interiorização da Rede Federal de 

Educação Científica e Tecnológica. Foram criados novos campi em todos os estados 

brasileiros; ampliou-se o número de vagas em diferentes níveis de ensino; realizou-se 

concursos públicos para novas contratações de docentes e técnicos-administrativos; 

investiu-se em novas instalações e equipamentos; dentre outras ações, o que vem 

gerando, desde então, grandes mudanças no interior das instituições e desafios ainda 

pouco equacionados com vistas à superação.  

De acordo com a referida lei, uma das finalidades dos Institutos Federais 

é a oferta da educação profissional e tecnológica, “em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional” (BRASIL, 2008, p. 2).   Assim, em consonância com essas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1


 75 

finalidades e características, os Institutos Federais (IF), além de ofertar educação 

profissional técnica de nível médio, destinando cinquenta por cento das vagas para 

essa oferta, devem ofertar também cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC); 

cursos de graduação tecnológica e de licenciatura para formação de professores, em 

especial, para as áreas de Ciências e Matemática e para educação profissional; e 

cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu.  

Visando o atendimento às finalidades e objetivos previstos na legislação, 

as diretrizes pedagógicas definidas no PPP do IFRN estão alicerçadas nos princípios 

fundamentais da politecnia e da omnilateralidade.  Ao defender esses princípios como 

basilares na efetivação da educação integrada, a instituição define marcos 

orientadores da sua prática educativa, tomando a pesquisa e o trabalho como 

princípios educativos, o respeito à diversidade e a interdisciplinaridade (IFRN, 2012). 

Assim, a integração na gestão do currículo se apresenta como um dos grandes 

desafios no desenvolvimento do trabalho pedagógico, visando a efetivação do 

currículo integrado defendido no Projeto Político-Pedagógico.  

Dessa forma, entende-se que os Institutos Federais precisam garantir 

condições para o atendimento a esses e aos demais objetivos estabelecidos pela 

legislação que os rege, devendo proporcionar aos seus professores a formação 

adequada para o desempenho das suas atribuições docentes, especialmente, com 

relação ao desenvolvimento do currículo da Educação Profissional e Tecnológica na 

perspectiva da educação integrada e da formação integral dos estudantes.  
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3 O CENÁRIO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL E A 
ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

A sociedade brasileira vem passando, desde as últimas décadas do 

século XX e início do século XXI, por consideráveis mudanças com o processo de 

globalização, assim como muitos outros países do mundo, especialmente aqueles 

considerados em desenvolvimento econômico. 

A crise do capitalismo, mais intensificada a partir da década de 1970, 

demandou definições de estratégias políticas e econômicas na perspectiva de superá-

la. Como salienta Cabral Neto (2012), no processo de mundialização da economia 

nessas últimas décadas, vem acontecendo a tessitura de um plano de 

desenvolvimento organizado, estrategicamente, em prol do capitalismo global. 

Conforme o autor,   

o neoliberalismo, a globalização e a reestruturação produtiva constituem, 
nesse momento, ações articuladas para engendrar uma arquitetura capaz de 
reorganizar uma nova fase do capitalismo – o capitalismo global. O 
neoliberalismo defende a necessidade de prover reformas em todas as áreas, 
redimensionar o papel do Estado e reduzir os gastos públicos na área social. 
(CABRAL NETO, 2012, p. 9) 

 

Analisando-se esse cenário de mundialização da economia no contexto 

da sociedade do conhecimento, como definem alguns teóricos, percebe-se que a atual 

conjuntura social aponta para novas necessidades formativas de profissionais em 

todas as áreas e setores da economia e requer respostas rápidas, provocando 

mudanças nos processos formativos e nas relações do mundo de trabalho. 

Frigotto (2001), com base no pensamento de Gramsci, Lukács, Marx, 

entre outros teóricos, compreende o trabalho como “criador de valores de uso, como 

trabalho útil, é indispensável à existência do homem - quaisquer que sejam as formas 

de sociedade é necessidade natural e terna de efetivar o intercâmbio material entre o 

homem e a natureza [...]” (MARX, 1982, p. 50 apud FRIGOTTO, 2001, p. 73). Com 

essa compreensão, o autor parte do referencial do materialismo histórico-dialético 

para analisar a relação trabalho e educação e as relações sociais no sistema 

capitalista: 



 77 

Vivemos, neste início de século e de milênio, um tempo de profundas 
contradições e, sobretudo, de uma inaceitável situação onde o avanço 
científico e tecnológico é ordenado e apropriado pelos detentores do capital 
em detrimento das mínimas condições de vida de mais de dois terços dos 
seres humanos. As reformas neoliberais, cujo escopo é de liberar o capital à 
sua natureza violenta e destrutiva, abortam as imensas possibilidades do 
avanço científico de qualificar a vida humana em todas as suas dimensões, 
inclusive diminuído exponencialmente o tempo de trabalho necessário à 
reprodução da vida biológica e social e dilatando o tempo livre – tempo de 
liberdade, fruição, gozo. O resultado deste retorno ao livre mercado e ao 
capital sem regulamentação é um tempo que Forrester (1997) denominou 
horror econômico. Tempo de ampliação do desemprego, da precarização do 
trabalho e de uma situação de permanente angústia e insegurança daqueles 
que, para sobreviver, têm apenas sua força de trabalho para vender. 
(FRIGOTTO, 2001, p.72) 

 

Com essas mesmas preocupações, Dourado (2002) ressalta que as 

relações sociais, sob a hegemonia do sistema capitalista, podem ser traduzidas como 

resultantes de  

complexas e significativas mudanças, visibilizadas pela expressiva revolução 
tecnológica, as quais têm engendrado alterações significativas no processo 
produtivo e, em decorrência, no conteúdo e nas formas do processo de 
trabalho até então vigentes. São alterações de toda ordem implicando, até 
mesmo, novos horizontes geopolíticos do mundo sob a égide da globalização 
da economia, e trazem um traço característico intrínseco à exclusão social e 
a sua justificativa ideológica – o fim das ideologias e da história, apregoando 
o neoliberalismo como a única possibilidade de ajuste e de sobrevivência, 
ainda que a um elevado custo social. (DOURADO, 2002, p. 235) 

 

Corroborando-se com as ideias do autor, considera-se imprescindível a 

compreensão das relações sociais que se estabelecem no mundo do trabalho, 

salientando-se a importância da educação desenvolvida numa perspectiva 

conscientizadora e emancipatória dos sujeitos.  

Na área da Educação, esse cenário de mudanças rápidas interfere 

diretamente na dinâmica formativa, na estrutura e organização dos sistemas de 

ensino, no desenho curricular dos cursos ofertados, dentre outros aspectos, 

principalmente nos cursos de formação profissional.  

Castro e Lauande (2009) enfatizam que o tema da formação de 

professores se encontra em destaque nas macropolíticas do Estado, atrelado às 

políticas de ciência e tecnologia. De acordo com as autoras, no atual contexto da 

sociedade da comunicação e da informação, as repercussões no campo educacional 

são evidentes, principalmente para a educação básica. Assim, as discussões em torno 

da educação assumem, atualmente, lugar de destaque nos grandes fóruns 
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internacionais e nas decisões políticas e econômicas voltadas para o desenvolvimento 

dos países. Na pauta dessas discussões, a educação vem ocupando, portanto, um  

lugar nuclear nas decisões macropolíticas do Estado, em termo de formação 
de recursos humanos exigidos pelo padrão de reestruturação produtiva.  
Nesse cenário, a formação de professores em nível superior ganha ênfase, 
por sua dimensão estratégica para elevar a qualidade da educação básica 
com vistas à melhoria do desempenho do sistema educacional do país. 
(CASTRO; LAUANDE, 2009, p. 145)  

 

Para Nóvoa (2007), vivencia-se, atualmente, um regresso do professor 

ao centro das atenções e preocupações das políticas e de estudiosos da temática 

formação docente. Segundo ele, 

Estamos a assistir, nos últimos anos, a um regresso dos professores à ribalta, 
depois de quase quarenta anos de relativa invisibilidade. É certo que a sua 
importância nunca esteve em causa, mas os olhares viraram-se para outros 
problemas e preocupações: nos anos 70, foi o tempo da racionalização do 
ensino, da pedagogia por objectivos, do esforço para prever, planificar, 
controlar; depois, nos anos 80, assistimos a grandes reformas educativas, 
centradas na estrutura dos sistemas escolares e, muito particularmente, na 
engenharia do currículo; nos anos 90, dedicou-se uma atenção especial às 
organizações escolares, ao seu funcionamento, administração e gestão. 
Perto do final do século XX, importantes estudos internacionais, comparados, 
alertaram para o problema das aprendizagens -  Learning matters. (NÓVOA, 
2007, p. 21) 

 

De acordo com o autor, ao se falar em aprendizagens, inevitavelmente, 

fala-se de professores. É evidente a preocupação com uma formação de professores 

de forma a dar respostas ao atendimento das necessidades formativas dos educandos 

nessa nova conjuntura social, econômica e cultural do mundo globalizado.  O relatório 

da OCDE, publicado em 2005, intitulado Teachers matter, salienta uma nova 

preocupação social e política, colocando “as questões relacionadas com a profissão 

docente como uma das grandes prioridades das políticas nacionais” (OCDE, 2005 

apud NÓVOA, 2007, p. 21). 

Dessa forma, o acelerado processo de globalização tem exercido uma 

forte influência em diversos países ao redor do mundo, principalmente, aqueles 

considerados países em desenvolvimento. 

No entanto, analisando a relação educação e globalização, Charlot 

(2007) salienta que é preciso a compreensão da distinção de quatro fenômenos:  
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Primeiro fenômeno: o fato de a educação ser pensada numa lógica 
econômica, fato esse que aconteceu nas décadas de 60 e 70, na época do 
Estado Desenvolvimentista, antes da globalização.  
Segundo fenômeno: as novas lógicas socioeconômicas, que se impuseram 
na década de 80. [...] Essa “crise”, que, na verdade, foi uma mudança 
estrutural do capitalismo mundial, induziu, por um lado, novas lógicas 
econômicas e sociais e, por outro, uma aceleração da integração econômica 
internacional, designada como globalização. As lógicas da qualidade, da 
eficácia, da territorialização apareceram na década de 80, que foi também a 
década em que se desenvolveu a globalização, mas não nasceram desta. [...] 
são lógicas de modernização.  
Terceiro Fenômeno: a própria globalização, integração entre as economias, 
e, portanto, entre as sociedades de vários países [...] através do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial [...].  
Quarto Fenômeno: o movimento que aceita a abertura mundial, sem por isso 

concordar com a lógica neoliberal da globalização. Poder-se‑ia chamá‑lo 

movimento para a solidarização da espécie humana. E um movimento 
desenvolvido pelos Fóruns Sociais Mundiais nascidos em Porto Alegre, 
inclusive o Fórum Mundial de Educação [...]. (CHARLOT, 2007, p.129) 

 

Segundo o autor, todos esses fenômenos impõem lógicas 

socioeconômicas, provocam mudanças no papel do Estado, ao mesmo tempo em que 

ocorrem movimentos como abertura de mercado internacional, redução de taxas de 

impostos, integração entre as economias entre os países sob a lógica neoliberal.  

Para Charlot (2007, p. 131), não há dúvida de que as lógicas 

socioeconômicas “condizem com a ideologia neoliberal, na medida em que o destaque 

na eficácia fornece um argumento a favor da concorrência generalizada. No entanto, 

não se pode sustentar a ideia de que eficácia e qualidade sejam em si mesmas 

exigências neoliberais”. Segundo ele, estas são também características da sociedade 

moderna, na qual os próprios usuários exigem qualidade e eficácia nos serviços, seja 

esse serviço comercial ou público. Essas novas lógicas requerem trabalhadores 

formados e qualificados para produzirem novos produtos e serviços. Faz-se 

necessário, portanto, a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências e habilidades não só para as novas formas de produção de bens e 

serviços, mas também para utilizá-los. Dessa forma, são postos grandes desafios para 

a educação nos diferentes países, sendo necessário se promover a elevação da 

escolaridade das populações em nível médio e superior. 

Assim, as influências da globalização na educação, especialmente nos 

países da América Latina, são materializadas por meio de novas políticas públicas e 

reformas educacionais orientadas e, estrategicamente, implementadas pelos 
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governos, conforme definições de acordos realizados com organismos internacionais 

de financiamento.  

Em todas essas definições políticas são postas grandes expectativas na 

Educação, como um pilar que pode alicerçar o desenvolvimento socioeconômico, 

colocando os professores como principais protagonistas das mudanças requeridas 

perante os novos desafios societários que se impõem nesse início de século.  Nessa 

direção, têm ocorrido diversas reformas educacionais nos diferentes níveis de ensino 

na educação brasileira, cujas políticas são definidas, em grande medida, em função 

dessas novas exigências que se refletem a partir do cenário de mundialização da 

economia, especialmente, as políticas públicas para formação de professores.  

Assim, essas influências são materializadas por meio de novas políticas 

públicas e reformas educacionais orientadas e, estrategicamente, implementadas 

pelos governos, conforme definições de acordos realizados com organismos 

internacionais de financiamento de projetos educacionais.  

3.1 Análise das políticas públicas para a formação docente no Brasil  

As definições internacionais traçadas para as reformas educacionais na 

atual conjuntura têm provocado mudanças significativas nos rumos da educação no 

Brasil, sobretudo, a partir da década de 1990, nesse novo caminhar de início de 

século. São mudanças orientadas e implementadas para adequação aos processos 

de desenvolvimento da globalização da economia, a partir dos quais surgem novas 

necessidades e exigências que demandam novos perfis profissionais de atuação 

perante os desafios societários que se apresentam. Essa influência advém, 

principalmente, de organismos internacionais de financiamento como o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

entre outros, que, sob a lógica do ideário capitalista, defendem os interesses e os 

ideais neoliberais, visando atender aos interesses do mercado de trabalho.  

No final do século XX e início do século XXI, vem ocorrendo mundialmente 
um processo de reforma nos sistemas de ensino, com o objetivo de adequar 
o campo educacional às novas demandas contextuais decorrentes do 
processo de reestruturação produtiva, vivenciada pelo sistema capitalista. A 
nova configuração do capitalismo resultante desse processo de 
reestruturação engloba, dentre outras características, em reorganização da 
produção com desdobramentos na organização do trabalho e na atividade 
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profissional, a intensificação do processo de globalização e o reordenamento 
do papel do Estado. (CABRAL NETO, 2009, p. 26) 

 

Nessa direção, estabelece-se a construção de novas formas de o Estado 

se relacionar com a sociedade, gerando mudanças nos procedimentos de gestão, de 

captação de recursos, de financiamento e de investimento no setor público. Assim, o 

papel do Estado é redimensionado com a preocupação da redução de gastos públicos 

na área social, pondo um fim definitivamente à ideia de Estado de Bem Estar Social, 

como ficou conhecido na segunda metade do Século XX por desempenhar a função 

ampliada do Estado, sendo responsável pela promoção e defesa social por meio da 

promoção de políticas sociais universais, visando o bem comum da população.   

Na conjuntura mundial de adesão e solidificação do neoliberalismo, 

cujos ideais se alicerçam na lógica do mercado e nas ações estratégicas que visam a 

rápida acumulação de riquezas de grandes grupos econômicos, agrava-se o cenário 

de divisão de classes e desigualdades sociais. Nesse contexto, ocorre uma nova 

forma de organização e reordenamento do Estado Nacional, na qual se estabelece 

uma série de ações estratégicas objetivando a reorganização estrutural, 

implementação de estratégias de privatização e de processos regulatórios, 

racionalização dos recursos humanos e financeiros e um processo circunstancial de 

constante submissão aos organismos internacionais de financiamento. Para Carvalho 

(2007, p. 38), nesse cenário, aponta-se para a “necessidade de uma profunda 

redefinição nas responsabilidades do Estado perante a população, incluindo-se 

educação, saúde e previdência”.   

Corroborando com Freire (2004), é preciso que se tenha, 

permanentemente, a crítica sobre “a malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia 

fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia”, uma vez que esses ideais 

interferem diretamente na forma de o Estado exercer a sua função de governar a 

nação, apontando para ações tendenciosas como o afastamento de obrigações e do 

atendimento às questões sociais, utilizando-se, estrategicamente, a gerência de 

espaços públicos sob a lógica do privado.  

Estudiosos da educação têm mostrado essa tendência do afastamento 

do Estado das suas obrigações, delegando aos sistemas de ensino a 

responsabilização, em nome da construção da autonomia financeira, administrativa e 
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pedagógica das escolas. Dessa forma, é repassada às instituições de ensino a 

responsabilidade pela qualidade da educação ofertada e pelos resultados alcançados, 

ao mesmo tempo em que se estabelece o desenvolvimento de estratégias de 

regulação e controle. Assim, o Estado assume uma postura de avaliador, utilizando-

se de processos de avaliação de desempenho de estudantes de todos os níveis de 

ensino para medir os índices da qualidade da educação da instituição, utilizando 

índices e ranking, como o IDEB-Índice de desenvolvimento da Educação Básica, 

ENEM-Exame Nacional do Ensino Médio, ENAD-Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes, dentre outros, passando a divulgar resultados e índices de classificação 

de acordo com o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino 

médio e do Ensino Superior em provas e exames de larga escala, além de outras 

formas de avaliação, como a produção acadêmica dos estudantes nos cursos de Pós-

Graduação.  

Além disso, estabelece-se a implementação de processos avaliativos 

para verificação do cumprimento de metas e de produções acadêmicas de 

educadores. Para Sacristán,  

ligar a avaliação de professores à melhoria da qualidade, reforça os valores 
conservadores em educação, importa para a educação a perspectiva 
produtivista das empresas, reforça a racionalidade técnica e não propõe uma 
verdadeira melhoria neste processo. (SACRISTÁN, 1993 apud AFONSO, 
2005, p. 43) 

 

Nesse contexto, os processos formativos e as relações que se 

estabelecem no mundo do trabalho sofrem interferência direta no momento em que 

buscam atender às exigências imediatas do mercado de trabalho, estimulando-se a 

abertura de cursos técnicos e superiores, em instituições públicas e privadas, voltados 

para a formação de profissionais qualificados e especializados para o atendimento de 

necessidades específicas, em curto espaço de tempo (CABRAL NETO, 2009). 

É evidente que, para se atingir avanços e melhorias nos índices de 

desempenho nos resultados dessas avaliações dos diferentes níveis de ensino no 

Brasil, principalmente a partir da década de 1990, diversas estratégias têm sido 

implementadas pelo governo com o fito de superar os principais problemas 

educacionais comuns em diferentes países, tais como: a falta de formação adequada 

dos professores da educação básica; os elevados índices de analfabetismo; o número 
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de crianças, adolescentes e jovens fora da escola; os baixos índices de 

aproveitamento escolar na educação básica; a falta de acesso dos trabalhadores a 

novos conhecimentos e habilidades, dentre outros problemas. Como exemplo, podem 

ser apontadas políticas e ações educacionais implantadas no Brasil: o Plano Decenal 

de Educação implementado pelo Ministério da Educação em 1993, destinado a 

cumprir, no período de uma década, as resoluções da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela Unesco-

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

Fundo das Nações Unidas para a Infância, PNUD-Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento e Banco Mundial. O objetivo principal constante na Declaração 

resultante da Conferência consistia em buscar satisfazer as necessidades básicas da 

aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos, sendo definidas metas e 

orientações a serem desenvolvidas pelos países (UNICEF, 1990).  

Em 1996 foi promulgada a nova LDB-Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394/96. Em atendimento à nova LDB, ainda em 1996 

foram lançados pelo MEC os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN (BRASIL,1996), 

dentre outros documentos oficiais que continham orientações e estratégias didático-

pedagógicas a serem difundidas entre os educadores dos diferentes sistemas de 

ensino. Em seguida, foram lançados também os PCN+ e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio–PCNEM (BRASIL, 2002), e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio-OCEM (BRASIL, 2006). As publicações de todos 

esses documentos por parte do MEC fazem parte do pacote de Reformas 

educacionais desenvolvido nos sistemas de ensino no Brasil nesse período.   

Com a implantação do PNE-Plano Nacional de Educação, que definiu as 

metas para o decênio 2001 a 2010, alguns avanços foram conquistados, dentre os 

quais a formação de professores, que passou a ter uma maior atenção com vistas à 

formação e valorização profissional dos professores, em especial, para os que 

lecionam na Educação Básica. Uma das finalidades do Plano Nacional de Educação 

era a superação do problema da falta de formação de professores em nível superior, 

uma vez que, no Brasil, havia um grande número de professores “leigos” que 

lecionavam nas séries iniciais sem ter a devida habilitação em nível superior, conforme 

previsto na LDB. Apesar disso, a meta da formação de professores para atender a 

demanda no prazo de dez anos não foi atingida, assim como a diminuição dos índices 
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de analfabetismo e a melhoria dos índices de desempenho escolar dos estudantes da 

educação básica.  

A aprovação do novo PNE, que define vinte metas para o 

desenvolvimento da educação brasileira para o decênio de 2014 a 2024, trouxe 

avanços significativos conquistados após um longo período de discussões, debates e 

embates envolvendo diferentes segmentos da sociedade brasileira, educadores, 

estudiosos, parlamentares e representantes de órgãos governamentais e não 

governamentais, conselhos e fóruns de educação institucionais, movimentos sociais 

e entidades da sociedade civil organizada. De acordo com o relatório do observatório 

do PNE,  

Em dezembro de 2010, em decorrência de deliberação da Conferência 
Nacional de Educação (Conae), foi criado o Fórum Nacional de Educação 
(FNE), espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, 
instituído pela Lei do PNE e composto por 35 entidades. Em suma, diversos 
segmentos, com velhos e novos atores, frequentemente com visões, 
interesses e propostas distintas e conflitantes, passaram a se preocupar com 
uma participação mais qualificada nos debates e na proposição de políticas 
educacionais. (BRASIL, 2014, p. 18) 

 

Uma das maiores discussões sobre o novo PNE girou em torno da meta 

20, que trata do financiamento da educação, tendo sido aprovada a ampliação 

progressiva do investimento público em educação pública, devendo “atingir, no 

mínimo, o patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto 

ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final 

do decênio” (BRASIL, 2014, p. 84). No entanto, o termo educação “pública” foi 

suprimido na Lei que aprovou o plano, dando abertura para o financiamento da 

educação ofertada por instituições privadas com o subsídio do investimento público. 

O processo para aprovação do novo PNE foi polêmico e demorado, com duração de 

três anos e meio de intensa movimentação social, tendo sido apresentadas 2.906 

(duas mil, novecentos e seis) emendas com propostas de modificação. Dessa forma, 

somente em 2014 o PNE foi aprovado, quando foi sancionada a Lei n. 13.005/2014 

com vigência de dez anos, a contar da data de sua publicação, em 25 de junho de 

2014.  

No entanto, há muitos desafios a serem enfrentados para que se 

alcancem as vinte metas estabelecidas para o desenvolvimento e a melhoria da 

qualidade da educação brasileira até o final desta década, em especial, aquelas 
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voltadas para formação de professores e a valorização da profissão docente. Para a 

concretização dessas metas, de acordo com a Lei n. 13.005/2014, Lei de aprovação 

do PNE, deve ser instituído o Sistema Nacional de Educação com a finalidade de 

articular os sistemas de ensino dos entes federados, conforme estabelecido no Art. 

13: 

O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da 
publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela 
articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para 
efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de 
Educação. 

 

Esse é um desafio que há muito tempo permeia as discussões em torno 

do desenvolvimento de políticas públicas no cenário da educação brasileira. França 

(2009, p. 195), ressalta que a “organização de um Sistema de Ensino Nacional 

Articulado de Educação (SNE), em regime de colaboração, é uma luta histórica da 

sociedade e dos educadores. É um movimento que se traduz em um vir a ser pela 

consolidação da democracia brasileira”. Para a autora, essa organização é importante, 

não apenas pelo aspecto legal, mas por possibilitar ao Estado desenvolver um papel 

articulador de “ações colaborativas, em um cenário nacional que traduza sua realidade 

desigual”. Para isso, é necessário fortalecer o relacionamento entre órgãos e setores 

como resultado do esforço permanente do Estado e da sociedade em favor da 

qualidade da educação brasileira, a partir de investimentos compartilhados, da 

organicidade das políticas e programas, através de um sistema descentralizado e pelo 

regime de colaboração entre as entidades federativas, considerando-se referenciais 

nacionais e a diversidade da educação básica e da educação superior (FRANÇA, 

2009).  

No que tange às metas para a Educação Profissional e Tecnológica, o 

novo PNE, Lei n. 13.005/2014, estabelece: 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional. 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público. 

 

Porém, apesar de o PNE estabelecer apenas essas duas metas 

diretamente destinadas à Educação Profissional, outras metas vinculam estratégias a 
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serem desenvolvidas pela Rede de Educação Profissional e Tecnológica, uma vez 

que os Institutos Federais são ofertantes da educação básica, técnica e tecnológica, 

cujas ofertas perpassam por diferentes níveis e modalidades de ensino, tendo 

assumido uma ampliação das suas finalidades e objetivos, por ocasião da 

promulgação da Lei n. 11.892/2008, que transformou os CEFET em Institutos 

Federais e deu início a um grande processo de expansão e interiorização da Rede.  

Neste sentido, de acordo com a Lei n. 13.005, a Meta 3 do novo PNE 

prevê:  

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento). 

 

Para o desenvolvimento dessa Meta, uma das estratégias é “fomentar a 

expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional”, o que está diretamente relacionado ao aumento do número de matrículas 

dos cursos técnicos de ensino médio, na forma integrada, ofertados pelos Institutos 

Federais. Dessa forma, para o alcance da Meta 3, uma das estratégias definidas no 

Plano, a 3.7, é “fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 

integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações 

do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência”. 

Para isso, faz-se necessário a continuidade da política de expansão e interiorização 

da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, bem como o desenvolvimento de 

ações para a sua consolidação. 

As Metas 8, 9 e 12 do PNE, de acordo com a Lei n. 13.005/2014, 

estabelecem:  

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, 
da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 
mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
Estratégia 9.11: implementar programas de capacitação tecnológica da 
população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos 
níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência, 
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articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e 
as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros 
vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 
inclusão social e produtiva dessa população.  
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, no segmento público. 
Estratégia 12.2: ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e 
interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a 
oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e 
observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
uniformizando a expansão no território nacional (Grifos nossos). 

 

Essas três metas apresentam, também, nas estratégias destacadas, 

uma relação direta com o fazer institucional dos Institutos Federais. É fato que o 

processo de expansão e interiorização da Rede Federal de EPT, a partir da Lei n. 

11.892/2008, tem levado à população de jovens e adultos das mais diferentes 

localidades do Brasil a oportunidade de acesso a um ensino de qualidade numa 

instituição pública de ensino da Rede Federal, nos diferentes níveis de ensino e 

modalidades, seja no Distrito Federal, nas capitais, no interior dos estados e rincões 

deste país. A expansão e interiorização da Rede elevou substancialmente, o número 

de matrículas na oferta dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica, quais 

sejam: Educação Profissional Técnica de Nível Médio, prioritariamente, na forma 

integrada ao ensino médio, inclusive, na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos; cursos FIC-Formação Inicial e Continuada; cursos superiores de tecnologia; 

cursos de licenciatura para formação de professores, especialmente, na área de 

Ciências da Natureza e Matemática; e cursos de Pós-Graduação.  

Importante se faz ressaltar que, em cumprimento às finalidades 

prescritas na Lei n. 11.892/2008, os Institutos Federais têm contribuído para o 

desenvolvimento local e regional por meio do desenvolvimento de uma prática 

educativa orientada para a oferta de educação profissional e tecnológica, visando à 

formação integral dos estudantes e da promoção da indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão. Assim, são desenvolvidas ações que possibilitam uma 

aproximação da instituição com as comunidades do entorno dos campi por meio do 
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desenvolvimento de projeto de pesquisas e de extensão, inclusive, junto às 

comunidades quilombolas e indígenas.  

No entanto, para se garantir o atendimento adequado a um público tão 

diversificado como é o público atendido pelos Institutos Federais, cujas características 

são de instituição de ensino superior, multicampi e pluricurricular, muitos desafios 

ainda precisam ser equalizados e superados. A recente transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica em Instituto Federal trouxe uma grande mudança 

de identidade institucional que precisa ser fortalecida e consolidada. A necessidade 

de formação continuada para os professores é um desses desafios, especialmente, a 

formação pedagógica para os professores bacharéis e tecnólogos que assumem a 

docência nos Institutos Federais para lecionar em diferentes níveis e modalidades de 

ensino, sem terem tido formação para o exercício da profissão e, muitas vezes, sem 

nunca terem lecionado.  

As definições acerca da formação dos professores e dos outros 

profissionais da educação são tratadas, especialmente, nas Metas 13, 14,15 e 16 do 

novo PNE. De acordo com a Lei n. 13.005/2014, essas Metas apresentam as 

seguintes definições: 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, 
do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 
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 no 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.  
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Uma das estratégias para o cumprimento da Meta 13, de n. 13.8, é 

“elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento)”, dentre outras 

taxas a serem elevadas. Entende-se que, para o alcance desse objetivo, várias ações 

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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podem ser desenvolvidas no interior das instituições de Ensino Superior, a exemplo 

do que já acontece, como a implementação de políticas de assistência estudantil, 

incentivo financeiro por meio de bolsas de estudo e acompanhamento 

psicopedagógico. Porém, faz-se necessário, também, o investimento em formação 

continuada dos professores com vistas à aquisição de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, criativas e inclusivas que não 

só favoreçam o processo de ensino e aprendizagem como também favoreçam a 

formação integral, humana e cidadã dos estudantes.  

Dentre as estratégias para se atingir a Meta 14, estão:  

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando 
inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância; 
14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos 
programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas; 
14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e 
tecnológico do País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, 
ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação 
Superior - IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs. 

 

Os Institutos Federais estão, intrinsecamente, ligados ao cumprimento 

da Meta 14 do PNE, ao estarem implicados no desenvolvimento dessas estratégias, 

especialmente no que diz respeito à oferta de cursos de formação inicial de 

professores (curso superior de licenciatura), e à oferta de cursos de formação 

continuada em nível de pós-graduação para professores de quaisquer das esferas da 

rede pública de ensino (municipal, estadual e federal). Enquanto Instituição de Ensino 

Superior integrante da Rede Federal de EPT, cuja expansão e interiorização, em 

curso, ampliou o número de campi e, consequentemente, o número de vagas na oferta 

de cursos de formação de professores. Além da oferta de cursos técnicos de nível 

médio, que engloba 50% (cinquenta por cento) das vagas e das demais ofertas, de 

acordo com o Inciso VI, do Art. 7º da Lei n. 11.892/2008, os Institutos Federais devem 

destinar 20% (vinte por cento) das vagas para ministrar educação em nível superior, 

sendo:  

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional; 
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c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 
e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica. 

 

Para o atendimento à determinação da referida Lei, os Institutos 

Federais vêm passando por processos de adequação e inovação com vistas à 

consolidação da nova identidade institucional assumida a partir de 2008 e do processo 

de expansão e interiorização. Em mais uma mudança em sua história centenária na 

oferta de Educação Profissional, tendo passado, ao longo de sua história, por vários 

momentos de mudança de institucionalidade, agrega novas ofertas em diferentes 

níveis e modalidades de ensino. O foco da instituição sempre foi a oferta de educação 

profissional, passando de ensino de ofício, que deu origem à instituição, para ensino 

industrial e depois para a oferta de cursos técnicos de nível médio. Com a 

transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, a instituição passou a ofertar cursos superiores (IFRN, 2012). A partir da 

criação dos Institutos Federais, houve a ampliação da oferta de cursos de formação 

de professores, prioritariamente, para a área de Ciências da Natureza e Matemática, 

e também a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. Porém, a 

oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu nos Institutos Federais é muito 

recente. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, por exemplo, a primeira oferta de curso de pós-graduação stricto sensu ocorreu 

em 2012, com a abertura do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional 

e a oferta do curso de Mestrado em Educação Profissional, aprovado pela Resolução 

n. 055/2012/CONSUP/IFRN. Portanto, os Institutos Federais ainda estão construindo 

um caminho e enfrentam, ainda, muitos desafios como ofertantes de cursos 

superiores, em especial, cursos superiores de licenciatura e de pós-graduação stricto 

sensu, bem como desafios no desenvolvimento de pesquisas científicas, o que requer 

incentivos e apoio por parte do Governo Federal.  

Com relação ao cumprimento da Meta 15 do PNE, destacam-se, 

especialmente, algumas estratégias que estão relacionadas ao fazer institucional dos 

Institutos Federais. São elas:   
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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 de instituições públicas e 
comunitárias de educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 
15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação 
específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não 
licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo 
exercício; 
15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de 
nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos 
(as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 
magistério; 
15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política 
nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 
colaboração entre os entes federados; 
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. 

 

A estratégia 15.11 prevê o prazo de um ano de vigência da Lei que foi 

promulgada em 25 de junho de 2014, para a implantação da política nacional de 

formação continuada para os profissionais da educação, e a estratégia 15.13 prevê o 

desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional. No 

entanto, somente em 9 de maio de 2016 foi publicado o Decreto n. 8.752/2016, que 

“Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 

Básica”. Entende-se que essas situações de excesso de flexibilização de prazos, de 

adiamentos constantes, de descontinuidade de políticas educacionais, programas e 

projetos já implantados e o descumprimento de determinações legais prescritas nos 

documentos regulatórios que regem a educação brasileira, dentre outros problemas, 

vêm, historicamente, provocando atrasos e retrocessos na educação pública.  

Diferentemente do Decreto n. 6.555, de 29 de janeiro de 2009, que 

instituía a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica e, disciplinava a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior-CAPES, no fomento a programas de formação inicial e continuada, 

mas não fazia referência à formação de professores atuantes na Educação 

Profissional e Tecnológica, o Decreto n. 8.752/2016 apresenta um texto bem mais 

abrangente, contemplando o atendimento à formação continuada dos professores da 
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EPT. Na Seção III - Dos programas e ações integrados e complementares –, o Art. 12 

estabelece:  

O Planejamento Estratégico Nacional deverá prever programas e ações 
integrados e complementares relacionados às seguintes iniciativas: 
I - formação inicial e continuada em nível médio e superior para os 
trabalhadores da educação que atuem na rede pública e nas escolas 
comunitárias gratuitas da educação básica, em funções identificadas como 
da Categoria III dos profissionais da educação; 
II - iniciação à docência e ao apoio acadêmico a licenciandos e licenciados; 
III - formação pedagógica para graduados não licenciados; 
IV - formação inicial em nível médio, na modalidade normal para atuantes em 
todas as redes de ensino, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental na função de magistério; 
V - estímulo à revisão da estrutura acadêmica e curricular dos cursos de 
licenciatura, em articulação com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a 
Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica; 
VI - estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem a 
promover desenhos curriculares próprios à formação de profissionais 
do magistério para atendimento da Educação Profissional e 
Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 
Educação do Campo, de povos indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos; 
VII - estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem a 
promover novos desenhos curriculares ou percursos formativos destinados 
aos profissionais da educação básica; 
VIII - residência docente, que estimulem a integração entre teoria e prática 
em escolas de comprovada qualidade educativa; 
IX - formação continuada no contexto dos pactos nacionais de 
desenvolvimento da educação básica; 
X - mestrados acadêmicos e profissionais para graduados; 
XI - intercâmbio de experiências formativas e de colaboração entre 
instituições educacionais; 
XII - formação para a gestão das ações e dos programas educacionais e para 
o fortalecimento do controle social; 
XIII - apoio, mobilização e estímulo a jovens para o ingresso na carreira 
docente; 
XIV - financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - Sinaes, na forma disciplinada pela Lei no 10.861, de 10 
de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência 
efetiva na rede pública de educação básica; 
XV - cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nos 
processos de ingresso e fortalecimento dos planos de carreira, melhoria da 
remuneração e das condições de trabalho, valorização profissional e do 
espaço escolar; e 
XVI - realização de pesquisas, incluídas aquelas destinadas ao mapeamento, 
ao aprofundamento e à consolidação dos estudos sobre perfil, demanda e 
processos de formação de profissionais da educação (Grifos nossos). 

 

Os Incisos III e VI, acima destacados, preveem a oferta de cursos para 

formação de professores graduados não graduados e a organização de desenhos 

curriculares próprios para profissionais do magistério que atuem na Educação 

Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação do Campo, de povos indígenas e de comunidades remanescentes de 
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quilombos, formação essa que é necessária, inclusive, para professores licenciados, 

considerando-se as especificidades da atuação docente nessas áreas.  

As ações e programas previstos no referido Decreto vêm ao encontro do 

que foi estabelecido também na Meta 16 do PNE, cujas estratégias 16.1 e 16.2 

preveem: 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 
respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 
16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras 
da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, 
instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas. 

 

Entende-se que, para a consolidação da política nacional de formação 

de profissionais do magistério da educação básica, assim como o cumprimento das 

metas do PNE 2014-2014, a educação brasileira ainda enfrentará grandes desafios, 

principalmente, com relação ao cumprimento da Meta 20, que trata do financiamento 

da educação, e ao tratamento dado às políticas públicas voltadas para a formação 

docente. 

3.2 A formação docente para atuação na educação profissional e tecnológica: 
IFRN  

No atual contexto de mundialização da economia, diversos encontros 

internacionais são promovidos com a participação de líderes de diferentes países e 

de representantes de órgãos internacionais financiadores, com o objetivo de se 

discutir estratégias para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e também 

daqueles considerados em desenvolvimento, os chamados países emergentes. 

Nessas discussões, a educação tem sido apontada como um forte pilar que pode 

alicerçar e impulsionar o desenvolvimento e, por essa razão, tem ocupado lugar de 

destaque na pauta e na agenda de grandes eventos, geralmente comandados pelos 

países detentores de grandes riquezas e forte poder de influência nos debates sobre 

as definições de políticas e ações em prol do crescimento e avanço dos países em 

processo de desenvolvimento da economia, como é o caso do Brasil. No entanto, o 

que se percebe é que essas políticas têm sido implementadas não como políticas 

públicas de Estado, mas como políticas de Governo. Na maioria das vezes, surgem 
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em caráter emergencial e provisório por meio de programas momentâneos, que não 

resolvem os problemas da educação e não oferecem aos sistemas de ensino as 

condições necessárias para o pleno funcionamento das unidades escolares. Os 

problemas que se apresentam são de diversas ordens, principalmente no tocante à 

formação docente, à valorização e incentivos para se avançar na carreira profissional, 

à remuneração, às condições de trabalho, às instalações e equipamentos adequados, 

ao incentivo à pesquisa acadêmico-científica, dentre outros fatores que interferem no 

desenvolvimento de uma educação de qualidade.  

Estudos e pesquisas desenvolvidos por teóricos da educação permitem 

inferir que essa situação decorre de um contexto educacional mais amplo no Brasil, 

no qual a questão da formação docente tem se constituído como um problema que 

necessita ser tratado no âmbito das políticas públicas voltadas para a Educação 

(CABRAL NETO, 2009).  

Apesar da existência de diversos programas e projetos implementados 

pelo Governo Federal, especialmente na última década, e executados em colaboração 

com os entes federados com o objetivo de promover a formação continuada dos 

professores da Rede Pública da Educação Básica no Brasil, as iniciativas têm se 

caracterizado como políticas de Governo e não de Estado, conforme expresso 

anteriormente, objetivando atender aos problemas e demandas imediatas da 

educação. Ademais, os investimentos não têm sido suficientes para suprir as reais 

necessidades para a estrutura, organização e funcionamento dos sistemas de ensino. 

Todo esse descompasso em torno da estrutura e da organização do sistema 

educacional compromete o atendimento às necessidades formativas e laborais dos 

professores.  

Para investigar o objeto de estudo, esta pesquisa faz uma análise das 

políticas públicas em vigor no Brasil voltadas para a formação docente, em especial, 

para a EPT, a partir da investigação da realidade concreta do contexto do IFRN.  

Pesquisadores como Gaudêncio Frigottto, Maria Ciavatta e Marise 

Ramos (2005), Lucília Machado (2008), Acácia Kuenzer (2009), Dante Henrique 

Moura (2008), dentre outros estudiosos que discutem a relação Educação e Trabalho 

enquanto campo de pesquisa a partir de estudos sobre a educação profissional e 

sobre a evolução histórica da educação da classe trabalhadora no Brasil, vêm 
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impulsionando discussões, investigações acadêmico-científicas e movimentos sociais 

que se contrapõem aos ideais neoliberais presentes nas políticas públicas que 

norteiam a educação brasileira, em especial, aquelas voltadas para a EPT.  

É inegável que, especialmente, neste início do Século XXI, muitos 

avanços aconteceram em prol da educação brasileira. Pode-se tomar como exemplo 

a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que foi criado para financiar 

as três etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio, substituindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que se destinava ao ensino 

fundamental (SCHNEIDER, 2007). A expansão do ensino superior também merece 

destaque, assim como a expansão e interiorização da Rede Educação Profissional e 

Tecnológica, a criação do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), a implementação de programas de incentivo à qualificação 

profissional em nível de Pós-Graduação e o investimento no desenvolvimento de 

pesquisas científicas, capitaneado pela Capes por meio de diferentes programas de 

bolsa de estudos. Assim também a criação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que, por meio dos resultados das avaliações em larga escala, permite o 

acesso dos estudantes a vagas nas universidades públicas, a aprovação do Novo 

Plano Nacional de Educação (PNE), dentre outros programas e projetos implantados 

pelo Governo Federal, por meio da articulação e cooperação mútua com as entidades 

federativas e os sistemas de ensino.  

Os Programas voltados para a formação de professores da Educação 

Básica, para a Educação Superior e para a Educação Profissional e Tecnológica 

realizados pelo MEC (BRASIL, 2016)3, são os seguintes:  

a) Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e à 

Distância, de Professores para a Educação Básica (PARFOR): 

iniciado em 2009; 

b) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID): 

iniciado em 2007; 

                                                             
3 Ver a definição e os objetivos da cada Programa, disponível em:  http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15944 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15944
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c) Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência): 

iniciado em 2006;  

d) Programa Novos Talentos: iniciado em 2010; 

e) Universidade Aberta do Brasil (UAB): iniciado em 2006; 

f) Programa de Formação Continuada de Professores na Educação 

Especial: iniciado em 2007; 

g) Portal do professor: criado em 2008;  

h) Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional – PROINFO Integrado: criado em 2007;  

i) Programa banda larga nas escolas: criado em 2008; 

j) Programa um computador por aluno: criado em 2010; 

k) Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC: criado 

em 2012; 

l) Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA: 

criado em 2000; 

m) Programa de Mestrado Profissional para docentes: ofertado pela 

UAB. 

Para a Educação Superior, alguns dos Programas em vigência no país 

são antigos e outros foram sendo implementados neste início do Séc. XXI, quais 

sejam:  

a) Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES: 

iniciado em 1999; 

b) Programa de Concessão e Manutenção de Bolsas de Pós-

Graduação no País: este Programa existe desde 1951 e foi ampliado 

com o objetivo de atender ao Programa Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG), em 2005; 

c) Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP): Programa existente 

desde 1951; 

d) Programa Pró-Equipamentos: foi criado em 2007; 
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e) Portal de Periódicos: criado em 2000; 

f) Programa de Cooperação Internacional e Bolsas no Exterior: sua 

origem remonta à própria criação da Capes em 1951; 

g) Programa Escola de Altos Estudos: foi criado em 2006. 

Para a Educação de Jovens e Adultos e atendimento à Diversidade, 

estão sendo desenvolvidos os seguintes: 

a) Política de Formação em Educação de Jovens e Adultos, iniciada 

em 2007. 

b) Programa Escola Ativa – Educação no Campo: criado em 1997 

(desenvolvido pelo FUNDESCOLA) e reformulado pelo MEC em 

2007; 

a) Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação no Campo – Procampo: iniciado em 2007 e ampliado em 

2008; 

b) Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 

Interculturais (PROLIND) – Educação Indígena: criado em 2005;  

c) Rede UAB de Educação para a Diversidade: criado em 2008.  

Para a Educação Profissional e Tecnológica, foram implementados 

quatro programas:  

a) Projeto Gestor: Programa de Pós-Graduação em Educação 

Tecnológica / Formação de Mestres para a Rede Federal de 

Educação Profissional Científica e Tecnológica: criado em 2006. De 

acordo com o MEC (2016),  

este Programa foi criado no âmbito da Rede Federal de Educação 
Profissional Científica e Tecnológica, com os seguintes objetivos: elevar a 
titulação dos professores; qualificar as instituições para a oferta de cursos de 
pós-graduação e os professores para o desenvolvimento da pesquisa e 
inovação; contribuir para a consolidação dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia.  
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b) Programa de Pós Graduação em Educação Agrícola (PPGEA):  

iniciado em 2007.  

c) Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PIQDTEC): 

criado em 2006, o programa tem como objetivo:  

melhorar a titulação dos servidores da Rede Federal de Educação 
Profissional Científica e Tecnológica para garantir condições necessárias 

à oferta da pós-graduação stricto sensu e o desenvolvimento da 
pesquisa.  Este é um programa para fomento à qualificação (mestrado e 
doutorado) de servidores das Instituições Federais de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, implementado por meio de parceria entre a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
(BRASIL/MEC, 2016, grifo nosso). 

 

d) Programa Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de 

Produção: foi criado em 2006.   

Dentre os programas voltados para a Rede de EPT, nota-se uma grande 

preocupação em elevar o nível de titulação dos professores e gestores, a partir de 

incentivos para cursos de pós-graduação stricto sensu, como forma de consolidação 

da nova institucionalidade assumida pelos Institutos Federais a partir da Lei 

11.892/2008, como instituições superiores equiparadas às universidades federais, 

enquanto Instituição de Educação Superior, básica e profissional, pluricurriculares 

e multicampi, devendo ofertar Educação Profissional e Tecnológica, cursos de 

educação superior, inclusive, de pós-graduação lato e stricto sensu, além da oferta de 

cursos técnicos de nível médio e cursos de formação inicial e continuada. Dentre os 

cursos de graduação, os Institutos Federais ofertam cursos de tecnologia, de 

licenciatura, inclusive bacharelado em engenharia, com oferta já iniciada em alguns 

Institutos Federais, como no IFRN, e cursos de pós-graduação. Uma diversidade de 

ofertas em diferentes níveis e modalidades de ensino que diferencia, em muitos 

aspectos, os Institutos Federais das universidades. De acordo com o MEC, o Projeto 

Gestor e o Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PIQDTEC) foram criados em 2006, 

porque até aquele momento “não existia nenhuma política sistêmica de formação de 

mestres e doutores para a Rede Federal”.   
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Reconhece-se que se faz necessário promover a elevação da titulação 

dos professores de forma a se alcançar um maior número de doutores. Porém, 

somente a elevação da titulação na área específica das disciplinas que lecionam não 

resolve o problema da falta de formação em educação, com foco na dimensão 

pedagógica para o exercício da docência, uma necessidade premente entre esses 

professores.  

Salienta-se que mesmo com todos esses programas voltados para a 

formação de professores que estão sendo desenvolvidos no Brasil, os avanços 

ocorridos no contexto educacional brasileiro são frutos de muitos debates e lutas, 

objetivando se conquistar a implantação de políticas efetivas e perenes para a 

educação, em especial para a formação de professores. Este é um campo de disputas 

no qual existem, ainda, muitos desafios a serem superados na busca por uma 

educação de qualidade ofertada nas escolas dos sistemas de ensino brasileiro, quer 

seja na rede pública ou privada. Um exemplo disso foi o longo processo de quase 

quatro anos para a aprovação do novo PNE para o decênio de 2014 a 2024, com idas 

e vindas da proposta, discussões e embates que envolveram educadores de todo o 

Brasil, pesquisadores, escritores, instituições governamentais e não governamentais, 

entidades da sociedade civil organizada e as diferentes instâncias políticas brasileiras, 

sendo aprovado somente em 2014. Para o acompanhamento da execução do PNE e 

o cumprimento das metas, o Art. 5º da Lei n. 13.005/2014 estabelece que o 

monitoramento deve ser feito, por meio de avaliações periódicas, pelas seguintes 

instâncias: Ministério da Educação (MEC); Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; Conselho 

Nacional de Educação (CNE); e Fórum Nacional de Educação. Para isso, a União 

deverá promover duas conferências durante o decênio, com intervalo de até quatro 

anos entre elas. De acordo com a referida Lei, o Fórum Nacional de Educação, além 

de ser uma das instâncias responsáveis por monitorar a execução do PNE, também 

assume a seguinte atribuição: “promoverá a articulação das conferências nacionais 

de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as 

precederem”.  

Apesar de todos esses programas, percebe-se que pouco se tem 

avançado com relação à definição e implementação de políticas de Estado efetivas e 

perenes que viabilizem a melhoria da qualidade da educação no Brasil, de forma que 
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os processos de formação e desenvolvimento profissional dos professores não 

dependam exclusivamente de programas implementados em caráter provisório e 

emergencial.  

As preocupações atuais entre os educadores e pesquisadores da 

educação giram em torno, principalmente, da execução do Plano Nacional de 

educação aprovado em 2014 para a próxima década. Andrade et al. (2009, p. 49) 

salientam que, no Brasil, mesmo existindo um sistema de educação, ainda existem 

muitas divergências nas ações desenvolvidas nos diferentes locais. Para esses 

autores,  

É preciso efetivar de modo operacional as diretrizes estabelecidas no Art. 211 
da Constituição Federal de 1988, que trata do regime de colaboração entre 
os entes federados – União, distrito Federal, estados e municípios -, a fim de 
que seja promovida uma real articulação entre as partes e o todo (União).  

 

Seguindo essa compreensão, França (2009), ressalta que 

O Sistema Nacional de Educação Articulado deve garantir um padrão unitário 
de qualidade nas instituições educacionais públicas e privadas em todo o 
País, cujas diretrizes demonstrem os anseios das comunidades escolares 
regulamentadas pelos órgãos normativos em âmbito federal, estadual e 
municipal. (FRANÇA, 2009, 196)  

 

Quanto à formação docente no Brasil, pode-se afirmar que existe uma 

grande lacuna na operacionalização de ações concretas e inovadoras com ênfase na 

formação didático-pedagógica para os professores bacharéis e demais professores 

não licenciados que ingressam na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica para lecionarem nos Institutos Federais. Faz-se necessário, portanto, a 

implementação de ações formativas tanto em nível nacional como local, 

considerando-se as necessidades e especificidades dessa atuação e considerando, 

principalmente, que a maioria desses professores não vivenciou a dinâmica formativa 

e laboral da docência e, em alguns casos, este é o primeiro emprego.  

Machado (2008), discutindo sobre as perspectivas e os desafios da 

formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica, faz um resgate 

histórico, situando o problema do ponto de vista da legislação, desde o início das 

Escolas de Aprendizes Artífices, criadas por Nilo Peçanha em 1909, momento em que 

começou a ser evidenciado o problema da falta de professores especializados para 
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esse campo educacional, uma demanda que perdura até os dias atuais. Segundo a 

autora,  

A primeira iniciativa em resposta a essa demanda veio de Wenceslau Braz, à 
época presidente da República, que, em 1917, criou a Escola Normal de Artes 
e Ofícios Wenceslau Braz no antigo Distrito Federal. [...] Ela foi criada para 
formar dois tipos de professores, os mestres e contramestres para as escolas 
profissionais e os professores, diríamos melhor, as professoras, de trabalhos 
manuais para as escolas primárias. [...] Durante os vinte anos de seu 
funcionamento, nesses dois cursos, foram 5.301 matrículas, ao todo. Mas 
chegaram até ao término dos dois cursos apenas 381 concluintes. Desses 
381, 309 eram mulheres, provavelmente as professoras de trabalhos manuais 
para as escolas primárias, e apenas 72 homens. Eu coloco esse dado, [...] 
acho muito interessante porque já demonstra uma tendência de dar pouca 
importância à formação de professores para a educação profissional. 
Provavelmente, os 5.301 que se matricularam não sentiram muita 
necessidade de concluir um curso de formação pedagógica. (MACHADO, 
2008, p. 68) 

 

A autora ressalta momentos importantes nesse contexto histórico da 

Educação Profissional no Brasil, destacando definições políticas e marcos regulatórios 

voltados à formação docente para a EPT, assumindo sempre um caráter especial e 

emergencial, tais como: 

Outro registro importante se refere à Lei Orgânica do Ensino Industrial, de 
1942, que, no seu art. 53, previa que a formação de professores de disciplinas 
de cultura geral, de cultura técnica ou de cultura pedagógica e de práticas 
educativas deveria ser feita em cursos apropriados. Essa é a primeira 
inclusão do assunto em legislação educacional. [...] Além de apropriado, 
serão usados os termos especial e emergencial. (MACHADO, 2008, p. 68-
69) 

 

Observa-se que, dessa forma, a formação de professores previa uma 

formação “apropriada” para cada tipo de disciplina, não havendo uma formação 

integrada das disciplinas de natureza pedagógica com as disciplinas de natureza 

técnica. Destaca-se que um acordo firmado em 1946 entre o Brasil e os Estados 

Unidos da América, objetivando um intercâmbio educacional, que resultou na 

constituição da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI), órgão 

vinculado à Usaid, Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, exerceu grande 

influência sobre a educação profissional brasileira. Esse acordo possibilitou a 

realização do Primeiro Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Industrial, 

no Rio de Janeiro, em 1947, com duração de um ano e três meses. Essa comissão 

patrocinou, neste mesmo ano, um curso formação de gestores no State College, 

Pensilvânia, EUA. Assim, cerca de vinte diretores de escolas técnicas industriais 

participaram do curso de Administração de Escolas Técnicas (MACHADO, 2008b). 
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Como desdobramentos, o Decreto n. 36. 268, de 1º de outubro de 1954, 

que dispõe sobre os Cursos Pedagógicos de Ensino Industrial e o seu funcionamento, 

“tendo em vista o disposto no § 2° do artigo 10, do Decreto-lei nº 4.073, de 20 de 

janeiro de 1942, com a redação que lhe deu o Decreto-lei n. 8.680, de 17 de janeiro 

de 1946”, estabelece a oferta de cursos pedagógicos destinados à formação de 

pessoal docente de cultura técnica e administrativa, peculiar ao Ensino Industrial, 

definindo duas modalidades: Curso de Didática do Ensino Industrial e Curso de 

Administração do Ensino Industrial, com duração de dois semestres. De acordo com 

o Art. 2º, estavam habilitados a participar desses cursos: 

Art. 2° Para admissão aos cursos Pedagógicos, os candidatos deverão 
satisfazer as seguintes exigências: 
I - Para o Curso de Didática do Ensino Industrial: 
a) ter concluído um dos seguintes cursos: Engenharia, Química Industrial, 
Técnico ou Mestria; 
b) ter trabalhado na indústria durante três anos no mínimo; 
c) ser aprovados em exames vestibulares. 
II - Para o curso de Administração do Ensino Industrial; 
a) ter concluído um dos seguintes Cursos: Engenharia, Química Industrial, 
Técnico ou Mestria. 
b) ter trabalhado na indústria durante um ano pelo menos; 
c) ser aprovado em exames vestibulares. [...] 
Art. 6° Ao aluno que concluir o Curso de Didática do Ensino Industrial, 
conferir-se-á o diploma de licenciado correspondente à técnica ou ramificação 
pedagógica estudada; e ao que concluir o Curso de Administração, o diploma 
de Técnico em Administração do Ensino Industrial. 

 

O Decreto n. 36.268/54 prevê, ainda, Cursos de Aperfeiçoamento para 

professores já em exercício e Cursos Avulsos de Didática do ensino Industrial para 

candidatos que não cumprissem a exigência de curso superior. De acordo com o Art. 

8º, para o ingresso nos cursos Avulsos de Didática do Ensino Industrial, o candidato 

deveria preencher as seguintes exigências: “a) ter trabalhado na indústria durante três 

anos no mínimo; b) ser aprovado no exame de seleção que for estabelecido; c) ter 

preparo equivalente ao primeiro ciclo de qualquer ramo de ensino de 2° grau”. Nesse 

curso, além das disciplinas de cultura pedagógica, havia disciplinas de Português, 

Matemática, Desenho Técnico e Tecnologia. Aos alunos aprovados nos exames 

finais, era conferida a habilitação para ao ensino técnico industrial, conforme 

estabelecido no Parágrafo Único do Art.11 do Decreto n. 36.268/54:  

os exames finais a que se refere êste artigo serão válidos como prova de 
suficiência para efeito de registro de professores ofícios da Diretoria do 
ensino Industrial do Ministério da Educação e Cultura, enquanto não houver 
suficiência número de licenciados.(Grifo nosso) 
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Segundo Machado (2008b), a partir dos anos 60, o MEC passa a regular 

o exercício do magistério da Educação Profissional, por meio do registro de 

professores. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 4.024/1961, a 

questão é tratada apenas para separar, formalmente, o lugar da formação de 

professores para o ensino médio e para ensino técnico. De acordo com a autora, o 

Art. 59 da LDB n. 4.024/1961 estabelece 

que os professores do ensino médio seriam formados em Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras e os professores do ensino técnico em Cursos 
Especiais de Educação Técnica. A idéia de tratamento diferenciado e de 

curso especial foi, portanto, não só reforçada como oficializada por essa LDB. 
[...] Nos anos seguintes, vários foram os pareceres do CFE e as portarias do 
MEC que trataram das definições de operacionalização do que estabelecia o 
Art. 59. De forma que até hoje a referência mais forte que se tem é a de 
que a formação docente para a educação profissional deve se dar em 
cursos especiais (MACHADO, 2008b, p. 69-70, grifo nosso) 

 

Segundo a autora, foram emitidos muitos pareceres e portarias pelo 

MEC e pelo CFE, para regulamentação e operacionalização dos cursos de formação 

de professores. 

Em 1970, o Curso de Formação de Professores de Disciplinas Específicas do 
Ensino Técnico Industrial foi novamente objeto do Parecer CFE nº 214/70 e 
da Portaria Ministerial nº 339/70. Essa portaria também tratou da criação dos 
cursos emergenciais denominados Esquemas I e II. O Esquema I destinado 
aos portadores de diploma de nível superior, sujeitos à complementação 
pedagógica e o Esquema II para os portadores de diploma de técnico 
industrial de nível médio, para os quais, além das disciplinas constantes do 
Esquema I, se faziam necessárias disciplinas de conteúdo e correlativas. 
Essas regulamentações buscavam dar unidade, sobretudo, às ações dos 
diversos centros regionais [...] (MACHADO, 2008b, p.73) 

 

Posteriormente, essas ações de formação docente para a Educação 

Profissional foram bastante difundidas, objetivando o atendimento a uma grande 

demanda em todo o Brasil, principalmente em função da necessidade de se formar 

professores da rede pública para atuar no segundo grau - nomenclatura atribuída na 

época ao atual ensino médio - uma vez que, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 

nº 5.692, sancionada em 1971, esse nível de ensino passou a ser profissionalizante, 

conforme estabelecido no Art. 4º: 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório 
em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 
necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos 
planos dos estabelecimentos de ensino e às diferenças individuais dos 
alunos. 
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§ 1º - A preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do 
aluno, será obrigatória no ensino de 1º e 2º graus e constará dos planos 
curriculares dos estabelecimentos de ensino. 
§ 2º - À preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar 
habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino (Grifo nosso). 

 

Destaca-se que, para a concretude das definições da Lei 5.692/71, as 

regulamentações e diretrizes do Ministério da Educação relacionadas ao 2º grau 

provocaram mudanças comprometedoras para o futuro dos filhos da classe 

trabalhadora, jovens na faixa etária de 14 a 17 anos, estudantes da rede pública. Isso 

porque, nos sistemas estaduais de ensino, maiores responsáveis pelas matrículas do 

“2º grau” no Brasil, a oferta assumiu um caráter extremamente tecnicista, passando a 

funcionar com o primeiro ano unificado, no qual o estudante cursava disciplinas de 

formação geral, devendo, ao final do ano fazer a opção por um dos cursos 

profissionalizantes para os últimos dois anos do “2º grau”, obtendo a certificação de 

curso técnico de nível médio. Essa situação por um lado oferecia ao egresso a 

possibilidade de pleitear uma colocação rápida no mercado de trabalho, mas por outro 

dificultava ou anulava a possibilidade de aprovação em um processo seletivo para 

progredir nos estudos em nível superior, principalmente, pela lacuna existente na 

formação do 2º grau quanto aos conhecimentos de formação geral cursados apenas 

no primeiro ano. Enquanto isso, as escolas de 2º grau da rede privada, na qual 

estudavam os filhos da classe média e da classe alta, ofereciam o 2º grau 

propedêutico com ênfase na preparação dos jovens para concorrer a uma vaga nos 

processos seletivos para seguir carreira acadêmica em nível superior. Assim, é 

acentuada a histórica dualidade existente na realidade concreta da educação 

brasileira, desde os seus primórdios, na qual a preparação para o trabalho sempre foi 

destinada aos “desfavorecidos da fortuna”, filhos de trabalhadores, enquanto a 

carreira acadêmica era privilégio dos filhos da elite brasileira, seguindo-se a mesma 

lógica como acontecia na sociedade brasileira na época da criação da Escola de 

Aprendizes Artífices (BRASIL, 1909). 

Na busca pela materialidade dos textos legais, os sistemas estaduais de 

ensino necessitavam formar os professores do quadro efetivo para atuação nos 

cursos profissionalizantes, havendo, portanto, uma grande demanda para formar 

docentes para a educação profissional. No entanto, as definições prescritas na 

legislação para a formação de professores da EPT e as inúmeras regulamentações 
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feitas pelo MEC e pelo CFE, por meio de portarias e pareceres que orientavam as 

ações a serem implementadas para o atendimento à legislação, sempre assumiram 

um caráter emergencial, principalmente, para a complementação de formação de 

professores em nível superior em função das mudanças nos currículos do 1º e 2º grau. 

De acordo com Machado (2008b, p.76),  

[...] as soluções vistas como emergenciais e provisórias se tornaram 
permanentes e criaram um conjunto de referências que até hoje estão 
presentes nas orientações sobre formação docente para o campo da 
educação profissional e tecnológica. 
A Resolução nº 3/77 fixou o currículo mínimo para essa graduação e 
determinou que as instituições de ensino que tinham cursos de Esquemas I 
e II fizessem, no prazo máximo de 3 anos as adaptações necessárias à sua 
transformação em licenciaturas [...]. 

 

Segundo a autora, a mudança da Escola Técnica Federal em Centro 

Federal de Educação Tecnológica, ocorrida a partir de 1978, quando a Lei nº 6.545/78 

foi sancionada, provocou grande expectativa e muitas apreensões entre os 

professores da Educação Profissional, cuja formação para a docência havia sido feita 

com base nos Esquemas I ou II, por meio dos quais os professores portadores de 

diploma de nível superior faziam a complementação pedagógica no Esquema I e os 

professores para os portadores de diploma de técnico industrial de nível médio 

cursavam o Esquema II, cuja formação, além das disciplinas constantes do Esquema 

I, contemplava disciplinas de conteúdo e correlativas. A preocupação desses 

professores era, principalmente, com relação à possibilidade de continuidade do 

exercício na docência, uma vez que um dos objetivos dos CEFETs era “ministrar 

ensino em grau superior de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de 

professores e especialistas para as disciplinas especializadas do ensino de 2º grau e 

dos cursos de formação de tecnólogos” e os professores não tinham a formação 

exigida para isso (MACHADO, 2008, p. 76-77). 

Essas indefinições nos processos formativos dos professores que atuam 

na Educação Profissional e Tecnológica têm sido recorrentes nos vários momentos 

de mudanças de institucionalidade que têm marcado o processo evolutivo na história 

das instituições integrantes da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

O Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, que “regulamenta o § 2º do 

art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências”, revogou o 
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Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997, possibilitando a oferta da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio também na forma integrada ao ensino médio. 

Essa ação governamental de revogação do Decreto n. 2.208/97 representou um 

avanço para os educadores e estudiosos que discutem a relação Trabalho e 

Educação, que defendem o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

de forma a possibilitar a formação integral e humana dos sujeitos por meio de uma 

educação integrada, assentada nos princípios da politecnia e da omnilateralidade, que 

favoreça uma formação integral, humanista e cidadã por meio do ensino de qualidade, 

promovendo a aprendizagem de conhecimentos gerais e saberes profissionais, e 

articulando ciência, cultura, trabalho e tecnologia (IFRN, 2012). O Decreto n. 

2.208/1997 alterou os Artigos 39 a 42 da LDB, Lei n. 9394/96, que tratam da Educação 

Profissional de nível médio, estabelecendo apenas duas formas de oferta: 

concomitante (para os estudantes que estivessem cursando o ensino médio) ou 

subsequente (para os estudantes que já tivessem cursado o ensino médio), 

impossibilitando a oferta de cursos de Educação Profissional integrados ao Ensino 

Médio, conforme histórico registrado no PPP do IFRN: uma construção coletiva:   

A ETFRN, em 1995, despontou com uma proposta curricular inovadora na 
perspectiva da formação omnilateral e da educação politécnica. Essa 
proposta, resultante de um processo de construção coletiva e historicamente 
demarcada como o primeiro projeto político-pedagógico institucional, 
consolidou-se em um projeto curricular de referenciais histórico-críticos, com 
princípios filosóficos emancipatórios e de tendência pedagógica progressista. 
[...] Estavam surgindo, assim, um novo desenho curricular e novos 
encaminhamentos de gestão pedagógica, evidenciando-se a formação 
humana integral tanto nos espaços formativos da antiga ETFRN quanto em 
outros espaços institucionais da esfera federal. Não obstante, esse modelo 
foi desarticulado precocemente, em função da regulamentação da educação 
profissional brasileira, por meio do Decreto 2.208/97 e da conjuntura de 
reformas instauradas na educação nacional. Essa regulamentação dos 
Artigos 39 a 42 da Lei 9.394/96 (LDB), que tratam da organização e do 
funcionamento da educação profissional, orientou uma série de reformas com 
implicações in loco, ao instituir a separação formal entre o ensino médio e o 
ensino técnico. Em meio a essas mudanças, a ETFRN, com resistências, 
passou a oferecer o ensino médio propedêutico e a formação técnica em 
cursos subsequentes. Coube, assim, à Instituição, ministrar o ensino 
profissionalizante nos níveis básico, técnico e tecnológico. O movimento de 
resistências à separação do ensino médio da formação técnica deve-se às 
discordâncias em relação ao processo de reformas neoliberais, 
implementadas nos anos 90, na educação profissional brasileira. Tais 
reformas tinham, como elemento central, a desregulamentação e a 
descentralização do Estado na prestação dos serviços públicos, incluindo a 
educação. (IFRN, 2012, p. 24-25)  

 

A proibição da oferta da Educação Profissional integrada ao ensino 

médio foi um dos principais problemas enfrentados na época do Governo de Fernando 
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Henrique Cardoso pela comunidade educativa dos CEFET que defendiam a oferta da 

Educação Profissional na perspectiva do currículo integrado, além de outros 

problemas como a precarização do trabalho docente e a falta de investimento nas 

instituições públicas de ensino, especialmente, para as instituições da Rede Federal 

de Ensino.  

Apesar de a integração da Educação Profissional ter sido possibilitada 

novamente com o ensino médio a partir do Decreto n. 5.154/ 2004, passando a 

integrar a educação básica na nova LDB, Lei n. 9.394/1996, com redação atualizada 

pela Lei n. 11.741/2008, que ”altera dispositivos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica 

de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 

tecnológica”, a formação de professores para a atuação na Educação Profissional e 

Tecnológica é tratada, de forma clara, na LDB. O seu Art. 61, alterado pela Lei n. 

12.014/2009 que “altera o art. 61 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a 

finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar 

profissionais da educação”, apresenta a seguinte redação:  

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 
são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. 

 

O Art. 61 da LDB/1996 define os profissionais da educação básica, mas 

não faz referência direta aos professores da Educação Profissional e Tecnológica e 

nem define os requisitos mínimos exigidos para a formação desses professores, 

apesar de a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ter sido integrada como as 

modalidades do Ensino Médio, última etapa da Educação Básica no Brasil. Da mesma 

forma, na Seção IV-A, do Cap. II, os Artigos 39, 40, 41 e 42 da LDB, que tratam da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e no Cap. II, que trata da Educação 

Profissional e Tecnológica, também não fazem referência à formação dos professores 
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para as ofertas nesses níveis e modalidades de ensino. Apenas no Art. 62-A, (incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013), é estabelecido: 

Art. 62ª. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 
far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio 
ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.               
Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 
que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 

básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 
superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.  

 

Nessa perspectiva, a Resolução n. 02/1997/CNE/CEB, de 26 de junho 

de 1997, que foi revogada somente em 2015, dispunha “sobre os programas especiais 

de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino 

fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio”, 

objetivando suprir a falta de professores para a Educação Básica no Brasil, 

regulamenta a oferta de cursos de licenciatura e cursos de formação especial para 

formação pedagógica de professores graduados em outras áreas, estabelecendo 

normas e recomendações, entre as quais se destacam os seguintes Artigos: 

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que 
integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a 
educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de 
licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de 
educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação 
pedagógica estabelecidos por esta Resolução.  
Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas 
escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e 
localidades, em caráter especial. 

Art. 2º - O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a portadores 
de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação 
pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos 
ligada a essa habilitação. 
Art. 4º - O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a 
parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas. 
Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro 
profissional equivalentes à licenciatura plena. (Grifos nossos) 

 

A referida Resolução definia, ainda, a estruturação curricular mínima dos 

cursos de formação especial, devendo conter três núcleos de forma a favorecer a 

integração dos conhecimentos e a habilidade necessária ao professor. São eles: 

Núcleo Contextual, Núcleo Estrutural e Núcleo Integrador, devendo haver avaliação 

dos cursos implementados pelas instituições no prazo de cinco anos. No entanto, 

igualmente a outros textos legais, geralmente esses prazos são flexibilizados e 

prorrogados. Além disso, apesar de haver dispositivos legais definindo que, em caso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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da inexistência de professores licenciados nas áreas específicas da educação 

profissional, as instituições poderão contratar professores não licenciados, mas 

precisam promover a formação pedagógica em serviço para esses professores 

bacharéis ou tecnólogos, não há uma política nacional efetiva por parte do MEC e 

nem a exigência ou o acompanhamento acerca da materialidade concreta dessa 

Resolução para implantação de cursos especiais de formação pedagógica como 

formação continuada, em serviço, ou a oferta de cursos de licenciatura para 

graduados, no interior dos Institutos Federais.  

A partir de 2015, entra em vigor a Resolução n. 02/2015/CNE/CP, de 1º 

de julho de 2015, que revoga a Resolução n.02/1997/MEC/CNE e “Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada”. Esse documento apresenta argumentos 

teórico-práticos e princípios didático-pedagógicos que alicerçam a formação docente 

e o desenvolvimento da prática educativa, definindo normas para a oferta de cursos 

de formação docente em Cursos de Licenciatura, Cursos de Formação Pedagógica 

para Graduados e Cursos de Segunda Licenciatura; ressaltando a importância da 

valorização dos profissionais do magistério para a educação básica em função do 

“projeto nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades”. Além 

das definições para a formação inicial, o documento prevê, ainda, normas para a oferta 

de cursos de formação continuada de professores.  

Com relação à oferta de cursos de formação pedagógica para 

graduados, também neste documento, essa formação é assumida com caráter 

emergencial. Analisando-se esta nova Resolução n. 02/2015/CNE, destacam-se as 

seguintes definições: 

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, 
de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas 

de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida 
com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga 
horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de 
efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de 
origem e a formação pedagógica pretendida.  
§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em 
articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais 
permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do 
desenvolvimento dos cursos de formação pedagógica para graduados, 
definindo prazo para sua extinção em cada estado da federação (BRASIL, 
2015, grifos nossos). 
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A referida Resolução altera para 1.000 horas ou 1.400 horas a carga 

horária dos cursos de formação pedagógica como formação complementar com 

certificação de licenciatura plena para professores graduados, dependendo da área 

do curso no qual o professor é formado, relacionado à habilitação pretendida. Esses 

cursos são destinados a professores graduados, que estejam no exercício da 

profissão docente e que não sejam licenciados nas disciplinas que lecionam, uma 

grande demanda existente na rede pública de ensino nas esferas federal, estadual e 

municipal. Porém, observa-se que, apesar de estar prescrito na legislação, o 

estabelecimento de normas e recomendações para essa formação desses 

professores da Educação Básica, incluindo a Educação Profissional, a exemplo da 

Resolução n.02/1997/CNE, a execução desses cursos não é concretizada nas 

instituições, ficando a cargo delas a opção da oferta de formação pedagógica dos 

seus professores, como é o caso dos Institutos Federais. As iniciativas, tanto em 

âmbito nacional, através das ações do MEC, quanto em âmbito institucional, têm 

ocorrido de forma pontual, não sendo tratadas como uma política pública de formação 

docente para essa área que apresenta uma grande especificidade e necessidades 

formativas para a atuação dos professores.  

Geralmente, o MEC abre um edital por chamada pública para oferta de 

cursos especiais de formação pedagógica e outros cursos, através dos quais as 

instituições precisam fazer a adesão, tendo um prazo, geralmente curto, para 

apresentar as suas propostas e projetos de curso. Portanto, para além dessas ofertas 

por meio de chamada pública, e para além das ofertas regulares para formação de 

professores em cursos de licenciatura abertos ao público externo e cursos de 

Segunda Licenciatura destinados à formação de professores da educação básica em 

exercício na rede pública municipal e estadual, conforme previsto na Lei n. 

11.892/2008, os Institutos Federais têm autonomia para oferecer cursos de formação 

especial para os seus professores, de acordo com as regulamentações da Resolução 

n.02/2015/CNE, ficando a cargo de cada instituição definir, em seu Projeto Político 

Pedagógico, processos formativos como uma política interna de formação continuada 

para os seus professores. 
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4 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO PAÍS E NO IFRN 

No cenário da educação brasileira, constata-se que vários programas 

educacionais têm feito parte da política educacional desenvolvida pelo Governo 

brasileiro, especialmente nas últimas décadas, possibilitando melhorias na educação 

brasileira e promovendo mudanças na organização e funcionamento das escolas nos 

diferentes sistemas de ensino, nas esferas municipal, estadual e federal. No entanto, 

esses programas fazem parte de um conjunto de ações de caráter emergencial, não 

se caracterizando como políticas públicas efetivas e perenes.  

Estudos realizados nesta pesquisa mostram que, no contexto da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em nível nacional, não existem 

políticas públicas voltadas para a formação pedagógica dos professores bacharéis 

que ingressam na carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

sem a formação para o ensino e, na maioria das vezes, sem experiência profissional 

em sala de aula. Salienta-se que existe uma Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica no Ministério da Educação, responsável pela definição de ações e 

diretrizes para o funcionamento das instituições que compõem a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica-EPT. Porém, não há iniciativas no sentido de se 

estabelecer uma política nacional de formação pedagógica de professores bacharéis 

e tecnólogos da Rede, considerando as especificidades da EPT, o que denota a falta 

de diálogo e de ações integradas entre a SETEC e a Secretaria de Educação Básica.  

As políticas para a formação de professores da Educação Básica que 

têm sido implementadas pela SEB nos últimos anos e executadas em regime de 

colaboração com os entes federados, por meio da articulação do Fórum Nacional de 

Educação, têm ignorado o fato de os Institutos Federais também atuarem na 

Educação Básica por meio da oferta de cursos técnicos de ensino médio, 

prioritariamente, cursos integrados, existindo, portanto, uma grande demanda de 

formação de professores, especialmente, para bacharéis e tecnólogos, uma vez que 

a falta de conhecimentos da educação, especialmente dos conhecimentos 

pedagógicos, pode acarretar sérios prejuízos ao processo ensino e aprendizagem.  
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Nessa articulação, os Institutos Federais, enquanto Instituições de 

Ensino Superior, têm atuado como ofertantes de cursos de formação de professores, 

Licenciatura, Segunda Licenciatura e Pós-Graduação. Vários debates têm ocorrido 

desde 2009, nos Encontros de Coordenadores do Comitê Gestor Institucional de 

Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica (COMFOR), os 

quais resultaram na elaboração de documentos encaminhados pelos dirigentes dos 

Institutos Federais, solicitando que passassem a ser considerados também 

demandantes, além de ofertantes de cursos de formação continuada de professores. 

Tal solicitação, que foi atendida somente em 2014, é legítima, uma vez que, com o 

processo de expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, foi necessária a contratação de muitos docentes, além da demanda 

existente também para formação continuada de gestores e outros profissionais da 

educação, servidores e Técnicos Administrativos em Educação, face à nova 

conjuntura da instituição que passou por uma grande mudança de institucionalidade 

em 2009, quando assumiu uma nova identidade como instituição de ensino superior, 

equiparada às universidades federais, cuja Rede Federal ainda encontra-se em 

processo de consolidação da expansão e interiorização.  

Em um artigo resultante das discussões realizadas pelos membros do 

GT-Formação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica, instituído 

pela SETEC/MEC, em 2008, a autora Lucília Machado salienta: 

O estabelecimento de diretrizes e metas para a formação e valorização do 
magistério e demais profissionais da educação, no prazo de dez anos, é um 
dos objetivos do Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 
de 2001. Estamos em 2008, já se passaram sete anos! (MACHADO, 2008, p. 
10) 

 

A autora faz referência ao item 7 do PNE para o decênio 2001-2010, que 

trata da Educação Tecnológica e Formação Profissional, destacando principalmente 

as metas 7 e 8:  

A sétima solicita: “Modificar, dentro de um ano, as normas atuais que 
regulamentam a formação de pessoal docente para essa modalidade de 
ensino, de forma a aproveitar e valorizar a experiência profissional dos 
formadores”. A não ser por esta última especificação, não deixa clara a 
extensão dessas modificações. A oitava meta, contudo, indica que esta 
modificação não seria muito significativa, já que reitera a norma atual de 
formar professores para a educação profissional e tecnológica por meio de 
programas especiais: “Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho, as universidades, os Cefets, as escolas 
técnicas de nível superior, os serviços nacionais de aprendizagem e a 
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iniciativa privada, programas de formação de formadores para a educação 
tecnológica e formação profissional”. (MACHADO, 2008, p. 10, grifo da 
autora) 

 

Hoje, em 2016, oito anos após esse cenário e após dois anos de 

aprovação do novo PNE para o decênio 2014-2024, pode-se perguntar: o que mudou 

em relação às políticas de formação de professores da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil? 

Em 2009, O Ministério da Educação, tendo à frente o então Ministro 

Fernando Haddad, lançou o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica, em atendimento ao Art. 11, Inciso III do Decreto n. 6.755/2009, que 

institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá 

outras providências.  O referido Decreto não faz menção à formação de professores 

da Educação Profissional da Rede Federal, ignorando a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio como integrante da Educação Básica, de acordo com o que 

está prescrito na LBD, Lei n. 9.394/1996, na Seção IV-A, de acordo com a redação 

dada pela Lei n. 11. 741, de 16 de julho de 2008. Apesar disso, o documento do Plano 

Nacional de Formação criado em 2009 em regime de colaboração entre os entes 

federados e destinado “aos professores em exercício das escolas públicas estaduais 

e municipais sem formação adequada à LDB”, além de cursos de primeira Licenciatura 

e cursos de Segunda Licenciatura, prevê também: “Cursos Especiais de Formação 

Pedagógica: serão oferecidos cursos pelas IES para atender à pequena demanda nos 

estados de bacharéis sem licenciatura em exercício com financiamento especial do 

Ministério da Educação” (BRASIL, 2009, p. 8). No entanto, as ações desenvolvidas 

em regime de colaboração não incluem os professores da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica como um público-alvo dessas ações. Dessa forma, 

entende-se que há uma falta de reconhecimento dos professores que atuam nessa 

área como professores da Educação Básica no Brasil e que também demandam 

políticas públicas de formação. 

É inegável que na última década anos houve um grande investimento 

em políticas públicas de cunho social por parte do Governo Federal. Na área de 

Educação Profissional voltada, historicamente, para o atendimento à classe 
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trabalhadora, os investimentos possibilitaram a expansão e interiorização da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a partir de 2006, visando a 

ampliação de novas unidades das instituições integrantes da Rede, na época ainda 

como Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que promoveu a 

ampliação do número vagas para os estudantes de diferentes níveis e modalidades. 

A partir da promulgação da Lei de criação dos Institutos Federais, Lei n. 11.892/2008, 

uma nova institucionalidade foi assumida, passando a destinar 50% (cinquenta por 

cento) das vagas para a oferta de “cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”. De acordo com a 

referida Lei, passaram a ser ofertados cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, cursos superiores de tecnologia, cursos superiores de licenciatura 

(voltados para a formação de professores, principalmente, nas áreas de Ciências da 

Natureza e Matemática) e cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, além 

do desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão.  

A reestruturação e a expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica teve início no primeiro mandato do então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, um marco em seu Governo.  

A partir de 2008, com a promulgação da Lei n. 11.892, de 28 de 

dezembro de 2008, com o início da expansão da Rede Federal, as ações e 

investimentos estão voltados, prioritariamente, para o aspecto estrutural, como a 

construção de novos campi, infraestrutura física, laboratórios, compra de 

equipamentos e materiais didáticos, contratação de servidores docentes e técnicos 

administrativos, contratação de empresas prestadoras de serviço, dentre outras ações 

necessárias para a implementação de um projeto de expansão, interiorização e 

manutenção da Rede Federal de EPT, cujas instituições integrantes são: os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), que optaram por não aderir à transformação em Instituto 

Federal, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II.  
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Segundo informações disponíveis no site do MEC4, sobre o histórico do 

processo de expansão e interiorização da Rede Federal de EPT iniciada em 2003, 

atualmente a Rede apresenta os seguintes números e abrangência: 

De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 
e 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 500 
novas unidades referentes ao plano de expansão da educação profissional, 
totalizando 644 campi em funcionamento. São 38 Institutos Federais 
presentes em todos os estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino 
médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Essa Rede 
ainda é formada por instituições que não aderiram aos Institutos Federais, 
mas também oferecem educação profissional em todos os níveis. São dois 
Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma 
Universidade Tecnológica. 

 

A abrangência da Rede Federal de Educação e a distribuição das 

instituições integrantes nos Estados brasileiros e Distrito Federal podem ser 

visualizadas a partir de pontos marcados no mapa do Brasil, representado na figura 

abaixo:   

FIGURA 1 - Mapa de Distribuição das Instituições Integrantes na Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 
 

 

Fonte: Mec (2016). 

                                                             
4 Disponível em: http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal 
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O gráfico abaixo mostra a evolução da Rede Federal de EPT, em 

unidades, a partir do ano de 2003 a 2016: 

GRÁFICO 2 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - Em unidades 

 

Fonte: http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal 

 

De acordo com esse gráfico, até 2002, a Rede Federal contava com 140 

(cento e quarenta) unidades em todo o Brasil. De 2003 a 2010, esse número passou 

para 356 (trezentos e cinquenta e seis) unidades. Durante esse período, ocorreu a 

instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a partir da 

promulgação da Lei n. 11.892/2008. Com a criação, houve também a ampliação da 

expansão da Rede, havendo um crescimento de mais 222 (duzentos e vinte e duas) 

novas unidades no período de 2011 a 2014. Dando continuidade ao processo de 

expansão e interiorização da Rede Federal de EPT, no período de 2015 a 2016, o 

Governo Federal inaugurou mais 66 (sessenta e seis) novas unidades, totalizando 644 

(seiscentos e quarenta e quatro) novos campi dos Institutos Federais.   

Tomando-se como marco temporal o período do ano de transformação 

dos CEFET em Institutos Federais, no final de 2008, quando a instituição deu início a 

uma nova fase de mudança de institucionalidade, até os dias atuais, com a ampliação 

http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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da função social e da identidade da instituição, que assumiu um papel de Instituição 

de Ensino Superior, sendo equiparada às Universidades Federais, houve a 

necessidade de realização de concursos públicos para o ingresso de um grande 

número de novos servidores docentes e técnicos administrativos em educação. No 

entanto, nesse contexto de mudanças ocasionado pelo processo de expansão e 

interiorização da Rede de EPT, percebe-se, ainda, uma fragilidade nas ações no que 

tange à formação dos professores para atuarem nessa nova realidade dos Institutos 

Federais, tanto com relação aos antigos professores, que vivenciaram o processo de 

mudança de institucionalidade, quanto para os novos professores, que ingressaram 

durante esse processo de expansão e interiorização da Rede. Observa-se que, nesse 

contexto de mudanças, especialmente a partir de 2009, houve uma certa preocupação 

do MEC em promover cursos de formação de gestores destinados a reitores, pró-

reitores e diretores gerais, como forma de proporcionar formação e inovação em suas 

práticas para atender às necessidades da nova realidade vivenciada após o momento 

de transformação dos CEFET em Institutos Federais. Porém, nenhuma iniciativa, em 

nível nacional, foi implementada na perspectiva da criação de um sistema de formação 

de servidores técnico-administrativos e professores para atuarem nesse novo 

contexto institucional, de forma a atender as especificidades da Rede de EPT, em 

particular, destacando-se a necessidade de formação pedagógica para um grande 

número de professores bacharéis e tecnólogos que ingressaram nos Institutos 

Federais a partir de 2008.   Desde o início desse processo de expansão e 

interiorização, com a construção de novos campi em todos os estados brasileiros, o 

que tem ocorrido são algumas ações pontuais em alguns Institutos Federais, apesar 

de estar prescrito em documentos legais que tratam da formação de professores para 

atuação na Educação Profissional e Tecnológica que as Instituições contratantes 

devem proporcionar a formação dos professores graduados, não licenciados, 

conforme definido na Resolução.  

Moura (2014), discutindo sobre necessidade de formação pedagógica 

para professores da Educação Profissional, por ocasião da abertura do Curso de 

Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional oferecido pela EaD 

do Instituto Federal do Paraná, em 2012, ressalta a questão do enquadramento legal 

desses professores no contexto da educação brasileira, conforme determina a LDB, 

Lei n. 9.394/1996:  
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De acordo com a LDB, a formação de professores para a educação básica 
deve se realizar em cursos de licenciatura ou equivalentes. A Educação 
Profissional de nível Médio, por situar-se no nível da educação básica, abarca 
a exigência de professores licenciados para atuação em seus cursos. No 
entanto, o país vive, historicamente, a realidade de falta de profissionais 
capacitados para atuar nas diferentes etapas da educação básica, o que 
implica na atuação de profissionais sem a formação necessária, em muitos 
contextos, ou na formação aligeirada de profissionais para a atuação nesse 
nível, comprometendo a qualidade do ensino (MOURA, 2014, p. 6-7) 

 

A Resolução CNE/CEB n. 02/1997, vigente de 1997 a 2015, que tratava 

dos programas especiais para a formação pedagógica de docentes para as disciplinas 

do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em 

nível médio, que definiu a carga horária mínima para os cursos com “540 horas, 

incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas”, foi 

substituída pela Resolução CNE/CP n. 02 de 01 de julho de 2015. Esta define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, estipulando a carga horária mínima, os 

princípios e diretrizes que devem nortear a organização dos cronogramas e cursos de 

formação inicial e continuada dos professores da educação básica, inclusive, a 

formação de professores da educação profissional em cursos de formação 

pedagógica para professores graduados, não licenciados, conforme definido no Art. 

3º da referida Resolução:  

respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 
funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de 
jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 
médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 
quilombola e educação à distância – a partir de compreensão ampla e 
contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 
produção e difusão de conhecimentos de determinada, área e a participação 
na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da instituição, 
na perspectiva de garantir, com qualidade, os 4 direitos e objetivos de 
aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação 
institucional. 

 

Portanto, recentemente, houve essa alteração na legislação que rege a 

formação inicial e continuada dos professores e profissionais não docentes da 

educação básica, mas a concretude do que está prescrito vai depender, em grande 

parte, da decisão política das instituições, especialmente, na Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, visando promover a formação pedagógica dos 
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professores não licenciados, ou da iniciativa pessoal dos professores que se 

encontram nessa situação.  

Apesar de haver iniciativas por parte do Governo Federal por meio de 

Programas de formação de professores e de haver, por parte da CAPES, incentivos e 

bolsas de estudos para estudantes de cursos de Pós-Graduação, e das ações do 

Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), 

poucos são os programas que orientam e estabelecem ações para a realização 

concreta de formação pedagógica de professores da Educação Profissional e 

Tecnológica, principalmente, para os professores bacharéis e tecnólogos. Essa 

situação reflete uma grande desarticulação entre a SEB-Secretaria de Educação 

Básica e a SETEC-Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica-EPT, esta 

última responsável pelo desenvolvimento de políticas para a EPT, na qual se inserem 

os Institutos Federais.  

4.1 Formação pedagógica para docentes, no âmbito do IFRN 

Em âmbito local, de acordo com a Resolução nº 

067/2011/CONSUP/IFRN, que aprova a atualização da política de capacitação de 

servidores do IFRN, atualmente há o incentivo à qualificação profissional, com a 

previsão de licença total ou parcial para capacitação dos servidores em nível de 

mestrado e doutorado. Porém, de acordo com os resultados desta pesquisa, a maioria 

dos professores bacharéis ou tecnólogos que cursou ou está cursando mestrado ou 

doutorado faz a opção por Programas de Pós-Graduação na área específica de sua 

formação inicial, por ser sua área de interesse para o desenvolvimento de pesquisa, 

e não na área da Educação. Por outro lado, percebe-se a inexistência de uma política 

interna no contexto do IFRN para formação pedagógica dos docentes da instituição. 

O que existe são iniciativas pontuais e esporádicas de formação de professores e 

servidores técnicos administrativos, por meio da oferta de cursos desenvolvidos a 

partir do levantamento de demandas feito junto aos campi para a realização de ações 

de formação a serem promovidas pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal 

da Diretoria de Gestão de Pessoas. A instituição, assim como os outros Institutos 

Federais, recebe, de forma esporádica, convites para adesão à oferta de cursos para 

formação de professores por meio de chamadas públicas da SETEC/MEC e, mais 

recentemente, também pelo Programa PARFOR. 
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Um exemplo dessas chamadas públicas ocorreu em 2014, quando a 

Diretoria de Políticas Públicas para a EPT da SETEC publicou uma Chamada Pública, 

por meio do Ofício Circular n. 136/2014/SETEC/MEC, com Errata constante no Ofício 

Circular 148/2014/SETEC/MEC, de 03 de outubro de 2014, encaminhado aos reitores 

e demais dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Os interessados deveriam candidatar-se para a oferta de Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em Formação Pedagógica para 

Docência na Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade à distância, para 

professores integrantes da carreira do magistério do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico (EBTT) da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. Pode-se registrar que uma equipe da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) realizou uma videoconferência para apresentar a 

proposta com a participação de gestores dos Institutos Federais e equipe técnico-

pedagógica das Pró-Reitorias de Ensino e equipes de gestores de cursos de 

Educação à Distância. Porém, na ocasião, os participantes apresentaram muitas 

dificuldades, envolvendo, principalmente, questões de prazo para a apresentação dos 

projetos e questões orçamentárias dos Institutos para a oferta dos cursos pela 

Educação à Distância (EaD). No caso do IFRN, houve uma discussão interna na 

instituição sobre a proposta e foi realizada uma consulta junto aos professores 

bacharéis e tecnólogos, mas a instituição optou por não aderir a essa proposta por 

falta de condições para operacionalização naquele momento.   

Até o ano 2009, os Institutos Federais eram apenas ofertantes de cursos 

de formação de professores da rede pública de ensino municipal e estadual, por meio 

de ações de formação planejadas pelo MEC, através da Secretaria de Educação 

Básica (SEB), e executadas em regime de cooperação entre os entes federados, em 

articulação com o Fórum Nacional de Educação. Dirigentes dos Institutos Federais 

integrantes desse Fórum iniciaram um movimento, reclamando o fato de existir uma 

grande demanda de formação pedagógica dos seus próprios professores e não 

poderem ser ofertantes e demandantes de cursos planejados pelo Fórum. Esse 

movimento ganhou força e, em 2014, a solicitação dos Institutos Federais foi atendida, 

sendo enviada aos IFs uma proposta de oferta de cursos de formação especial para 

professores graduados não licenciados. 
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No final do ano de 2014, foi enviada uma proposta para oferta de cursos 

de formação pedagógica lançada pelo MEC, através do Plano Nacional de Formação 

de Professores (PARFOR). O Curso, a ser oferecido na modalidade presencial, é um 

Programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III do 

Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de colaboração 

entre a Capes, os estados, municípios o Distrito Federal e as Instituições de Educação 

Superior – IES. O Programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de: I. 

Licenciatura; II. Segunda Licenciatura; e III. Formação Pedagógica.   

A proposta para oferta de cursos de formação pedagógica como 

formação especial para professores graduados (bacharéis e tecnólogos) foi enviada 

aos Institutos Federais em novembro de 2014. Igualmente às propostas anteriores, 

apresentava o mesmo problema do curto prazo para as instituições confirmarem as 

adesões, elaborarem os projetos de curso e aprovarem, internamente, no âmbito da 

instituição. Apesar disso, considerando a grande demanda interna existente na 

instituição para a formação pedagógica de seus professores, o IFRN, por meio da 

equipe da Pró-Reitoria de Ensino, decidiu confirmar a adesão. Foi constituída, 

imediatamente, uma comissão para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso 

de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional, na modalidade 

presencial, envolvendo profissionais da Pró-Reitoria de Ensino e do IFRN-Campus 

Parnamirim, que assumiu a responsabilidade da oferta do curso. Nesse processo de 

elaboração, foram realizadas diversas reuniões para discussão da proposta de 

formação pedagógica dos professores, além de um levantamento de demanda feita 

por e-mail para sondagem quanto à aceitação e possível participação dos professores. 

Em seguida, a proposta foi apresentada aos membros do Colégio de Dirigentes, 

havendo um grande debate quanto à operacionalização do curso, pois, sendo 

presencial, teria que ser organizado de forma a evitar problemas com relação à carga 

horária dos professores participantes nos campi onde estão lotados na capital e 

interior do Estado. Depois de aprovada a proposta de curso por esse colegiado, 

procedeu-se o encaminhamento do processo para aprovação do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) pelos órgãos colegiados da instituição, responsáveis pela aprovação 

dos projetos de curso e pela autorização de funcionamento, quais sejam: Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX) e Conselho Superior (CONSUP).  
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Um fato importante nesse processo se refere ao número de matrículas 

dos professores da instituição. De acordo com as normas do PARFOR, em 

consonância com a Resolução nº 02/1997/CNE/CEB, em vigência na época, o Curso 

de Formação Pedagógica de docentes para a Educação Profissional é destinado a 

professores portadores de diploma de graduação tecnológica, bacharelado ou 

engenharia, ou equivalente, na forma da lei, em comprovado exercício docente na 

Educação Profissional e não portadores de curso de licenciatura em sua área de 

atuação.  Antes de se abrir o curso, ainda no processo de elaboração e aprovação do 

PPC do Curso, a Pró-Reitoria de Ensino do IFRN fez uma consulta, via e-mail, a todos 

os professores bacharéis e tecnólogos, público-alvo, com o objetivo de fazer um 

levantamento de demanda sobre o interesse dos professores em participar do referido 

curso, esclarecendo que, de acordo com as normas do PARFOR, seria presencial. 

Como resultado, obteve-se a resposta de 59 (cinquenta e nove) professores 

interessados. No entanto, ao ser aberto o processo seletivo, inicialmente com a oferta 

de sessenta vagas para duas turmas de trinta alunos, de acordo com o Edital Nº. 

08/2015-PROEN/IFRN, destinado a professores efetivos do IFRN, apenas 23 (vinte e 

três) professores da instituição matricularam-se. Porém, para complementar o número 

de vagas de uma turma, foi aberto um processo seletivo para o público externo com o 

objetivo de atender também professores da Rede Pública Municipal e Estadual, de 

acordo com os editais: Edital n. 01/2016-PROEN/IFRN; Edital n. 10/2016-

PROEN/IFRN.  

A oferta do curso, que deveria ter sido iniciado no segundo semestre de 

2015, foi adiada pelo PARFOR em virtude de problemas orçamentários, sendo 

iniciado somente no primeiro semestre de 2016. 

Ressalta-se que esta pesquisadora faz parte da Equipe Técnico-

Pedagógica do IFRN, atuando como pedagoga na Pró-Reitoria de Ensino, tendo 

participado de todo esse processo de discussão para a adesão à oferta desses dois 

cursos de formação pedagógica, no âmbito da Instituição, sendo esta uma matéria de 

interesse por se tratar da temática objeto de estudo desta pesquisa. Dessa forma, 

situações como essas provocaram reflexões e análise do contexto institucional, tendo 

sido realizado registros no processo de observação no decorrer desta investigação, 

principalmente quanto às possibilidades e desafios para a oferta de cursos de 
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formação pedagógica para professores bacharéis e tecnólogos, um problema ainda 

não resolvido tanto em nível nacional, como também em âmbito da instituição. 

A formação para os professores que atuam na área da Educação 

Profissional é, portanto, uma demanda que cresce, constantemente, desde a criação 

das Escolas de Aprendizes Artífices até os dias atuais, principalmente a partir da 

criação dos Institutos Federais por ocasião da promulgação da Lei 11.892/2008 e da 

abertura do processo de expansão e interiorização da Rede Federal de EPT. 

A situação exposta nesse breve histórico evidencia a falta de políticas 

públicas efetivas voltadas para a formação pedagógica dos professores bacharéis e 

tecnólogos, integrantes da carreira do magistério do Ensino de Básico Técnico e 

Tecnológico da Rede Federal de Educação. Diante desse cenário, urge a necessidade 

de uma tomada de decisão por parte da instituição, com vistas à implementação de 

uma política interna de formação continuada para formação e atualização pedagógica 

dos seus professores.  

4.2  O IFRN no contexto das mudanças: expansão e interiorização da Rede 
Federal de EPT 

O IFRN é uma Instituição histórica e centenária no Estado do Rio Grande 

do Norte. Reconhecida pela oferta de ensino público gratuito, laico, e de qualidade, 

tem uma forte cultura e identidade institucional na oferta da Educação Profissional e 

Tecnológica, motivo de orgulho para muitos alunos, ex-alunos, professores, ex-

professores e servidores técnicos administrativos em educação que fazem ou fizeram 

parte da história da Instituição (MEDEIROS, 2011).  

Como Instituição de Ensino Superior, pluricurricular e multicampi, 

integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica vinculada ao 

Ministério da Educação, de acordo com a Lei 11.892/2008, Lei de criação dos 

Institutos Federais, o IFRN tem como função social: 

ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada 
socialmente5 e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, 
cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana 
integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 

                                                             
5 Entende-se qualidade referenciada socialmente no sentido de a Instituição servir aos interesses públicos, pautando-se nos 
princípios da democracia e da justiça social [...] (IFRN, 2012, p.21). “Nestes termos, a gestão democrática deve propiciar a 
construção de um espaço público de direito com vistas à promoção de condições de igualdade de acesso à educação socialmente 
referenciada [...]. A qualidade defendida se afasta do conceito de qualidade total que tem um enfoque empresarial com fulcro 
nos princípios mercadológicos de produtividade conforme preleciona o gerencialismo.” (CABRAL NETO, 2011, p. 274). 
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conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na 
perspectiva da igualdade e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui 
para uma formação omnilateral que favorece, nos mais variados âmbitos, o 
(re)dimensionamento qualitativo da práxis social. (IFRN, 2012, p. 21) 

 

  Ao longo de uma história de cento e seis anos, a instituição vem 

passando por várias fases de crescimento e mudanças de institucionalidade, 

agregando novos cursos, diferentes níveis e modalidades de ensino. Essas mudanças 

nos marcos legais que vêm ocorrendo na Educação Profissional no Brasil provocaram 

uma certa hibridização (Oliveira e Viana, 2012), ampliando e diversificando as ofertas 

da instituição, alterando a estrutura organizacional e a função social e modificando 

também a sua nomenclatura em atendimento às políticas nacionais e reformas 

educacionais que foram sendo implementadas pelo Governo Federal.  

4.2.1  A tessitura histórica do IFRN em 106 anos  

Procópio Peçanha inaugurou, em vários estados brasileiros, as Escolas 

de Aprendizes Artífices. De acordo com Medeiros (2011, p.13), o Rio Grande do Norte 

foi “um dos dezenove Estados contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.566, 

datado de 23 de setembro de 1909”. De acordo com esse Decreto, as Escolas de 

Aprendizes Artífices foram criadas, considerando:  

I-que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às 
classes proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes de 
lucta pela existencia; 
II-que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensvel preparo techico e intellectual. 
Como fazel-os adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastará da 
ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 
III-que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos 
uteis à Nação. 

 

Com esses propósitos, o referido Decreto, estabelece que: 

Art. 1º Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo 
Federal manterá, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e 
Commercio, uma Escola de Aprendizes Artífices destinadas ao ensino 
profissional gratuito [...] 
Art.2º Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela União, se 
procurará formar operarios e contra-mestres, ministrando o ensino pratico e 
os conhecimentos technicos necessarios aos menores que pretenderem 
aprender um officio, havendo para isso até o numero de cinco officinas de 
trabalho manual ou mecanico que forem mais convenientes e necessarias no 
Estado em que funccionar a Escola, consultadas, quanto possivel, as 
especialidades das industrias locaes. 
Art. 4º, § 3º Os mestres de oficinas serão contractados por tempo não 
excedente a quatro anos[...] 
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Assim, a Escola de Aprendizes Artífices foi concebida, inicialmente, para 

ofertar o ensino profissional primário gratuito, visando formar operários e contra-

mestres por meio de oficinas para o ensino prático e conhecimentos técnicos 

necessários à aprendizagem de um ofício. Com o crescente aumento da população 

nas cidades, uma das preocupações do Governo Federal era propiciar às famílias um 

meio de subsistência e formar cidadãos úteis à Nação, garantindo assim a formação 

de mão de obra para o atendimento às novas demandas da sociedade, uma vez que 

a formação dos estudantes deveria levar em consideração as necessidades e 

demandas das indústrias locais em cada estado brasileiro. Essa iniciativa objetivava 

proporcionar a aprendizagem de um ofício aos “desfavorecidos da fortuna”, filhos da 

classe trabalhadora, como forma de não só habilitá-los com uma formação técnica e 

intelectual, como também a formação de hábitos para o trabalho, o que contribuiria 

para afastá-los da ociosidade e do risco da marginalidade (BRASIL, 1909). 

Em Natal, a Escola de Aprendizes Artífices foi instalada no bairro Cidade 

Alta, conforme registrado em documentos institucionais:  

Foi instalada, inicialmente, em 1910, no prédio do antigo Hospital da 
Caridade, na Praça Coronel Lins Caldas, nº 678, Cidade Alta, onde hoje 
funciona a Casa do Estudante de Natal, a Escola de Aprendizes Artífices 
oferecia curso primário de desenho e oficinas de trabalhos manuais. Em 
1914, o estabelecimento foi transferido para a Avenida Rio Branco, nº 743, 
ocupando, durante cinquenta e três anos, um edifício construído no início do 
século XX.  (IFRN, 2012, p. 23) 

 

De acordo com Medeiros (2011, p. 13), as Escolas de Aprendizes 

Artífices tinham como função inicial: 

A oferta de oficinas de trabalho manual ou mecânico e dois cursos noturnos 
obrigatórios: primário, para os alunos que não soubessem ler, escrever e 
contar; e de desenho, necessário ao exercício satisfatório do ofício. No final 
de 1911, a recém-criada Rede de Ensino Profissional Federal já contava com 
2.309 matriculados em 19 Estados da Federação.  

 

De acordo com o histórico registrado no Documento-Base do Projeto 

Político-Pedagógico da instituição (IFRN, 2012), em 1937 a Escola de Aprendizes 

Artífices de Natal passou a nomear-se Liceu Industrial de Natal, seguindo a 

determinação da Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, que dá nova organização ao 

Ministério de Educação e Saúde Pública. De acordo com a referida Lei, essa 
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transformação objetivava a ampliação do ensino profissional no Brasil, conforme 

consta no Parágrafo único do Art. 37:  

A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as escolas de 
aprendizes artífices, mantidas pela União, serão transformadas em lyceus, 
destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e gráos. 
Paragrapho unico. Novos lyceus serão instituidos, para propagação do ensino 
profissional, dos varios ramos e gráos, por todo o territorio do Paiz. 

 

Com essa mudança, além da propagação do ensino profissional nos 

vários ramos, os Liceus Industriais passam a oferecer cursos em diferentes níveis de 

ensino. Conforme registrado no PPP do IFRN (2012, p. 24), nessa época, “eram 

oferecidas oficinas de desenho, de sapataria, de funilaria, de marcenaria e de 

alfaiataria”.  

Posteriormente, a instituição assumiu as seguintes nominações: Escola 

Industrial de Natal (EIN), em 1942, após a promulgação da Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, quando a instituição transformou as oficinas em cursos básicos de primeiro 

ciclo, organizados em quatro seções: Trabalhos de Metal, Indústria Mecânica, 

Eletrotécnica e Artes Industriais, sendo transformada em autarquia pela Lei Federal n. 

3.552, de 16 de fevereiro de 1959, momento em que todas as Escolas Industriais do 

Brasil conseguiram autonomia administrativa, didática e financeira, transformando-se 

em instituições federais destinadas a ministrar cursos técnicos de nível médio. Em 

1965, o Estabelecimento passou a nomear-se Escola Industrial Federal do Rio Grande 

do Norte (EIFRN). Nessa década, no dia 11 de março de 1967, ocorreu a inauguração 

da “nova” Escola Industrial nas recém-construídas instalações do prédio situado na 

Avenida Salgado Filho, nº 1559, no bairro Tirol, atendendo a uma comunidade escolar 

de 233 servidores e cerca de 1.100 estudantes. Escola Técnica Federal do Rio Grande 

do Norte (ETFRN), em 1968, obedecendo à Portaria Ministerial 331, de 16 de junho 

de 1968, através da qual o Conselho de Representantes deliberou a extinção 

gradativa dos cursos industriais básicos, passando-se a ministrar somente o ensino 

profissional de nível técnico. Em 1999, durante o processo de transição das escolas 

técnicas federais, a antiga ETFRN passa a denominar-se Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), tendo sido implantado “com a finalidade de formar e qualificar 

profissionais no âmbito da educação tecnológica, em diferentes níveis e modalidades 

de ensino, para os diversos setores da economia” (IFRN, 2012, p. 25). Esse processo 

de transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFET já havia sido iniciado em 
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alguns estados do Brasil desde 1978, por ocasião da Lei n. 6545, de 30 de junho de 

1978, que “Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de Minas 

Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros Federais de Educação 

Tecnológica e dá outras providências” e demais legislações pertinentes.  

4.2.2 A criação dos Institutos Federais: nova identidade institucional 

A partir da promulgação da Lei n. 11.892/2008 – Lei que instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia –, a instituição assumiu uma nova 

mudança de institucionalidade, ampliando a sua função social, o seu campo de 

atuação e o número de vagas na oferta de Educação Profissional e Tecnológica. Um 

momento histórico a partir do qual os Institutos Federais – antigos CEFET – foram 

equiparados às Universidades Federais, como instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, sendo iniciado um intenso processo 

de expansão e interiorização por todo o Brasil. Assim, foram construídos novos campi 

não só nas capitais dos estados brasileiros, mas também em muitas cidades do 

interior. Dessa forma, ampliou-se o número de cursos e de vagas em diferentes níveis 

de ensino, realizou-se concursos públicos para a contratação de servidores docentes 

e técnicos administrativos, investiu-se em novas instalações e equipamentos, dentre 

outras ações necessárias à adequação à nova realidade e ao funcionamento das 

instituições, o que vem gerando grandes mudanças e desafios ainda pouco refletidos 

e equalizados. Desafios esses que, para serem superados, faz-se necessário um 

olhar aprofundado sobre a realidade e a implementação de políticas governamentais 

e institucionais com vistas à consolidação do processo de expansão e o fortalecimento 

da nova institucionalidade e da nova identidade assumida pelos Institutos Federais. 

Ressalta-se que, nesse novo momento de transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do RN (CEFET-RN) em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do RN, no final de 2008, a instituição contava com 

cinco unidades, sendo: a Unidade de Natal, que deu origem à Instituição desde a 

época da Escola de Aprendizes Artífices, a Unidade de Mossoró, construída em 1995 

e as três unidades mais novas, Currais Novos, Ipanguaçú e Zona Norte, construídas 

na fase de expansão da Rede Federal ocorrida em 2006. Ao ser iniciado o processo 

da nova fase de expansão pelo Governo Federal, em 2008, começaram a ser 
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construídas mais seis novas unidades, totalizando onze. Na ocasião da transformação 

de CEFET para IFRN, as unidades passaram a ser nominadas campus, conforme 

determinado no Parágrafo 2o da Lei 11.892/2008:  

A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição 
transformada ou integrada em Instituto Federal passa de forma automática, 

independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova 
instituição. 

 

Em 2009, o recém criado IFRN passou a contar com onze campi, sendo 

inaugurados, oficialmente, seis campi em setembro, mês de comemoração do 

centenário da instituição. Dessa forma, foram instalados dois campi na capital e nove 

instalados nas diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Norte, são eles: 

Campus Natal Central, Campus Mossoró, Campus Currais Novos, Campus 

Ipanguaçu, Campus Natal Zona Norte, Campus Macau, Campus João Câmara, 

Campus Caicó, Campus Apodi, Campus Santa Cruz e Campus Pau dos Ferros. A 

inauguração oficial dos novos campi aconteceu no IFRN – Campus Ipanguaçu. O 

evento envolveu toda a comunidade educativa e a comunidade local, contando com a 

presença do então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da 

Educação, Fernando Haddad, da Governadora do Estado do RN, Wilma de Faria, 

além de outras autoridades, estudantes, servidores docentes e técnicos 

administrativos, representantes da sociedade civil organizada, familiares dos 

estudantes e outras pessoas da comunidade.  

Tendo à frente o antigo Diretor Geral do CEFET-RN, Professor Belchior 

de Oliveira Rocha, que, nomeado pela Presidência da República, assumiu o cargo de 

Reitor em caráter Pro-Tempore, o IFRN iniciou um processo de reestruturação interna 

de todos os seus setores e a construção dos novos documentos institucionais, em 

atendimento à Lei n. 11.892/2008, conforme determinado no Art. 14:  

O Diretor-Geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal 
nomeado para o cargo de Reitor da nova instituição exercerá esse cargo até 
o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore, com a 

incumbência de promover, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de 
estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, 
assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos 
referidos instrumentos. 

 

O IFRN iniciou o trabalho de construção dos seus novos documentos 

institucionais de forma coletiva, constituindo comissões de elaboração e 
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sistematização com o envolvimento de representantes dos diferentes segmentos da 

comunidade educativa. Assim, ainda em 2009, foram elaborados o Estatuto do IFRN, 

o Regimento Interno, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para os próximos 

cinco anos e foi iniciado processo de elaboração do novo Projeto Político-Pedagógico 

(IFRN, 2012).  

Em adequação à nova institucionalidade, de acordo com o prescrito no 

art. 6º da Lei 11.892/2008, o IFRN tem como características e finalidades básicas: 

a) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em todas 
as modalidades, formando e qualificando cidadãos para atuação profissional 
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento humano 
e socioeconômico;  
b) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas que atendam às demandas sociais e às peculiaridades 
regionais;  
c) promover a integração e a verticalização em todos os níveis de ensino (da 
educação básica à educação profissional e à educação superior), otimizando 
a infraestrutura física e valorizando os recursos humanos;  
d) orientar a oferta formativa em benefício da consolidação, do 
desenvolvimento e do fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e 
culturais, identificados com base no mapeamento das potencialidades locais 
e regionais;  
e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 
de espírito crítico, reflexivo e voltado à pesquisa;  
f) qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo formação inicial e 
continuada aos docentes das redes públicas de ensino;  
g) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica;  
h) realizar e estimular a pesquisa científica e tecnológica, a produção cultural 
e a inovação tecnológica;  
i) estimular o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e  
j) promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 
notadamente as voltadas à sustentabilidade ambiental e às demandas da 
sociedade. (IFRN, 2012, p.22) 

 

De acordo com o art. 7º da Lei 11.892/2008, para o atendimento a essas 

características e finalidades, o IFRN tem como objetivos:  

a) ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, na 
forma integrada, para os concluintes do ensino fundamental e para o público 
da educação de jovens e adultos;  
b) ministrar cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional, objetivando a formação, o aperfeiçoamento, a especialização e 
a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 
da educação profissional e tecnológica;  
c) fomentar a pesquisa como princípio educativo;  
d) realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 
tanto técnicas quanto tecnológicas e estendendo os benefícios à 
comunidade;  
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e) desenvolver atividades de extensão articuladas com o mundo do trabalho 
e com os segmentos sociais, enfatizando o desenvolvimento, a produção, a 
difusão e a socialização de conhecimentos culturais, científicos e 
tecnológicos;  
f) estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho 
e de renda e à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento 
humano, cultural, científico, tecnológico e socioeconômico local e regional; e  
g) ministrar, em nível de educação superior, cursos superiores de tecnologia, 
bacharelado e engenharia, visando a formação de profissionais para as 
diferentes áreas do conhecimento e para as demandas da sociedade; cursos 
de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica, com vistas à 
formação de professores para a atuação na educação profissional e na 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências da natureza e de 
matemática; cursos de pós-graduação lato sensu (tanto de aperfeiçoamento 
quanto de especialização), visando a formação de especialistas nas 
diferentes áreas do conhecimento; e cursos de pós-graduação stricto sensu 
(tanto de mestrado quanto de doutorado), visando o estabelecimento de 
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia (IFRN, 2012, p. 22-23). 

 

Com relação à estrutura organizacional dos Institutos Federais, destaca-

se que os Art. 10 e 11 da referida Lei estabelecem que “a administração dos Institutos 

Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. 

[...] Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) 

Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores”.  De acordo com o Capítulo III, Art. 7º do Estatuto do 

IFRN, a Organização Administrativa da instituição está assim definida: 

Art. 7º - A organização geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte compreende:  
OS ÓRGÃOS COLEGIADOS  
a) Conselho Superior; b) Colégio de Dirigentes; e c) Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.  
A REITORIA  
a) Gabinete; b) Pró-Reitorias: i) Pró-Reitoria de Ensino; ii) Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação; iii) Pró-Reitoria de Extensão; iv) Pró-Reitoria de 
Administração; e v) Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional. c) Diretorias Sistêmicas: i) Diretoria de Gestão de Pessoas; ii) 
Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis; e iii) Diretoria de Gestão de 
Tecnologia da Informação. d) Auditoria Interna; e) Assessoria Jurídica; f) 
Ouvidoria.  
OS CAMPI 
§ 1º. O detalhamento da estrutura organizacional do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, as competências 
das unidades administrativas e as atribuições dos respectivos dirigentes 
serão estabelecidas no seu Regimento Geral. § 2º. Em função de novas 
demandas institucionais, poderão ser criadas outras diretorias sistêmicas, 
além das previstas neste Estatuto, devendo passar a constar no Regimento 
Geral.  
§ 3º. O Regimento Geral poderá dispor sobre a estruturação e o 
funcionamento de outros órgãos colegiados que tratem de temas específicos 
vinculados à Reitoria, às Pró-Reitorias e aos Campi.  
§ 4º. Em cada Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte será instituído um Conselho Escolar de 
caráter consultivo. (IFRN, 2009) 
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De acordo com o organograma abaixo, atualmente, a estrutura 

administrativa do IFRN está organizada da seguinte forma: 

FiGURA 2 - Organograma da Estrutura Administrativa do IFRN. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2014-2018, IFRN (2014) 

Esse organograma mostra a estrutura administrativa da Reitoria do 

IFRN, tendo os campi a ela vinculados. Os campi têm uma estrutura organizacional 

própria, assim como os órgãos colegiados deliberativos e os órgãos executivos.  

4.2.3 O PPP do IFRN: uma construção coletiva 

O Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva é 

entendido como um instrumento global do planejamento da instituição por definir e 

sistematizar concepções, princípios e diretrizes orientadoras que norteiam todas as 

políticas e ações a serem desenvolvidas na prática educativa, visando a concretude 

da sua função social (IFRN, 2012). O histórico da decisão institucional de ter a prática 

educativa norteada por um único Projeto Político-Pedagógico para todos os campi da 

instituição está registrado no próprio documento, conforme segue: 
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No caso específico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), a cultura institucional de reger-se por meio 
de um projeto político-pedagógico vem se consolidando desde 1994, com a 
elaboração da Proposta curricular da Escola Técnica Federal do Rio Grande 
do Norte – ETFRN. Em 1999, a Instituição promoveu uma revisão desse 
documento em virtude das reformas decorrentes do Decreto 2.208/97 e do 
Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). O projeto 
político-pedagógico então vigente passou a contemplar duas propostas 
curriculares: uma, para a formação profissional; e outra, para o ensino médio. 
Em 2004, no período pós-cefetização, a Instituição desenvolveu, em 
consequência das reformas na educação profissional brasileira, um profícuo 
trabalho de redimensionamento da ação educativa. Tal iniciativa culminou na 
reelaboração do projeto político-pedagógico, agora denominado 
Redimensionamento do Projeto Político-Pedagógico do CEFET-RN: um 
documento em construção. (IFRN, 2012, p. 15) 

 

Em 2009, por ocasião de um novo momento de mudança de 

institucionalidade, em atendimento à política governamental que criou os Institutos 

Federais e instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foi 

necessária uma reestruturação interna e o redimensionamento da função social, 

provocando o enfrentamento de desafios administrativos, políticos, filosóficos e 

pedagógicos, diante da nova realidade, e da implementação de novas ofertas, sendo 

necessária a reelaboração de todos os documentos institucionais, inclusive do seu 

Projeto Político-Pedagógico da instituição. Assim, deu-se início à elaboração do PPP 

do IFRN, um processo coletivo e participativo que durou três anos até a conclusão do 

Documento-Base e dos outros seis volumes que o compõem, além da revisão dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos de todas as ofertas educativas.     

Destaca-se o quão importante foi esse momento institucional do trabalho 

de construção do novo PPP do IFRN, desenvolvido de forma coletiva, envolvendo 

comissões compostas por servidores docentes e técnicos administrativos de todos os 

setores e campi da instituição, além da participação de representantes dos discentes 

nos grupos de trabalho.  De acordo com o Documento-Base do PPP (IFRN, 2012, p. 

244), 

Para possibilitar uma compreensão ampla sobre a realidade vivenciada no 
IFRN, desenvolveu-se, no início das discussões coletivas deste PPP, um 
estudo contextualizador, um diagnóstico do cenário político, administrativo e 
pedagógico em que se insere a instituição. Este estudo apresenta, 
fundamentalmente, três análises conjunturais do IFRN: a análise das políticas 
que regeram a expansão e a interiorização, a análise das mudanças na 
natureza administrativa, pedagógica e financeira: e a análise das alterações 
nas características e finalidades. (...) O estudo desvela outros elementos 
determinantes para o entendimento do contexto institucional, como, por 
exemplo, a ampliação das ofertas educativas, com a abertura de novos 
câmpus; a renovação e a ampliação significativas do quadro de servidores; e 
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as modificações na concepção e nas formas de gestão. Evidencia, por fim, a 
necessidade de mudanças em todos os instrumentos de gestão, entre outras 
exigências da conjuntura atual de transformações. 

 

Coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino, no trabalho de construção do 

novo PPP, optou-se por realizar uma construção coletiva, efetivamente, participativa, 

tomando-se como principal referência os princípios defendidos nas duas versões 

anteriores do Projeto da Instituição, as exigências legais em função da nova 

institucionalidade assumida e as novas políticas nacionais postas para a EPT. A partir 

da definição de um cronograma e das atividades a serem desenvolvidas, o trabalho 

foi realizado envolvendo ações como: constituição da equipe de sistematização, 

formação continuada, em serviço, da Equipe Técnico-Pedagógica para a coordenação 

do trabalho de construção do PPP, estudos sobre a legislação e as novas políticas 

para a EPT, estudo do antigo PPP, elaboração de textos, discussão dos textos com 

os grupos de servidores nos campi, debates, reescrita de textos; realização de 

reuniões com as comissões intercampi, seminários, mesa-redonda, palestras, fóruns 

de discussão, revisão de Projetos pedagógicos de cursos e elaboração de Projetos 

Pedagógicos de novos cursos. O trabalho de construção coletiva do PPP do IFRN foi 

concluído em 2012, após três anos de trabalho, tendo sido elaborados, além do 

Documento-Base, mais seis volumes incluindo a Organização Didática que 

regulamenta o funcionamento de todas as ofertas da instituição. Assim o Documento-

Base, intitulado PPP do IFRN: uma construção coletiva, foi aprovado pela Resolução 

nº 38/2012-CONSUP/IFRN, contendo sete volumes, denominados:  

Volume 1 - Documento-Base; Volume 2 - O Processo de Construção do 
Projeto Político-Pedagógico do IFRN; Volume 3 - Organização Didática do 
IFRN; Volume 4 - Diretrizes Orientadoras das Ofertas Educacionais; Volume 
5 - Propostas de Trabalho para as Disciplinas do Ensino Médio; Volume 6 - 
Projetos Pedagógicos de Cursos; e Volume 7 - Cadernos Temáticos (IFRN, 
2014, p. 68). 

 

O Documento-Base do PPP está organizado em cinco capítulos, 

apresentando concepções institucionais (de ser humano, de sociedade, de cultura, de 

ciência, de tecnologia, de trabalho e de educação), princípios filosóficos e diretrizes 

orientadoras da prática educativa da instituição, sendo assim estruturado: 

1.Introdução; 2.Identidade e organização institucional; 3.Princípios e fundamentos do 

currículo e das práticas institucionais; 4.Políticas e ações institucionais; 

5.Acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico.  O Documento-Base 
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apresenta, ainda, três importantes apêndices, são eles: Apêndice A. Diagnóstico-

contexto atual e desafios; Apêndice B. Marco legal para as ofertas educacionais; e 

Apêndice C. Matriz de análise para avaliação do PPP.  

Pautando-se na concepção de gestão democrática, a partir dos 

princípios fundamentais que a norteiam, a descentralização, a participação e a 

autonomia (CABRAL NETO e ALMEIDA, 2000), o IFRN desenvolve a sua prática 

educativa na perspectiva do currículo integrado assentado nos princípios fundantes 

da omnilateralidade e da politecnia, conforme definido no PPP:   

Ao se revisitarem as definições curriculares do IFRN, constata-se, desde o 
projeto político-pedagógico de 1994, a concepção de currículo sustentada em 
teorias críticas. Especificamente, é definido, em dois projetos anteriores, o 
modelo de currículo integrado. Nesse modelo, defende-se a formação 
omnilateral – com uma proposta de educação politécnica – voltada para a 

formação cidadã. [...] Neste PPP, o IFRN assume o currículo como um 

conjunto integrado e articulado de atividades intencionadas, 
pedagogicamente concebidas a partir da visão crítica de ser humano, de 
mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas 
para promover a construção, a reconstrução, a socialização e a difusão do 
conhecimento. Essas atividades intencionadas, sob sustentação de um 
aporte histórico-crítico, visam à formação integral dos educandos, 
objetivando, também, torná-los cidadãos aptos a contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico local, regional, nacional e global, na 
perspectiva da edificação de uma sociedade democrática e solidária. 
Remete-se a concepção de currículo integrado à de completude, à 
compreensão das partes em relação ao todo ou da unidade dentro da 
diversidade. Historicamente, a concepção referida tem por base os conceitos 
de politecnia e de formação integrada. (IFRN, 2012, p. 49) 

 

Para a materialização do currículo, na perspectiva da formação integral 

do sujeito, o IFRN tem como princípios orientadores da prática pedagógica: a pesquisa 

como princípio pedagógico, o trabalho como princípio educativo, o respeito à 

diversidade e a interdisciplinaridade (IFRN, 2012). A partir desses princípios, no 

Capítulo 3 do PPP, estão definidas as Diretrizes para a prática pedagógica, quais 

sejam: o planejamento pedagógico, a avaliação da aprendizagem, os projetos 

integradores, a prática profissional, o trabalho de conclusão de curso, os seminários 

curriculares; e os perfis esperados do professor e do aluno.  

Na concretude do Projeto Político-Pedagógico, também merece 

destaque a busca pela indissociabilidade no desenvolvimento das políticas e ações 

institucionais, enquanto mola propulsora para a integração entre as dimensões do 

ensino, a pesquisa e a extensão, essencial para o desenvolvimento da formação 
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integral dos estudantes e para a integração da instituição com a comunidade, 

conforme apresentado na figura abaixo: 

FIGURA 3 - Representação do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, no IFRN 

 
Fonte: Equipe de sistematização do PPP (IFRN, 2012). 

 

Pautar-se no princípio da indissociabilidade, enquanto papel articulador 

das políticas e ações institucionais, requer a seguinte compreensão:  

Assumir a indissociabilidade requer ações alicerçadas na visão da totalidade 
do conhecimento. Isso, a rigor, torna-se possível à medida que as práticas 
pedagógicas de ensino, de pesquisa e de extensão forem incluídas, de modo 
indissociável, na proposta pedagógica do Instituto e na formação continuada 
do profissional da educação. (IFRN, 2012, p. 93) 

 

Para a instituição, a representação das dimensões ensino, pesquisa e 

extensão simboliza a necessidade de desenvolvimento de um trabalho coletivo, 

participativo e integrado a partir do qual todos os setores dialoguem na gestão 

pedagógica, administrativa e financeira dos processos acadêmicos no 

desenvolvimento da prática educativa da instituição. Para isso, há que se atentar, 

também, para a necessidade de processos permanentes de formação continuada 

para os servidores docentes e técnicos-administrativos, visando a oferta de uma 

educação de qualidade em prol da formação integral dos estudantes. 
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4.2.4 Alguns números do IFRN 

De 2008 a 2016, a instituição contava com (5) cinco unidades que 

existiam ainda como CEFET-RN para 21 (vinte e um) campi no atual contexto. Em 

2009, primeiro ano da mudança de institucionalidade, foram inaugurados 6 (seis) 

novos campi, totalizando 11 (onze). Posteriormente, foram inaugurados mais dez 

campi, totalizando 21 (vinte e um). Portanto, atualmente, o IFRN conta com quatro 

campi na capital, incluindo-se o IFRN-Campus EaD, e dezessete campi no interior do 

Estado do Rio Grande do Norte, além da sede da Reitoria em Natal, conforme mostra 

o mapa abaixo: 

FIGURA 4 - Mapa de distribuição Geográfica dos campi do IFRN  

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Eventos/IFRN (2016). 

 
 

Além dos 21 campi, em maio de 2016 foi inaugurada mais uma unidade 

no bairro Rocas, em Natal, vinculada ao IFRN-Campus Cidade Alta. A exemplo do 

prédio histórico que abriga o IFRN-Campus Natal Cidade Alta, onde funciona  também 

o Memorial do IFRN e o Museu do Brinquedo, ambos inaugurados por ocasião do 

centenário da instituição, em 2009, a unidade das Rocas é o segundo prédio histórico 

recuperado pelo IFRN. O prédio da nova Unidade do IFRN das Rocas abrigava a 

oficina de recuperação de locomotivas da Rede Ferroviária Federal S. A. (REFESA) e 
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estava em ruínas. Para preservar a memória de uma importante história da cidade, no 

projeto de recuperação, ampliação e adequação, o IFRN procurou manter a estrutura 

arquitetônica original do prédio. Além da inauguração do campus, foi inaugurado 

também o Museu do Trem de Natal, conforme Figuras 5 e 6, abaixo:   

FIGURA 5 - Registro fotográfico do antigo prédio da REFESA em ruínas. 
 

 

Fonte: portal.ifrn.edu.br (2016). 
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FIGURA 6 - Registro fotográfico da Unidade Rocas/IFRN/Natal Cidade Alta 
 

 

Fonte: portal.ifrn.edu.br (2016). 

 

Fazendo-se um recorte temporal entre o segundo semestre do ano de 

2008, último ano da instituição como CEFET-RN e o primeiro semestre do ano 2016, 

em 2008, o número de matrículas, considerando-se todas as ofertas, o quantitativo 

era de 14.298 estudantes matriculados. No primeiro semestre de 2016, após sete 

anos da mudança de institucionalidade de CEFET-RN para IFRN e do processo de 

expansão e interiorização da Rede Federal de EPT, o quantitativo de estudantes 

matriculados chegou a 35.195, conforme dados extraídos do Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP/IFRN) apresentados no gráfico 3:  
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GRÁFICO 3 - Quantitativo de estudantes do IFRN de 2008.2 a 2016.1 

 

Fonte: SUAP/IFRN (2016). 

 

De acordo com dados apresentados no Relatório de Gestão do Exercício 

2015 (IFRN, 2016, p. 83), em 2015 a instituição atingiu o número de matrículas de 

32.704 (trinta e dois mil, setecentos e quatro) estudantes em cursos originários 

executados com orçamento do IFRN, além de 4.678 (quatro mil, seiscentos e setenta 

e oito) matrículas possibilitadas por recursos descentralizados para o IFRN, 

totalizando 37.382 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e duas) matrículas, conforme 

quadro 2:   

QUADRO 2 - Resumo do número de matrículas atendidas em 2015, por nível/forma e 

modalidade 

 

Fonte: Elaborado pela ASINDI com base nos dados do SUAP e SISTEC/Bolsa-Formação, IFRN (2016).  
* Matrículas atendidas com recursos oriundos do orçamento do IFRN.  
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** Matrículas atendidas com recursos extraordinários descentralizados para o IFRN (Rede e-TEC Brasil, 
UAB e Pronatec/Bolsa-Formação). 
 

Analisando-se dados constantes no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) para o período 2014-2018 (IFRN, 2014), destaca-se o perfil 

socioeconômico dos estudantes, representado na tabela 1:  

TABELA 1 - Alunos matriculados por faixas de renda familiar per capita 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2013/PDI 2014-2018, IFRN (2014).  

 

De acordo com os dados apresentados, a maioria dos estudantes tem 

renda familiar per capita até 1,5 salário mínimo, cerca de 93% (noventa e três por 

cento) dos estudantes, cujas famílias têm um baixíssimo poder aquisitivo. O perfil 

socioeconômico dos estudantes tem se diversificado bastante desde o início da 

expansão e interiorização da instituição a partir de 2009, conforme mostra a análise 

feita pela instituição, a qual demonstra uma grande preocupação em, além de oferecer 

educação de qualidade e acompanhamento pedagógico, buscar o atendimento às 

necessidades dos estudantes por meio de políticas e ações de assistência estudantil, 

conforme registrado no PDI 2013-2018:  

Esses alunos vivenciam uma realidade socioeconômica que demanda a 
implementação de ações sistemáticas, através dos diversos programas de 
assistência estudantil da Instituição, que objetivam, principalmente, contribuir 
para a garantia da permanência do aluno na escola. A partir do perfil 
socioeconômico das famílias dos alunos, constata-se a importância da 
execução de ações de assistência estudantil, visando garantir os direitos de 
cidadania dos estudantes, bem como assegurar as condições adequadas 
para a conquista do sucesso no processo de aprendizagem. [...] Torna-se 
claro que a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica e o processo de interiorização das unidades de ensino, 
vivenciados pelos Institutos Federais e, em particular, pelo IFRN, ao mesmo 
tempo em que oportuniza novas perspectivas de formação profissional, de 
difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos 
locais, também impõem à Instituição o grande desafio de dar resposta a uma 
realidade social complexa: uma maior diversificação do perfil socioeconômico 
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dos estudantes nos seus diferentes cursos e, consequentemente, o 
surgimento de demandas sociais com a necessidade urgente de atendimento. 
(IFRN, 2014, p. 42) 

 

Com relação ao número de servidores Docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação, destaca-se que, neste mesmo período, o quantitativo 

também cresceu muito. Em outubro de 2008, o CEFET-RN contava com 902 

(novecentos e dois) servidores em seu quadro efetivo, incluindo-se 441 (quatrocentos 

e quarenta e um) servidores Docentes, 374 (trezentos e setenta e quatro) Técnicos 

Administrativos em Educação e 87 (oitenta e sete) Docentes com contratos 

temporários, conforme quadro 3:  

QUADRO 3 - Quantitativo de servidores do CEFET-RN em 2008.2 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RN 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
08 DE OUTUBRO DE 2008 

DADOS ESTATÍSTICOS – Nº de Servidores por categoria funcional 
 

Categoria / Situação Funcional Quantidade 

Docentes EFETIVOS 441 

Docentes TEMPORÄRIOS (Substitutos) 87 

Técnico-Administrativos 374 

TOTAL 902 

Fonte: DIGPE/IFRN (2016). 

No primeiro semestre de 2016, o quantitativo de servidores do IFRN 

passou para 2.712 (dois mil, setecentos e doze), sendo 2.501 (dois mil, quinhentos e 

um) servidores ativos permanentes e 18 (dezoito) cedidos, além de 166 (cento e 

sessenta e seis) docentes contratados como temporários ou substitutos e 26 (vinte e 

seis) em exercício provisório ou descentralizado e 01 (um) nomeado para cargo 

comissionado. Somando, ainda, os servidores aposentados, pensionistas e 

estagiários, a Instituição contabiliza um total de 3.366 (Três mil, trezentos e sessenta 

e seis) servidores, conforme dados emitidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas do 

IFRN, em abril de 2016, exposto no quadro 4:  
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QUADRO 4 -  Quantitativo de servidores do IFRN em 2016.1 

15 DE ABRIL DE 2016 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

DADOS ESTATÍSTICOS – Total de Servidores por situação funcional  
(GRCOSITCAR – Opção 1) 

Categoria / Situação Funcional Quantidade 

Ativo Permanente  2.501 

Aposentado  334 

Requisitado 1 

Nomeado Cargo Comissionado 1 

Cedido 18 

Exercício descentralizado carreira 1 

Exercício provisório 18 

Colaborador PCCTAE 4 

Colaborador ICT 3 

Exerc. § 7º Art.93 Lei 8112 0 

Contrato Professor Substituto 159 

Contrato Professor Temporário 7 

Estagiário  212 

Beneficiário Pensão 107 

TOTAL 3.366 

 
ATIVOS PERMANENTES (Contabilizando ativos permanentes e cedidos) – Opção 5 = 

EST01–ativos e EST08–cedidos – cargo 707001) 
 

Categoria/Situação Funcional Quantidade 

Docentes (1.374 ativos permanentes + 2 cedidos) 1.376 

Técnico-Administrativos (1.127 ativos permanentes + 16 cedidos) 1.143 

TOTAL = Ativos permanentes (2.501) + Cedidos (18) 2.519 

                            INSTITUIDORES DE PENSÃO = 98 (Opção 7) 

                                 DOCUMENTO INCLUSO NO RELATÓRIO DE GESTÃO 

TIPOLOGIA DOS CARGOS             Lotação efetiva 

Docentes Técnico-
Administrativos 

TOTAL 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 1.382 1.163 2.545 

1.1 Membros do poder e agentes políticos  0 0 0 

1.2 Servidores de Carreira 
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

1.382 1.163 2.545 

1.2.1 Servidores de carreira vinculados ao órgão  
         (ativos + cedidos) 

1.376 1.143 2.519 

1.2.2 Servidores de carreira em exercício              
descentralizado 

0 1 1 

1.2.3 Servidores de carreira em exercício 
provisório 

6 19 25 

1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas 

0 0 0 

2.Servidores com Contratos Temporários 

(substituto+temporário) 

166 0 166 

3.Servidores sem vínculo com a Administração 
Pública 

1 0 1 

4. Total de Servidores (1+2+3) 1.549 1.163 2.712 

Fonte: Relatório de Gestão/DIGPE/IFRN (2016). 
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Salienta-se que o quantitativo de servidores do IFRN apresentado no 

Quadro 4 não inclui os funcionários de empresas terceirizadas contratadas pela 

instituição por meio de licitação para a prestação de serviços de apoio para os setores 

de limpeza, segurança, transporte, dentre outros. 

Faz-se necessário ressaltar que o processo de expansão e interiorização 

do IFRN possibilitou o aumento do número de campi, passando de 05 (cinco) unidades 

que existiam até o ano de 2008 para 21 (vinte e um) campi em 2016. Nesse processo 

de expansão, que teve início em 2006 e se intensificou a partir da Lei de criação dos 

Institutos Federais, Lei 11.892/2008, a Instituição realizou concursos públicos, tanto 

para servidores docentes para ingresso na carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, como para servidores Técnicos Administrativos em Educação. 

Tomando-se como referência a análise realizada em documentos institucionais do 

IFRN, o quadro 5 apresenta os editais de concursos realizados pela Instituição a partir 

de 2008, último ano do CEFET-RN, até o último edital lançado pelo IFRN em 2015. 

QUADRO 5-  Concursos Públicos realizados a partir de 2008 

EDITAL Nº CARGO 
VAGAS 

ABERTAS 

EDITAL Nº 06/2008-
DRH/CEFET-RN 

Concurso Público - Grupo Magistério 12 

EDITAL Nº. 07/2008-
DRH/CEFET-RN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

15 

EDITAL Nº 04/2009-
DIGPE/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 186 

EDITAL Nº 05/2009-
DIGPE/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

52 

EDITAL Nº 01/2010-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 68 

EDITAL Nº 02/2010-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

36 

EDITAL Nº 09/2010-
Diretoria de Gestão de 
Pessoas/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

36 

EDITAL Nº 12/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 33 

EDITAL Nº 15/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

05 

EDITAL Nº 16/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

10 
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EDITAL Nº CARGO 
VAGAS 

ABERTAS 

EDITAL Nº 24/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

27 

EDITAL Nº. 36/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 94 

EDITAL Nº. 37/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 02 

EDITAL Nº. 38/2011-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 02 

EDITAL Nº 09/2012-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

11 

EDITAL Nº 13/2013-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

35 

EDITAL Nº 18/2013-
REITORIA/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 77 

EDITAL Nº 05/2014-
REITORIA/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 36 

EDITAL Nº 06/2014-
REITORIA/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

89 

EDITAL Nº 06/2015-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Grupo Magistério 75 

EDITAL Nº 07/2015-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

13 

EDITAL Nº 12/2015-
Reitoria/IFRN 

Concurso Público - Técnico-Administrativo em 
Educação 

28 

Fonte: http://portal.ifrn.edu.br/servidores/concursos. 

Observa-se que nos editais de concurso público do IFRN, tanto para o 

cargo de Docente como para cargos de Técnico Administrativo em Educação, são 

resguardados os percentuais de vagas destinados para pessoas com deficiência e 

para pessoas autodeclaradas negras, na forma da lei, conforme previsto no Edital n. 

12/2015/IFRN, último concurso realizado em 2015, para o preenchimento do Quadro 

de Pessoal dos diversos Campi e Reitoria, sob o Regime Jurídico Único, aprovado 

pela Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  De acordo com os itens 3.1, 3.2 e 3.3 

do referido Edital, os percentuais de vagas estão assim definidos: 

3.1. Considera-se pessoa com deficiência (PcD), aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com 
as demais pessoas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 3.298/99. [...] 
3.2. Consideram-se negros, os candidatos que, no ato da inscrição, se 
autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou raça utilizado pela 
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Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
observância à Lei nº 12.990/2014.  
3.3. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas 
a cada cargo/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo 
de validade do concurso, a) 10% serão destinadas a candidatos PcD e 
providas na forma do § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90, Decreto nº 3.298/99 
e do Decreto nº 6.949/2009, e alterações posteriores; e b) 20% serão 
destinadas a candidatos negros e providas na forma da Lei nº 12.990/2014.  
3.3.1. Os percentuais serão aplicados a cada cargo/especialidade em 
separado.  
3.3.2. Para negros, caso a aplicação do percentual resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o 
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5.  
3.3.3. Para pessoas com deficiência, caso a aplicação do percentual resulte 
em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, desde que o resultado não ultrapasse o limite de 20% do total 
das vagas.  
3.3.4. O número resultante do percentual destinado a PcD não deverá 
representar mais que 20% do total de vagas. 

 

Os cargos de Técnicos Administrativos em Educação estão previstos na 

Lei n. 11.091/2005, que define o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativo 

em Educação (PCCTAE). Os docentes do IFRN integram a carreira do Magistério de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme a Lei n. 11.784, de 22 de setembro 

de 2008, alterada pela Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012.  

Salienta-se que o Edital n. 01/2010-Reitoria/IFRN, relativo ao concurso 

público para o cargo de docente da Carreira do Magistério EBTT, apresenta uma 

cláusula que trata da obrigatoriedade de o candidato aprovado, ao ser empossado, 

comprometer-se a participar de um curso de formação docente para a Educação 

Profissional, com a devida aprovação para a continuidade do seu contrato com a 

instituição. O Item 13 do referido edital, que trata das Disposições Finais, em seu 

subitem 13.17, estabelece: “o candidato aprovado e investido no cargo deverá, 

durante o período de estágio probatório, concluir, com aprovação, curso de formação 

docente na área de Educação Profissional, cuja oferta é de responsabilidade do 

próprio IFRN”. Essa norma integra também os editais dos concursos realizados pela 

instituição em 2011 para o cargo de docente, quais sejam: Edital n. 12/2011-

Reitoria/IFRN; Edital Nº. 36/2011-Reitoria/IFRN; Edital Nº. 37/2011-Reitoria/IFRN; 

Edital Nº. 38/2011-Reitoria/IFRN. Salienta-se ainda que a norma foi mantida, inclusive, 

neste último concurso de 2011, Edital n. 38/2011-Reitoria/IFRN, que selecionaria 

docentes para a disciplina Políticas de Educação Profissional e Formação Docente, 

tendo como exigência habilitação/requisito mínimo a formação em Licenciatura com 
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Doutorado em Educação, para lecionarem no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, em processo de implantação no IFRN, cujo projeto de Mestrado em 

Educação Profissional encontrava-se em fase de elaboração para submissão à 

CAPES, conforme justificado no próprio Edital.  Essa norma do referido edital deixa 

claro que a oferta do curso de formação docente na área de Educação Profissional 

que o professor recém contratado deve cursar é de responsabilidade do IFRN. 

Durante o processo de investigação empírica desta pesquisa, especificamente, na 

realização das entrevistas individuais com gestores, essa situação foi evidenciada, 

tendo sido demonstrada uma grande preocupação por parte dos gestores, uma vez 

que consideram o curso de extrema necessidade, especialmente para os professores 

bacharéis e tecnólogos e, de fato, a instituição não teve condição de concretizar a 

realização da formação docente para os professores ingressantes, o que motivou a 

retirada da cláusula dos editais posteriores ao último concurso de 2011. Assim, os 

concursos para seleção de docentes realizados em 2012; 2013; 2014 e 2015 não 

apresentaram essa exigência nos editais.  

A Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Sistêmica do IFRN, é o 

órgão interno responsável por desenvolver ações de formação de servidores por meio 

do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Este Programa é o 

mecanismo que operacionaliza as ações previstas na Política de Capacitação e 

Qualificação dos Servidores, aprovada pela Resolução n°20/2005-CD/CEFET-RN, 

conforme Relatório de Gestão do exercício 2015, integrando as seguintes ações: 

a) elevação do nível de escolaridade formal; b) desenvolvimento profissional, 
envolvendo treinamento e aperfeiçoamento nos conhecimentos e habilidades 
necessárias ao desempenho das atribuições profissionais; c) 
desenvolvimento gerencial, entendido como formação que propiciará ao 
servidor preparação e qualificação para o exercício de funções de natureza 
gerencial; d) desenvolvimento em sentido amplo, permitindo aos servidores o 
acesso ao conhecimento socialmente produzido, envolvendo, dentre outros, 
a participação em seminários, encontros, congressos, palestras ou 
simpósios; e) participação em programas de desenvolvimento voltados para 
a melhoria da qualidade de vida; e f) realização de cursos de capacitação e 
qualificação tecnológica e preparação para certificação. (IFRN, 2016, p. 33) 

 

Observa-se que existem, atualmente, na estrutura interna da Diretoria 

de Gestão de Pessoas do IFRN, uma Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal, 

um Programa de Integração para servidores ingressantes e um Programa de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (formação e capacitação), que tem 

desenvolvido termos de cooperação, convênios e contratos de repasse com 
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instituições nacionais e internacionais, tendo desenvolvido em 2015 ações de 

capacitações correspondentes a “103 eventos nas diversas unidades, contemplando 

642 servidores em 3.239 horas de eventos em temáticas relacionadas à atuação 

profissional”, além do apoio institucional para participação em eventos de caráter 

científico, conforme registrado no Relatório de Gestão do exercício 2015 (IFRN, 2016, 

p. 260).  

Cabe ressaltar que no PDI da instituição são definidas as estratégias a 

serem desenvolvidas no próximo quinquênio, a partir da elaboração do documento. 

Essas ações estratégicas são determinadas a partir da análise de dados institucionais, 

considerando indicadores importantes para a análise do Tribunal de Contas da União, 

segundo os indicadores elencados no Acórdão n. 2.267/2005/TCU, para avaliação de 

desempenho e prestação de contas da instituição, conforme doze indicadores 

apresentados no quadro 6: 

QUADRO 6 - Descrição dos indicadores do Acórdão n. 2.267/2005-TCU 

 

Fonte: PDI 2014-2018 (IFRN, 2014). 

De acordo com a SETEC/MEC, os indicadores refletem adequadamente o 
desempenho das instituições em relação a quatro aspectos da ação 
educativa: i) capacidade de oferta de vagas (1 e 2); ii) eficiência e eficácia (3, 
4, e 8); iii) adequação da força de trabalho docente (6 e 7); e iv) adequação 
do orçamento atribuído à Instituição (9, 10 e 11). (IFRN, 2014, p. 36) 
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Assim, a tabela extraída do PDI 2014-2018, apresenta os indicadores da 

instituição desde 2008 a 2013. Deve-se considerar os anos 2008 e 2009 como o 

período de transição e de transformação do CEFET-RN em IFRN e, no ano de 2012, 

novos campi do IFRN foram inaugurados, dando continuidade ao processo de 

expansão e interiorização da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Dessa 

forma, “alguns indicadores possuem um comportamento constante, enquanto outros 

possuem variação dos resultados anualmente ou a depender de influências externas 

ou internas em situações específicas” (IFRN, 2014, p. 37), conforme tabela 2: 

TABELA 2 - Indicadores de Desempenho da Instituição 

 

Fonte: PDI 2014-2018 (IFRN, 2014). 

Os dados apresentados na tabela acima mostram os indicadores de 

desempenho da instituição desde 2008, último ano da instituição como CEFET-RN, 

até 2013. Para uma melhor compreensão e atualização desses indicadores, são 

apresentados abaixo os dados extraídos do Relatório de Gestão do IFRN, do exercício 

2015, complementando os dados institucionais desde a mudança de institucionalidade 

até os dias atuais. De acordo com o IFRN (2016, p. 164), na apresentação e análise 
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dos indicadores de desempenho expressos no Relatório de Gestão de 2015, são 

apresentados:   

os indicadores do Acórdão TCU nº 2.267/2005 (12), os indicadores 
qualitativos e quantitativos do Termo de Acordo de Metas e Compromissos 
SETEC/MEC-IFRN (19) e outros indicadores de gestão (4), contemplando, ao 
todo, 35 indicadores com acompanhamento sistematizado. Além desses 
indicadores, passarão a compor o Relatório de Gestão, a partir de 2016, os 
indicadores de permanência e êxito de estudantes (8), decorrentes do 
Acórdão TCU nº 503/2013. Cabe ressaltar que os indicadores de 
permanência e êxito de estudantes são calculados tendo por referência o ano 
letivo acadêmico e os demais indicadores pelo ano civil. Com isso, variáveis 
que possuem o mesmo significado podem ter valores totais diferentes entre 
um conjunto de indicadores e os outros. 

 

Salienta-se que os dados acadêmicos relativos ao ano letivo 2015 

apresentados na Tabela 2 são parciais, uma vez que o Relatório de Gestão foi 

concluído antes do fechamento do referido ano letivo. 

QUADRO 7 - Resumo dos resultados dos indicadores do Acórdão TCU n.º 
2.267/2005, calculados pelo IFRN. 

 

Fonte: Elaborado pela ASINDI, PROAD, PROEN, DIGAE e DIGPE, com base nos dados do SUAP, 
SIAPE e Tesouro Gerencial 2015. Relatório de Gestão de 2015, IFRN (2016).  
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Dentre os indicadores analisados no PDI 2014-20186 e no Relatório de 

Gestão do Exercício de 20157, destaca-se a seguir o detalhamento e a análise crítica 

dos indicadores acadêmicos e do indicador de gestão de pessoas, relativo ao índice 

de Titulação do Corpo Docente apresentados pela instituição com vistas à definição 

de ações estratégicas a serem desenvolvidas para o alcance das metas planejadas 

para o período, considerando o Acordo de Metas estabelecido com a SETEC/MEC. 

Dessa forma, os quadros apresentados a seguir detalham os seguintes indicadores 

acadêmicos: Relação Candidato/Vaga; Relação Ingresso/ Aluno; Relação 

Concluintes/Aluno; Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes; Índice de 

Retenção do Fluxo Escolar; e Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral.  

QUADRO 8 - Relação Candidato/Vaga = Índice de Efetividade (RC/V) 
 

 

 Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

Apresenta-se, abaixo, a análise crítica do Índice da Relação 

candidato/Vaga apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

No ano de 2015, o IFRN ofertou um total de 14.690 novas vagas em cursos 
de oferta ordinária (fomentados com o orçamento do IFRN). Participaram dos 
processos seletivos para esse conjunto dessas vagas um universo de 
154.557 candidatos, obtendo-se uma relação candidato/vaga de 10,52. Esse 
resultado confirma a visibilidade que o IFRN vem tendo, em especial para os 
cursos ofertados por meio do SiSU. (IFRN, 2016, p. 166) 

 

  

                                                             
6 Ver o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018, disponível em: 

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2014/resolucao-no-29-2014/view 
7 Ver Relatório de Gestão do Exercício de 2015. Disponível em: 

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2016/resolucao-no-05-2016/view 

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2016/resolucao-no-05-2016/view
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QUADRO 9 - Relação Ingressos/Aluno (RI/A) 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

Apresenta-se, abaixo, a análise crítica do Índice da Relação 

Ingresso/Vaga apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

A redução apresentada na relação ingresso/aluno se deu pelo revezamento 
natural das ofertas dos campi do IFRN. Deve-se ressaltar que para o cálculo 
do índice não foram contabilizados os ingressos em cursos que receberam 
orçamentos extraordinários. (IFRN, 2016 p. 166) 

 

QUADRO 10 - Relação Concluintes/Aluno (RC/A) 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

Apresenta-se abaixo a análise crítica do Índice da Relação 

Concluintes/Aluno, apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 
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O resultado deste indicador tem sofrido redução tendo em vista as sucessivas 
greves que por um lado levam os alunos a desistirem dos cursos e, por outro, 
retardam a conclusão. Por exemplo, para o ano letivo de 2015 não estão 
sendo computados todos os alunos dos cursos semestrais previstos para 
conclusão de curso em 2015.2 e os alunos dos cursos de regime anual de 
2015.1. Conforme calendário acadêmico, o Campus Natal-Central finaliza as 
aulas de 2015 em 22/05/2016; os Campus Mossoró, Ipanguaçu e Apodi 
finalizam em 20/05/2016; e os demais Campus em 05/04/2016. Várias 
iniciativas têm sido realizadas com o objetivo de melhorar esse indicador. 
Dentre estas medidas destacamos as ações de acompanhamento 
sistematizado de estudantes e professores (orientação educacional, centros 
de aprendizagem, TAL e OVEP), a assistência estudantil, o aperfeiçoamento 
dos projetos de cursos e do PPP, bem como a promoção de ações de 
desenvolvimento e qualificação de servidores. Atualmente, o IFRN criou a 
CIPE, comissão para estudo diagnóstico da permanência e êxito de 
estudantes. Espera-se que esse trabalho possa trazer mais evidências sobre 
os problemas da retenção e evasão de alunos. (IFRN, 2016, p. 167) 

 

  Observa-se que, na análise crítica apresentada pela instituição para o 

Índice da Relação Concluintes/Aluno, o resultado mais baixo em 2015 é justificado de 

forma determinista, procurando-se atribuir às sucessivas greves que têm ocorrido na 

instituição, como se fosse o único fato responsável pela evasão dos estudantes ou 

atraso na conclusão dos cursos.  Ao se avaliar esse índice, faz-se necessário 

considerar os múltiplos fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes, 

sendo necessário se considerar, também, a necessidade de formação continuada dos 

docentes para a melhoria do trabalho pedagógico.  

 

QUADRO 11 - Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes = Taxa de Média de 
Conclusão de Cursos (IEAC) 

 

 Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 
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Apresenta-se, abaixo, a análise crítica do Índice de Eficiência Acadêmica 

de Concluintes = Taxa de Média de Conclusão de Cursos apresentada pelo IFRN no 

Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

O resultado deste indicador tem sofrido variação tendo em vista as 
sucessivas greves. Entretanto, várias iniciativas têm sido realizadas com o 
objetivo de melhorar esse indicador. Dentre estas medidas destacamos as 
ações de acompanhamento sistematizado de estudantes e professores 
(orientação educacional, centros de aprendizagem, TAL e OVEP), a 
assistência estudantil, o aperfeiçoamento dos projetos de cursos e do PPP, 
bem como a promoção de ações de desenvolvimento e qualificação de 
servidores. Atualmente, o IFRN criou a CIPE, comissão para estudo 
diagnóstico da permanência e êxito de estudantes. Espera-se que esse 
trabalho possa trazer mais evidências sobre os problemas da retenção e 
evasão de alunos. (IFRN, 2016, p. 168) 

 

QUADRO 12 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar (IRFE) 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

Apresenta-se, abaixo, a análise crítica do Índice de Retenção do Fluxo 

Escolar, apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

Este indicador tem sofrido incremento nos últimos dois anos. Várias iniciativas 
têm sido realizadas com o objetivo de minimizar a retenção. Dentre estas 
medidas destacamos as ações de acompanhamento sistematizado de 
estudantes e professores (orientação educacional, centros de aprendizagem, 
TAL e OVEP), a assistência estudantil, o aperfeiçoamento dos projetos de 
cursos e do PPP, bem como a promoção de ações de desenvolvimento e 
qualificação de servidores. Atualmente, o IFRN criou a CIPE, comissão para 
estudo diagnóstico da permanência e êxito de estudantes. Espera-se que 
esse trabalho possa trazer mais evidências sobre os problemas da retenção 
e evasão de alunos. (IFRN, 2016, p. 169) 
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QUADRO 13 - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral (RA/DTI) 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

Com relação aos indicadores da Gestão de Pessoas, destaca-se o Índice 

de Titulação do Corpo Docente, conforme quadro 14: 

QUADRO 14 -  Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) 
 

 

  Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

Apresenta-se, abaixo, a análise crítica do Índice de Titulação do Corpo 

Docente, apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

Este índice reflete o esforço feito nos últimos 24 meses com a expansão do 
programa de pós-graduação devido a parcerias feitas com a UFRN, UFERSA 
e UERN. Além disso, foi corroborado pelo incentivo dado pela Lei nº 
12.772/12 na qual o docente não precisa mais esperar até o fim do estágio 
probatório para se afastar, podendo ser afastado antes de 03 anos de 
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Instituição com possibilidade de contratação de professor substituto em até 
10% do quadro total de efetivo. (IFRN, 2016, p. 174) 

 

A tabela 3 apresenta dados extraídos do SUAP, em 10 de julho de 2014, 

de acordo com o PDI 2014-2018, correspondentes ao quantitativo de docentes 

efetivos contratados por meio dos três regimes de trabalho estabelecidos pela 

legislação pertinente: 20 (vinte) horas semanais; 40 (quarenta) horas semanais; e 

Dedicação Exclusiva (DE). Assim, tem-se 25 docentes com regime de 20 horas 

semanais, 25 docentes com regime de 40 horas semanais e 1.140 docentes com 

regime de DE. A tabela 1 mostra o número total de servidores docentes efetivos com 

a titulação por nível de escolaridade.  

TABELA 3 - Perfil do corpo docente segundo o nível de escolaridade/titulação 

 

Fonte: PDI 2014-2018, IFRN (2014). 

 

A partir desses dados da titulação do corpo docente, foram definidas 

ações estratégias a serem desenvolvidas durante o quinquênio 2014-2018, período 

de vigência do referido PDI. Com relação à formação continuada dos docentes, a 

instituição definiu o seguinte planejamento:   

em consonância com a Política de Capacitação de servidores, o IFRN deverá 
oportunizar a qualificação de seu corpo docente de forma que haja o 
incremento no quantitativo de professores pós-graduados, conforme as 
seguintes metas: ampliar em 5% o quantitativo de especialistas; ampliar em 
10% o quantitativo de mestres; ampliar em 5% o quantitativo de doutores. 
(IFRN, 2014, p. 148)    

 

Analisando-se os dados dos índices de desempenho acadêmico e as 

estratégias definidas pelo IFRN, visando melhorá-los, pode-se afirmar que há uma 

grande preocupação institucional em desenvolver ações de apoio aos estudantes, por 

meio das ações da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, como forma de 

colaborar para a permanência e êxito dos estudantes, como também atividades de 
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apoio ao processo de ensino e aprendizagem no desenvolvimento de ações de 

acompanhamento pedagógico por profissionais da instituição, realização de centros 

de aprendizagem, acompanhamento de monitores nas atividades de laboratórios, 

além do incentivo à participação em eventos científicos, olimpíadas nacionais e 

internacionais, ações de intercâmbio com instituições parceiras e participação em 

Programas como o Ciências sem Fronteiras. 

Percebe-se que os dados apresentados no Relatório de 2015 são 

resultado de um trabalho conjunto de vários setores e do esforço coletivo desenvolvido 

pelo IFRN.  Com relação aos indicadores de Permanência e Êxito, em atendimento às 

recomendações da SETEC/MEC e do TCU, a instituição constituiu a Comissão Interna 

de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes (CIPE) com 

o objetivo de desenvolver ações de acompanhamento, monitoramento e 

sistematização de dados acadêmicos, de forma a possibilitar o planejamento de ações 

visando a redução dos índices de evasão e repetência dos estudantes em todos os 

campi do IFRN. O trabalho foi capitaneado pela Assessoria de Informações e Dados 

Institucionais (ASIND), cujo resultado do trabalho contribuiu para a elaboração de 

dados dispostos em vários indicadores apresentados no Relatório de Gestão. Assim, 

de acordo com o exposto no Relatório de Gestão do Exercício de 2015,  

Os indicadores para diagnóstico da permanência e êxito dos estudantes são 
monitorados por meio do Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos 
Estudantes do IFRN 2016-2018, que ainda será submetido à aprovação pelo 
CONSUP. Esses indicadores foram sugeridos pela SETEC/MEC por meio do 
Ofício Circular nº 77/2015-DDR/SETEC/MEC e da Nota Informativa 
138/2015-DPE e DDR/SETEC/MEC, em cumprimento ao Acórdão TCU nº 
503/2013. [...] Embora apenas no exercício de referência tenham passado a 
compor o Relatório de Gestão, os indicadores foram calculados para os 
últimos cinco anos, compondo uma série histórica. (IFRN, 2016, p. 192) 

 

Assim, durante todo o ano de 2015 e início de 2016 foram desenvolvidas 

diversas reuniões da Comissão com comissões locais dos campi a fim de sistematizar 

os dados extraídos do Sistema Acadêmico. O quadro 15 apresenta um resumo dos 

indicadores de permanência e êxito dos estudantes de todas as ofertas, reunindo 

dados de todos os campi do IFRN:  



 157 

QUADRO 15 - Resumo dos resultados dos indicadores de permanência e êxito dos 
estudantes, calculados pelo IFRN. 
 

 

Fonte: Elaborado pela ASINDI e PROEN, com base nos dados do SUAP, IFRN (2016). 

 

A seguir, apresenta-se a análise crítica do IFRN sobre os indicadores de 

Permanência e Êxito dispostos no quadro acima:  

A análise crítica dos indicadores será feita em bloco, uma vez que para 
aprofundar a análise são necessários elementos qualitativos que somente 
poderão ser inseridos após a aprovação do Plano Estratégico pelo CONSUP. 
[...] Assim, observa-se que apesar da taxa de conclusão apresentar valores 
muito baixos, as taxas de matrículas ativas regulares e retidas somadas 
ultrapassam os 70%, fato que permite melhorias para taxa de conclusão em 
anos futuros. Isso pode ser atribuído à expansão do IFRN com novos 
campus. Isso tem impactado em um crescimento inicial de matrículas 
atendidas o que faz diminuir a taxa de conclusão já que os cursos ainda não 
estão em regime. Essa hipótese pode ser ratificada por meio do índice de 
permanência e êxito. Quanto ao índice de efetividade acadêmica pode-se 
dizer que um dos fatores que contribui para o resultado são os adiamentos 
de apresentação dos TCCs e/ou prorrogações de estágio. Isto ocorre pelo 
fato do aluno poder gerenciar quando deseja cumprir esse componente 
curricular ou às vezes pelo fato de começar seu estágio apenas no meio do 
período letivo. Outro fato que possui forte impacto sobre a efetividade 
acadêmica é que os alunos de integrado podem ser certificados pelo ENEM, 
deixando o curso sem que seja realizada a prática profissional. (IFRN, 2016, 
p.193) 

 

O Gráfico 4 apresenta os Indicadores de Permanência e Êxito. 
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GRÁFICO 4 - Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito, 2011 a 

2015. 

 

Fonte: Elaborado pela ASIND/Relatório de Gestão 2015, IFRN, (2016). 

De acordo com a análise crítica apresentada no Relatório de Gestão de 

2015 (IFRN, 2016), sobre os Indicadores de Permanência e Êxito dos estudantes 

evidenciados no quadro e no gráfico acima, apesar de a Taxa de Conclusão ser muito 

baixa, a Taxa de Matrículas Ativas e de Matrículas Retidas ultrapassa os 70% (setenta 

por cento), o que representa a possibilidade de elevação da taxa de conclusão nos 

anos posteriores. Segundo o documento, alguns fatores justificam essa situação, 

como a abertura de novos campi no processo de expansão e interiorização, ainda em 

curso, com novas matrículas, o que representa um maior número de entrada em 

relação à taxa de saída, situação que só terá um maior equilíbrio quando completar o 

“regime” nos novos campi, isto é, número de turmas/alunos concluintes em relação ao 

número de turmas/alunos ingressantes por ano. Com relação ao Índice de Efetividade 

Acadêmica, a instituição justifica que esse é um indicador que fica comprometido, 

principalmente, pelo fato de alguns alunos pedirem adiamento do prazo para 

elaboração e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TTC), assim como para o 

cumprimento do estágio, um direito que eles têm dentro do limite máximo para 

conclusão do curso, de acordo com a Organização Didática.  Outro fato que impacta 

nesse resultado, segundo a instituição, é o grande número de estudantes que são 
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aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ao serem aprovados, os 

estudantes solicitam a certificação e abandonam o curso antes do término para 

ingressar em um curso superior.  

A seguir, apresentam-se dois quadros (Quadros 16 e 17) com dados 

relativos às atividades desenvolvidas nos últimos anos nas áreas de pesquisa e 

extensão: 

QUADRO 16 -  Grau de Envolvimento com Extensão 

 

 

 Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

Apresenta-se abaixo a análise crítica relativa ao Grau de Envolvimento 

com Extensão, apresentada pelo IFRN no Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

Em 2015, o GEE apresentou um resultado de 26,22%, tendo um crescimento 
em relação ao ano de 2014. Esse crescimento é fruto de diversas ações 
gerenciais visando melhorar o fluxo de informação e sistematização de suas 
ações no sistema de gerenciamento de projetos no módulo SUAP/Extensão 
que realiza desde o cadastro do edital e faz o acompanhamento das ações 
realizadas, com a conclusão e avaliação das ações no próprio sistema. 
Destacamos que o envolvimento dos docentes em projetos também é fruto 
de demandas externas e ao mesmo tempo da regulamentação interna da 
atividade docente e de instrumento de avaliação para progressão funcional 
que contemplou a participação em atividade de extensão, fazendo com que 
os servidores passassem a dar mais importância ao registro de suas 
atividades. No ano de 2015, em função da Portaria nº 58/2014-SETEC/MEC 
que não contemplou pagamento de bolsas para técnicos-administrativos, 
houve alguns questionamentos para participação, mas mesmo assim, ainda 
tivemos 128 técnicos que se envolveram com os projetos de extensão e uma 
participação de mais de 800 discentes participando dos projetos como 
bolsistas ou voluntários, o que equivale a aproximadamente 4% dos discentes 
da instituição, demonstrando que está havendo valorização da dimensão 
extensão no âmbito do IFRN, embora se necessite sempre de maiores 
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investimentos para realização dessas atividades e de uma atualização de 
seus regulamentos e de seus registros. (IFRN, 2016, p. 200) 

 

QUADRO 17 -  Índice Acumulado de Publicações dos Docentes 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015, IFRN (2016). 

 

A seguir, apresenta-se a análise crítica relativa ao Índice Acumulado de 

Publicações dos Docentes nos últimos cinco anos, apresentada pelo IFRN no 

Relatório de Gestão do Exercício 2015: 

As políticas de formação de recursos humanos e de fomento à pesquisa 
influenciaram na elevação deste índice, bem como nas respostas às 
demandas por pesquisa pela sociedade. É evidente que a consolidação 
docente na Instituição, as políticas de formação de recursos humanos e de 
fomento à pesquisa influenciaram na elevação deste índice. É evidente que 
a elevação do indicador deve estar associada a uma maior interação com a 
sociedade, tendo em vista a vinculação de projetos de pesquisa associados 
às demandas de desenvolvimento regional. É importante destacar que as 
produções acadêmicas do IFRN no XI CONGIC e no X CONNEPI não foram 
contabilizadas para estes eventos, tendo em vista atraso na conclusão dos 
anais destes eventos. Foram publicados: 416 trabalhos no CONGIC e 161 
trabalhos no CONNEPI. Quando da inclusão destes dados no indicador de 
publicação docente, tem-se o valor do IpubD = 76,60%. Observando estes 
dados, nota-se uma evolução. Para a consolidação destes dados é 
necessário que a atualização dos dados de produção acadêmica tenha 
atualização obrigatória, na Plataforma Lattes do CNPq e no repositório 
institucional Memoria. Esta prática apresentará anualmente dados mais 
próximos da realidade. (IFRN, 2016, p. 201) 
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Destaca-se que a evolução desses dados é resultado da ação conjunta 

dos vários setores da instituição, em consonância com a política de desenvolvimento 

de pessoal da instituição com o apoio da SETEC/MEC e da CAPES/MEC, 

especialmente, os convênios realizados com outras instituições para formação de 

mestres e doutores.  

Por outro lado, têm ocorrido alguns entraves para a participação de 

servidores técnicos administrativos em educação por parte da SETEC/MEC e da 

CAPES para se concorrer a editais de órgãos externos, conforme relatado na análise 

crítica dos indicadores da pesquisa e da extensão. Não obstante, são previstas várias 

ações de incentivo por parte da própria instituição por meio de editais internos para a 

participação de estudantes, docentes e técnicos administrativos. O fomento a essas 

ações é previsto no PDI e nas ações planejadas anualmente, em consonância com os 

princípios e diretrizes do PPP na busca pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. Para isso, considera-se o diagnóstico e as políticas institucionais definidas 

no PPP, o Relatório de gestão, a Autoavaliação Institucional realizada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e as avaliações das avaliações externas realizadas pelo 

INEP/MEC (IFRN, 2014).  

Com relação à elevação no nível de escolaridade e da titulação dos 

servidores, têm sido realizados convênios com universidades nacionais e 

internacionais para o fomento de cursos superiores para os servidores, 

especialmente, cursos de pós-graduação stricto sensu. Essas parcerias com outras 

instituições formadoras apareceram no planejamento de ações estratégicas da 

instituição para a formação continuada de forma ampla, conforme objetivos definidos 

pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), a ser desenvolvida em conjunto com a DIGPE, 

conforme explicitado nos objetivos estratégicos, metas e indicadores apresentados no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2014-2018, dos quais se 

destaca o item 2:   

Fomentar, em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE), 
programas de capacitação e estabelecimento de convênios e intercâmbios 
com instituições de ensino nacionais e internacionais de modo a elevar o grau 
de titulação do corpo docente. (IFRN, 2014, p. 192-193) 
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Entre os Objetivos estratégicos, metas e indicadores definidos pela 

DIGPE no PDI relativos à Política de Gestão de Pessoas, destaca-se o objetivo 2, 

conforme segue: 

2. Promover o desenvolvimento dos servidores na sua carreira.  
2.1. Elevar em 20% o percentual de docentes pós-graduados até 2018. 
2.2. Elevar em 10% o número de técnicos administrativos pós-graduados. 
2.3. Realizar 60 (sessenta) cursos de capacitação, alinhados à área de 
atuação dos servidores até 2018. 
2.4. Realizar quatro (4) cursos de educação gerencial para todos os 
ocupantes de Função Gratificada (FG), Cargo de Direção (CD) e Função 
Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) até 2018. 
2.5. Garantir em 100% a participação dos novos servidores no Programa de 
Integração. (IFRN, 2014) 

 

Evidencia-se a existência de ações pensadas para o desenvolvimento 

de pessoal por meio da oferta de cursos de formação continuada e estabelecimento 

de parcerias com Programas de Pós-Graduação, como forma de possibilitar o avanço 

na carreira dos docentes e também dos técnicos administrativos em educação, de 

acordo a Resolução n. 20/2005 CONSUP/IFRN (atualizada pela Resolução n. 

067/2009/CONSUP/IFRN), com o plano de carreira traçado na Lei que rege a carreira 

do magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) e com o Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE).  

No entanto, observa-se que a formação continuada voltada, 

especificamente, para a formação pedagógica dos docentes bacharéis e tecnólogos 

(não licenciados) não é mencionada entre as ações planejadas no Relatório de Gestão 

de 2015 e no PDI 2014-2018. 

4.3 Nova política para a Educação Profissional – implantação do PRONATEC 

O cenário mais recente da Educação Profissional no Brasil, nos últimos 

dez anos, tem mostrado uma mudança significativa e um grande investimento na 

condução do projeto de expansão e interiorização da Rede Federal, iniciado em 2006 

e impulsionado pela implementação da Lei 11.892/2008, Lei de criação dos Institutos 

Federais. Esse processo sofreu uma mudança significativa a partir da nova política 

implementada por meio da criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), em 2011, por meio da Lei n. 12.513/2011. Através 

desse Programa, o Governo Federal passou a investir, fortemente, na abertura de 

cursos profissionalizantes, em sua maioria cursos de FIC - Formação Inicial e 
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Continuada ou Qualificação profissional com carga horária mínima de 160 (cento e 

sessenta) horas, e também cursos de técnicos de nível médio. De acordo com o 

discurso do Governo, amplamente divulgado na imprensa nacional, o Programa 

objetivava formar, incialmente, oito milhões de brasileiros em cursos básicos de curta 

duração e cursos técnicos de nível médio, com foco nas necessidades do mercado de 

trabalho, motivado, principalmente, pela realização da Copa do Mundo no Brasil 

ocorrida em 2014. O PRONATEC tem como principais responsáveis pelas ofertas as 

instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, sendo, portanto, os Institutos Federais os principais ofertantes dos 

cursos. Tendo como objetivo o atendimento às pessoas mais necessitadas, 

principalmente as pessoas desempregadas que procuram órgãos como o SINE-

Sistema Nacional de Emprego e as SEMTAS-Secretarias Municipais de Trabalho e 

Assistência Social, dentre outros órgãos demandantes, um dos grandes problemas no 

desenvolvimento desse Programa é que, para se atingir o objetivo da formação de 

técnicos de nível médio em um curto espaço de tempo, o Programa prevê o 

estabelecimento de parcerias com instituições privadas que oferecem cursos técnicos. 

Assim, a legislação do PRONATEC prevê que o Governo Federal faça o repasse de 

recursos financeiros públicos na rede de ensino privada. De acordo com o Art. 2º da 

Resolução 62/2011/FNDE/MEC (Redação dada pela Resolução 

4/2012/CD/FNDE/MEC), a Bolsa-Formação do Pronatec destina-se a:  

I - expandir, interiorizar, diversificar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica de nível médio e de cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional;  

II - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público por 
intermédio da articulação com a educação profissional e tecnológica de 
qualidade; 
III - ampliar e diversificar as oportunidades educacionais para os 
trabalhadores, incrementando a qualificação profissional por intermédio da 
oferta de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
IV - contribuir para a erradicação da extrema pobreza por intermédio da oferta 
de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; e  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica. 

 

Dessa forma, houve um grande incentivo para que as Instituições de 

Ensino Superior passassem a ofertar também cursos técnicos de nível médio, desde 

que já tivessem a oferta de cursos superiores na área correspondente. Assim, muitas 

instituições de Ensino Superior que não ofertavam cursos técnicos de nível médio 

passaram a abrir a oferta desses cursos, além das instituições que já trabalhavam 

javascript:LinkTexto('RES','00000004','000','2012','CD/FNDE/MEC','','','')
javascript:LinkTexto('RES','00000004','000','2012','CD/FNDE/MEC','','','')


 164 

com Educação Profissional, como as instituições do Sistema “S”, que sempre 

ofertaram cursos de técnicos pagos, passaram a receber recursos da “bolsa-

formação” para a oferta de cursos gratuitos para pessoas de baixa renda. 

Na época de sua implantação nos Institutos Federais, em particular, no 

IFRN, houve muita discussão em torno da polêmica do investimento de recursos 

financeiros em instituições privadas e no investimento em cursos de curta duração, 

em detrimento da continuidade dos investimentos na expansão e interiorização da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, construção de novos campi, 

abertura de vagas para cursos técnicos de nível médio mais consistentes, 

prioritariamente, a oferta de cursos integrados, como prevê a 11.892/2008, Lei de 

criação dos Institutos Federais. Foi um momento de muita resistência e debates 

envolvendo educadores, pesquisadores que defendem uma educação pública 

gratuita, laica e de qualidade. No âmbito do IFRN, essa polêmica provocou muitas 

discussões e a criação de uma comissão para elaboração de uma resolução interna 

com a definição de regras de funcionamento administrativo-pedagógico, bem como 

definição das ofertas a serem assumidas pela instituição para a implementação dos 

cursos pelo PRONATEC. 

Silva (2015), ao analisar o contexto político e social em que o 

PRONATEC surgiu no Brasil, reporta-se ao pensamento de Marx para explicar, 

dialeticamente, questões ideológicas que permearam a origem do novo Programa 

surgido em meio ao processo de expansão e interiorização da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica: 

No Governo Lula, verificaram-se ações que em alguma medida atenderam a 
reivindicações de bastante tempo dos movimentos sociais e da sociedade 
civil organizada, no que concerne a um modelo de educação voltada para a 
classe trabalhadora numa perspectiva de uma formação que integre 
educação propedêutica e formação profissional. Entretanto, 
contraditoriamente, essas ações também apontam para o atendimento às 
exigências da reprodução capitalista frente ao chamado modelo de produção 
flexível, com o toyotismo. [...] As ações que caminharam para a superação da 
dualidade educacional entre formação propedêutica e profissional só foram 
possíveis por meio da revogação do Decreto n. 2.208/97, principal 
regulamentação da educação profissional no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), que proibia terminantemente a integração entre essas duas 
modalidades de educação. (SILVA, 2015, p. 101) 

 

A autora salienta a arena política conflituosa em que se situa a educação 

profissional no Brasil, cujos conflitos de interesses provocam avanços e retrocessos 



 165 

com relação à conquista dos direitos da classe trabalhadora numa sociedade em que 

impera o sistema capitalista. Segundo a autora,  

A questão mais geral que podemos levantar nesse sentido é que a criação 
de um programa de educação profissional com base na formação técnica ou 
em um modelo de educação que separa formação profissional e propedêutica 
não é uma situação nova na educação brasileira. O “novo” nesse momento, 
seria após um aparente encaminhamento para superação da dualidade 
educacional com documentos e ações na fase inicial do Governo Lula, 
tenhamos uma retomada dessa dualidade ainda nesse próprio, agravando-
se no que lhe sucedeu. (SILVA, 2015, p. 103) 

 

Dessa forma, o Programa PRONATEC ganhou uma grande força e 

evidência no final do primeiro mandato e início do segundo, no Governo da Presidenta 

Dilma, sendo previstas cerca de 2.000.000 (dois milhões) de vagas para o ano de 

2016, conforme divulgado no site oficial do MEC. O PRONATEC, assim como outros 

programas de cunho social implementados no Brasil nos últimos anos, fez parte do 

programa de governo durante a campanha eleitoral para as eleições, o que, 

certamente, contribuiu para recondução da Presidenta ao cargo para o seu segundo 

mandato. São programas voltados, especialmente, para a área da educação como o 

PROUNI e o FIES, que possibilitam o acesso de muitos brasileiros com baixa renda 

familiar a cursos superiores em universidade particular, no caso de não conseguirem 

ingressar em uma universidade pública; o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, ligado 

à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que objetiva tornar a 

moradia acessível às famílias de baixa renda por meio de financiamento com taxas 

de juros diferenciadas; o Programa “Bolsa Família” voltado para a transferência direta 

de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, buscando a 

erradicação da fome no Brasil e garantir a essas famílias o direito à alimentação e o 

acesso à educação e à saúde.  

O destaque do PRONATEC em todo o Brasil deu-se, principalmente, 

pelos números alcançados desde que foi criado em 2011, sendo desenvolvido em 

articulação com instituições das esferas federal, estadual e municipal.   Por meio do 

Programa PRONATEC, o Governo Federal possibilitou a qualificação profissional em 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional e cursos 

técnicos de nível médio para cerca de 9.000.000 (nove milhões) de brasileiros. De 

acordo com o MEC, “de 2011 a 2014, por meio do PRONATEC, foram realizadas mais 



 166 

de 8,1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em 

mais de 4.300 municípios. Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas”.  

No entanto, nenhuma ação foi implementada nem em nível nacional, 

nem em nível local para a formação didático-pedagógica dos professores que 

atuariam em sala de aula pelo Programa PRONATEC. 

4.3.1 Crise política no Brasil: novo cenário de mudanças e incertezas 

Com a crise política que se instalou no cenário político brasileiro, 

especialmente, em 2015 e o seu agravamento ocorrido no início de 2016, a população 

brasileira passou a vivenciar momentos de turbulências no que diz respeito ao cenário 

da política nacional e, consequentemente, de incertezas quanto à continuidade de 

políticas públicas que vinham sendo implementadas pelo Governo, especialmente as 

de cunho educacional e social, como por exemplo, a expansão e interiorização da 

Rede Federal de EPT e o Programa PRONATEC.  

A crise política dividiu a opinião pública da população brasileira, que foi 

às ruas por meio de grandes manifestações, por um lado manifestações contrárias ao 

Governo e por outro lado a favor. A situação foi agravada por embates e disputas 

entre grupos opositores de partidos políticos, que culminou na aprovação da abertura 

do processo de impeachement da Presidenta Dilma Rousseff, em votação realizada 

no Congresso Nacional, sob a alegação de crime de responsabilidade fiscal. O 

processo foi encaminhado ao Senado Federal, que, no dia 12 de maio de 2016, votou 

pela admissibilidade do processo de investigação das denúncias por um período de 

até 180 (cento e oitenta) dias, resultando no afastamento da Presidenta do cargo 

enquanto aguardava o julgamento do processo, o que se concretizou com a votação 

do Senado pelo impeachement, em agosto de 2016. 

Toda essa turbulência ocorrida no cenário político brasileiro e o 

afastamento da Presidenta provocou uma mudança repentina no Governo, 

assumindo, interinamente, a Presidência da República o Vice-presidente Michel 

Temer. Ao assumir, o presidente interino anunciou um pacote de medidas, 

promovendo mudanças estruturais na administração pública. Uma delas foi a redução 

do número de Ministérios de 33 (trinta e três) para 23 (vinte e três), dando posse a 

novos ministros para todos os Ministérios, havendo, portanto, uma ruptura no 
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andamento das ações em curso. As medidas de ajustes e corte de gastos, em função 

da nova Meta Fiscal estabelecida pelo Governo Interino para recuperação da 

economia brasileira, atingem, inclusive, cortes na área da educação, da saúde e da 

Previdência Social. Nos dez primeiros dias, o Governo Interino enfrentou sérias 

críticas e manifestações contra medidas implementadas. Uma das medidas mais 

polêmicas e que provocou manifestações em todo o país foi a extinção do Ministério 

da Cultura, passando ao status de Secretaria Especial dentro do Ministério da 

Educação. Após diversas manifestações de intelectuais, artistas, de representantes 

da sociedade civil organizada e da população, de forma geral, o Governo resolveu 

voltar atrás, reabrindo o Ministério da Cultura.   

Para muitos políticos, intelectuais, artistas, pesquisadores, educadores 

e líderes de movimentos sociais no Brasil, o afastamento da Presidenta, nas 

condições impostas, representou uma ameaça à soberania do voto popular e ao 

Estado Democrático de Direito prescrito na Constituição Federal do Brasil, 

conquistado após uma longa história de luta e sacrifício do povo brasileiro e após 

superar a Era da Ditadura Militar no país, conquistando as eleições diretas.  

Dessa forma, a mudança de Governo assumida repentinamente pelo 

presidente interino se deu de forma definitiva após a concretização do impeachement 

da Presidente Dilma e a implantação do novo plano econômico com as medidas 

governamentais, que estão sendo postas em prática atualmente e implicam em cortes 

nas áreas de saúde, educação, cultura e previdência social, pondo em risco algumas 

conquistas históricas do povo brasileiro quanto às políticas de inclusão social e 

diminuição das desigualdades sociais, além do incremento dos processos de 

privatização, especialmente na área da educação e da saúde.  

Entende-se que esses cortes, em nome do resgate do desenvolvimento 

econômico do país, podem representar por um lado um grande retrocesso nas 

políticas para as áreas sociais e por outro lado o fortalecimento de políticas de 

Governo construídas sobre o lastro basilar dos ideais neoliberais, a partir dos quais 

se prioriza a redução do papel do Estado com relação às obrigações sociais. Como já 

referido no início deste trabalho, nessa perspectiva são implementadas políticas de 

Governo que reforçam o afastamento do Estado das obrigações sociais, dando lugar 

às privatizações e ao gerenciamento de órgãos públicos sob a lógica do mercado em 
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nome do crescimento econômico do país, em detrimento do desenvolvimento de 

políticas públicas de cunho social, voltadas para o atendimento às necessidades 

básicas da população.  

Numa análise da conjuntura brasileira, cuja ênfase é dada ao 

desenvolvimento econômico segundo a lógica do sistema capitalista, Dourado (2002) 

salienta:  

A saúde, a educação, a cultura e a pesquisa científica compõem, nesse 
projeto, o setor de serviços não-exclusivos [...]. Tal lógica implica alterações 
substantivas no campo educacional no que se refere à organização jurídica 
das instituições educativas, ao possibilitar, entre outros aspectos, novos 
processos de regulação e gestão e formatos de privatização na arena 
educacional. No caso brasileiro, demarcado historicamente por um Estado 
patrimonial, as arenas tradicionais do poder político sofrem alguns ajustes na 
direção da mercantilização das condições societais, agravando ainda mais o 
horizonte das conquistas sociais, ao transformar direitos em bens, 
subjugando o seu usufruto ao poder de compra do usuário, mercantilizando 
as lutas em prol da cidadania pelo culto às leis do mercado. Esse mote político 
e econômico, no caso brasileiro, implicou na última década uma maior 
concentração de riquezas, incremento da corrupção, privatização da esfera 
pública e, conseqüentemente, o alargamento das injustiças sociais e a 
diversificação e intensificação dos processos de exclusão social. [...] 
(DOURADO, 2012, p. 236-237) 

 

É evidente que há uma grande influência dos ideais neoliberais sobre 

muitos países em torno do mundo, principalmente, sobre aqueles considerados 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sobretudo nas últimas décadas. Porém, 

as preocupações de hoje no cenário de crise na conjuntura política brasileira se 

assentam, principalmente, no diz respeito à ameaça de um retrocesso nas políticas 

de cunho social, educacional e cultural que vinham sendo desenvolvidos pelo Governo 

Federal. Nos últimos anos, foram implementados importantes programas voltados 

para o atendimento às necessidades da população mais carente e para a diversidade, 

característica marcante do povo brasileiro, políticas essas que contribuem para a 

redução das desigualdades sociais.  

No âmbito educacional podem ser identificados alguns avanços 

ocorridos nos últimos anos no Brasil, tais como: a ampliação do processo de expansão 

e interiorização dos Institutos Federais e das Universidades Federais com a abertura 

de novos campi; o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas científicas nas diversas 

áreas do conhecimento por meio de cursos de Pós-Graduação nas Universidades 

Públicas e o fomento de bolsa de estudos, inclusive, para estudos no exterior por meio 
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do Programa Ciências sem Fronteiras; Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

e o Programa de Doutorado Pleno no Exterior; Programas de Assistência Estudantil 

para alunos das Universidades públicas, de Institutos Federais e de outras instituições 

da Rede com baixa renda familiar; investimentos no desenvolvimento de ciência e 

tecnologia; estabelecimento do piso salarial para os professores da Educação Básica; 

criação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica; criação 

do Pacto para Alfabetização na idade certa; e criação do Pacto Nacional pelo 

fortalecimento do Ensino Médio. Foram implementadas também políticas voltadas 

para os direitos humanos, para a educação inclusiva e para o respeito à diversidade, 

tomando como referência a Lei Federal n. 10.639/2003 e a Resolução n. 001/2004, 

que definem diretrizes para a Educação Étnico-Racial e Indígena nas escolas da 

Educação Básica e no Ensino Superior, dentre outras políticas e programas.  

É preciso ressaltar, portanto, que nos últimos anos testemunhou-se 

muita luta e também muitas conquistas dos movimentos sociais no Brasil, tendo sido 

realizados avanços nas políticas públicas voltadas para a inclusão social, diminuição 

da miséria e das desigualdades sociais, na perspectiva do atendimento às 

necessidades básicas da população. Assim, foram criados programas e ações na 

direção da melhoria da educação, como definição de piso salarial para os professores, 

criação do Fórum Nacional da Educação para o acompanhamento e monitoramento 

da execução das metas e estratégias definidas para o PNE, dentre outras ações 

importantes.  

É evidente que ainda há muito o que se avançar na busca por uma 

educação de qualidade, conforme prescrito no Plano Nacional de Educação para o 

decênio de 2014 a 2024, bem como a busca de melhorias nas áreas da saúde, 

segurança, moradia, de emprego e renda no Brasil. Mas, estava sendo trilhado um 

caminho, especialmente na área da educação, uma vez que houve um longo processo 

de discussões que durou quatro anos para aprovação do novo PNE, envolvendo 

entidades representativas de todos os segmentos da sociedade. Porém, as novas 

medidas impostas pelo Governo Federal atualmente inviabilizam a execução das vinte 

metas do PNE definidas para a próxima década, principalmente no que diz respeito à 

Meta 20 – que define o aumento progressivo do investimento em educação, devendo 

chegar a 10% (dez por cento) do PIB até o ano de 2024.  
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Um exemplo desses cortes de investimentos na educação é a proposta 

do Governo para aprovação da Proposta da Emenda Constitucional (PEC) n. 

241/2016, em tramitação no Congresso Nacional, que altera o Ato das disposições 

constitucionais transitórias para instituir o Novo Regime Fiscal e congela gastos por 

vinte anos, inclusive para a educação. Essa proposta limita os gastos públicos com 

educação, além de promover cortes no orçamento das instituições educativas da 

Rede Federal para o desenvolvimento de diversos programas educacionais que 

estavam em andamento no Brasil, como o PRONATEC, o Ciências sem Fronteiras e 

outros. Outra proposta do Governo que tem levantado grande polêmica é a proposta 

de Reforma do Ensino Médio, imposta pela Medida Provisória n. 746/2016, também 

em tramitação para aprovação no Congresso, instituindo a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007 (BRASIL, 2016).  

Essa Medida Provisória altera artigos da LDB, como por exemplo, a 

redução da carga horária de disciplinas obrigatórias de 2.400 horas para 1.200 horas, 

a serem cursadas na primeira metade do curso com duração de um ano e meio, 

seguido da oferta de disciplinas opcionais, devendo o estudante optar por uma das 

áreas de conhecimento (I-Linguagens; II-Matemática; III-Ciências da Natureza; IV-

Ciências Humanas ou V-Educação técnica e profissional), para a complementação da 

segunda metade do ensino médio com duração de um ano e meio. Outra grande 

mudança, igualmente polêmica, é a retirada da obrigatoriedade de algumas disciplinas 

do Ensino Médio, como Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia, que antes eram 

cursadas por todos os estudantes como disciplinas obrigatórias dentro da carga 

horária do Ensino Médio.  

Considera-se que o currículo do ensino médio no formato que está sendo 

proposto pela Medida Provisória n. 746/2016 (Brasil, 2016) se apresenta reduzido e 

traz grandes prejuízos para os estudantes, especialmente para aqueles que fazem 

parte da maioria da população, os filhos da classe trabalhadora. Essa proposta traz à 

tona a discussão da dualidade existente na história do ensino médio no Brasil, ensino 

para pobres versus ensino para ricos. Isto é, a oferta do ensino médio na rede pública 

para os filhos dos trabalhadores, com um currículo mínimo e tecnicista, e para os filhos 

das classes média e alta, um ensino médio propedêutico na rede privada. Isso porque, 
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caso a Reforma seja aprovada, certamente, os estudantes da rede pública cursarão 

apenas um ano meio de disciplinas de formação geral e a maioria fará a opção pela 

segunda metade do curso na educação técnica e profissional com o objetivo de, 

precocemente, ingressar no mercado de trabalho, visando suprir as suas 

necessidades financeiras para sua subsistência. Essa é uma proposta que segue o 

caminho inverso à proposta defendida para a integração curricular do ensino médio 

com a Educação Profissional assentada nos princípios da politecnia e da 

omnilateralidade. 

Ramos (2013), analisando o percurso histórico das políticas voltadas 

para a Educação Profissional no Brasil, salienta que, a partir 2003, iniciou-se um 

período de grande reestruturação que possibilitou avanços e valorização da Educação 

Profissional, tomando como ponto de partida expectativas de mudanças estruturais 

na sociedade e na educação, pautadas nos direitos inscritos na Constituição Federal 

de 1988. A integração da Educação Profissional com o Ensino Médio, na perspectiva 

de preparação dos educandos para a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos, sócio-históricos e culturais da produção moderna, e a expansão e 

interiorização da Rede de Educação Profissional e Tecnológica. 

Um outro ponto polêmico nessa proposta diz respeito à possibilidade de 

admissão de professores com “notório saber”, sendo incluído no Art. 61 da LDB, que 

define os profissionais da educação escolar básica, o seguinte: “inciso IV - 

profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino 

para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no 

inciso V do caput do art. 36.   (Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)” 

(BRASIL, 2016). Ressalta-se que o inciso V do art. 36 se refere diretamente à 

educação profissional como um dos itinerários formativos ser escolhido pelos 

estudantes para concluir o ensino médio, conforme a nova redação proposta pela 

Medida Provisória alterando os artigos da LDB referentes ao ensino médio. 

Reconhece-se que toda mudança que altera de forma substancial os 

marcos legais que regem a educação de um país requer políticas e ações transitórias 

para atendimento às demandas emergenciais. No entanto, entende-se que essa 

decisão vem legitimar, de forma legal, a atuação de professores não licenciados na 

educação básica, agravando o problema da falta de formação pedagógica para o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
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exercício da docência, especialmente na educação profissional, conforme abordado 

na discussão da problemática da formação e docência de professores bacharéis e 

demais professores não licenciados que atuam na EPT, objeto de estudo desta 

pesquisa.  

Corroborando com Oliveira e Viana (2012), considera-se que as políticas 

educacionais precisam ser discutidas com os diversos atores sociais envolvidos, além 

de ter que considerar a realidade do chão da escola, a autonomia dos professores e 

as condições de trabalho.  Segundo as autoras,  

as políticas educacionais são políticas sociais e envolvem um amplo conjunto 
de sujeitos, não se podendo tomar, por exemplo, o poder público como única 
instância da sua formulação. Elas implicam jogos de forças e interesses 
diversos e distintos, expressando tensões históricas, uma vez que as políticas 
são orgânicas às características das formações sociais em que se situam. 
[...]No Brasil, os documentos oficiais sobre as diretrizes curriculares para a 
EP contêm uma densa fundamentação teórica submetida a um processo 
recontextualizado por hibridização. Essa hibridização é de tal ordem que, em 
alguns casos, ultrapassa limites de coerência e precisão lógico-formais. 
Assim, pode-se afirmar que o Profissional/Professor da EP se vê meio 
desnorteado com essas diretrizes que, supostamente, deveriam, por 
definição, indicar-lhe direções.  (OLIVEIRA; VIANA, 2012, p. 43-44) 

 

Com essa compreensão, entende-se que a referida Medida Provisória 

está sendo imposta pelo Governo brasileiro de forma arbitrária, sem o debate 

necessário com os professores, com as instituições educativas e com as secretarias 

de educação dos estados, desconsiderando um processo de discussão sobre o 

Ensino Médio que vem acontecendo há mais de três anos no Brasil, envolvendo 

instituições educativas, entidades representativas e universidades. Ademais, entende-

se que qualquer proposta de reforma educacional requer uma ampla discussão 

também sobre a formação inicial e continuada de professores, em consonância com 

as definições das políticas nacionais de formação e valorização profissional do 

magistério.  
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5 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO  

Os fenómenos estudados pelos investigadores qualitativos demoram muitas 
vezes muito tempo a acontecer e evoluem ao longo do estudo. É frequente 
necessitarmos de muito tempo para conseguir perceber o que está a 
acontecer. O trabalho é um esforço intensivo e os custos são difíceis de 
equilibrar. Muitos estudos só continuam pelo amor à causa. Muitas das 
descobertas são esotéricas. (STAKE, 2007, p. 60-61) 

 

Neste capítulo, são explicitadas as opções metodológicas que 

subsidiaram o aprofundamento dos estudos, as reflexões e a realização da pesquisa 

empírica sobre a problemática da formação e atuação docente de professores 

bacharéis que atuam na Rede de Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito do 

IFRN. A pesquisa segue a abordagem qualitativa e qualitativa, tendo sido 

desenvolvida a partir de um estudo de caso - o IFRN -, considerando-se como a 

metodologia mais adequada para a investigação, por possibilitar a interpretação do 

problema investigado.  

A experiência vivenciada a partir das escolhas para o percurso 

metodológico se configura como um relevante processo formativo para a 

pesquisadora, especialmente no sentido de ter propiciado a oportunidade do 

aprofundamento teórico e prático sobre a problemática investigada. Dessa forma, 

procurou-se pautar nos referenciais e fundamentos teórico-metodológicos escolhidos, 

bem como no rigor científico e na ética, aspectos essenciais no desenvolvimento do 

processo investigativo de pesquisas em ciências sociais e humanas, em particular, 

em ciências da educação.   Assim, neste capítulo, apresenta-se o percurso teórico-

metodológico do estudo, a problemática que motivou o desenvolvimento da pesquisa, 

as questões de investigação que nortearam o estudo como ponto de partida para a 

definição dos objetivos, o esquema do percurso metodológico, os instrumentos e 

técnicas escolhidas para a realização da pesquisa e a preocupação com as questões 

éticas do estudo.   

5.1 A problemática  

No contexto educacional brasileiro, os avanços e retrocessos ocorridos 

são frutos de muitos debates e embates na busca por uma educação de qualidade. 

Um exemplo disso foi o longo processo de discussões para aprovação do novo Plano 
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Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014 a 2024, cuja execução das vinte 

metas estabelecidas se apresenta como um grande desafio. Com relação à formação 

de professores, algumas políticas, programas e projetos têm sido implementados pelo 

Governo Federal, especialmente na última década. Porém, esses programas fazem 

parte de um conjunto de ações de caráter emergencial, não se caracterizando como 

políticas públicas efetivas e perenes.  

Considerando esse contexto, a pesquisa aborda a problemática da 

formação e atuação didático-pedagógica de professores bacharéis que lecionam na 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), no âmbito do IFRN. Foi 

motivada, principalmente, pela necessidade de se desenvolver estudos e reflexões 

sobre a análise do processo pelo qual os professores bacharéis do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN efetivam-se como 

docentes do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), 

considerando que os professores bacharéis, sujeitos desta pesquisa, são profissionais 

graduados ou pós-graduados em áreas específicas, cuja maioria nunca vivenciou a 

dinâmica formativa e laboral da docência.  

Esses professores ingressam na instituição por meio de concurso, 

geralmente, com elevado nível de qualificação profissional e conhecimento acadêmico 

específico na área de graduação e pós-graduação. Prescindem, portanto, de 

formação pedagógica adquirida em cursos de licenciatura que, segundo a legislação 

em vigor, é requisito para aceder à docência no âmbito do ensino básico, por exemplo. 

A maioria dos professores bacharéis e demais professores graduados não licenciados 

inicia e permanece na docência sem formação pedagógica, o que, nesta pesquisa, é 

considerado um problema que pode prejudicar, consideravelmente, o processo de 

ensino e aprendizagem.  

A problemática apresentada nesta pesquisa nos remete a reflexões e 

inquietações que impulsionaram o desenvolvimento da investigação da realidade 

concreta do contexto pesquisado, apoiando-se nos pressupostos da abordagem da 

pesquisa qualitativa, na investigação no campo das Ciências Sociais. Segundo Silva 

(2016, p. 73), ao romper as fronteiras do positivismo, as Ciências Sociais assumem 

uma postura epistemológica a partir do reconhecimento de aspectos que as 

caracterizam, tais como: “a complexidade, a mutabilidade e a irredutibilidade da vida 
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social”. Reconhecem ainda “a necessidade de uma intervenção do sujeito no processo 

de conhecimento e o papel da subjetividade na interpretação da realidade”.  

Nesse sentido, o pesquisador deixa de ser um relator passivo e distante 

da realidade e passa assumir o papel de “intérprete de um processo de leitura crítica 

do social (op. cit. p. 91)”. 

Concordando com o autor, procurou-se seguir a abordagem da pesquisa 

qualitativa e também quantitativa, de forma a alcançar uma melhor compreensão e 

interpretação do problema investigado, a partir dos objetivos definidos no 

desenvolvimento de uma pesquisa do tipo estudo de caso.  

Nessa perspectiva, procurou-se compreender a visão que têm os 

professores bacharéis acerca da dimensão profissional e pedagógica da docência, 

bem como conhecer as motivações para a escolha da profissão docente a partir da 

análise das trajetórias percorridas, perceber as necessidades formativas por eles 

evidenciadas e as interfaces existentes entre a formação profissional inicial nas áreas 

específicas e a atuação como docente, visando sinalizar possibilidades de superação 

do problema vivenciado pela instituição por meio da implementação de um Programa 

de Formação e Atualização Docente como uma política interna de formação 

continuada.  

5.2 Questões de investigação e objetivos  

A pesquisa tem como objeto a formação e a atuação didático-

pedagógica de professores bacharéis no contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), no âmbito do IFRN.  

De acordo com Stake (2007, p. 67), “O que se faz no terreno, desde 

conseguir o acesso até à triangulação dos dados, precisa de ser guiado pelas 

perguntas de investigação”. Com essa compreensão e com base na relevância que o 

tema assume no contexto do IFRN, a investigação toma como ponto de partida as 

questões de estudo a seguir, constituindo-se como uma resposta crítica, criativa e 

inovadora às questões que delimitam o âmbito da sua intervenção:  

a) Em que medida a formação específica dos professores bacharéis 

responde aos saberes necessários para o exercício da docência? 
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b) Quais as necessidades formativas dos professores bacharéis? 

c) De que modo a ausência de formação pedagógica implica na 

atuação docente de professores bacharéis? 

d) Como o exercício da docência passa a ter regulação especial na 

EPT? 

5.2.1 Objetivos  

Tomando as questões de investigação como ponto de partida para 

questionamentos e reflexões acerca da problemática a ser investigada, definiu-se 

como objetivo principal da pesquisa analisar a visão dos professores bacharéis sobre 

a dimensão profissional da docência e as interfaces entre a formação profissional e a 

atuação docente.  

Com essa perspectiva, define-se também como objetivos: 

a) Analisar a visão de professores bacharéis acerca da dimensão 

profissional e pedagógica, estabelecendo interfaces entre a 

formação profissional nas áreas específicas e a atuação didático-

pedagógica no IFRN.  

b) Analisar como se apresenta a política de formação de docentes no 

contexto da Educação Profissional e Tecnológica e nos documentos 

institucionais do IFRN. 

c) Caracterizar o perfil profissional dos professores bacharéis e demais 

professores não licenciados do IFRN, considerando a trajetória 

formativa e laboral. 

d) Evidenciar necessidades formativas de professores bacharéis para 

o exercício da docência. 

e) Propor a implementação de um Programa de Formação e 

Atualização Pedagógica, como contributo para a política interna de 

formação continuada, visando apoiar a construção da identidade 

docente e para o desenvolvimento profissional dos professores do 

IFRN. 
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5.3 Fundamentos teórico-metodológicos da investigação: o estudo de caso 

Tratando-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso (IFRN), segue-se 

a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa, recorrendo-se à revisão da 

literatura, análise documental, questionário, entrevista e grupo focal. Na busca pelo 

alcance dos objetivos definidos, no processo investigativo, optou-se pelo estudo de 

caso como numa estratégia metodológica interpretativa, de forma a favorecer a 

compreensão do objeto de estudo, envolvendo a temática da formação e atuação de 

professores bacharéis na Educação Profissional e Tecnológica. Assim, optou-se pelo 

estudo de caso, com foco no IFRN, método bastante utilizado nas pesquisas 

qualitativas e também nas pesquisas de abordagem mista.  

Com essa perspectiva, na aproximação com a realidade e resultados da 

pesquisa empírica, foram revelados importantes aspectos que sinalizam para a 

necessidade de se implementar, no locus laboral dos professores bacharéis, um 

programa de formação e atualização pedagógica para docentes, em serviço, 

considerando a intensão de adesão apresentada nos resultados da pesquisa empírica 

realizada junto a professores e gestores, sujeitos da pesquisa.  

Para Yin (2009, p. 20), o estudo de caso traz uma grande contribuição à 

investigação pelo “conhecimento que temos dos fenómenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo”. Concordando com o autor, toma-se 

como referência a metodologia do estudo de caso como a mais adequada para a 

compreensão da problemática investigada e o estudo em profundidade, considerando-

se o alcance dos objetivos propostos e a especificidade do caso, cujo objeto de estudo 

é a formação e docência de professores bacharéis na EPT, no âmbito do IFRN. 

Segundo Morgado (2012, p. 7), o estudo de caso vem assumindo, cada 

vez mais, um maior protagonismo no campo da investigação em educação, sendo 

considerada “uma metodologia propícia para a análise de uma dada realidade 

educativa de forma mais circunscrita e mais aprofundada”. Utilizado em abordagens 

epistemológicas e metodológicas distintas, apresenta características de maleabilidade 

suficiente para ser considerada uma “mais-valia” nesse campo. Revela-se como 

adequada aos estudos que envolvem os processos e as dinâmicas vivenciadas na 

educação. Lessard-Hebert et al (1994, apud Morgado, 2012, p. 56-57) conceitua o 

estudo de caso como “uma estratégia através da qual se procuram analisar, descrever 
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e compreender determinados casos particulares (de indivíduos, grupos ou situações), 

podendo posteriormente encetar comparações com outros casos e formular 

determinadas generalizações”. O estudo de caso é, portanto,  

 
uma estratégia investigativa que permite uma análise mais focalizada e mais 
compreensiva de determinadas situações, processos e/ou práticas 
profissionais, podendo, por isso, contribuir para dar resposta aos imperativos 
de avaliação, de mudança e de melhoria que hoje pendem sobre as escolas. 
(MORGADO, 2012, p.8, grifos do autor)  

 

O autor encontra ainda outras razões para considerar o estudo de caso 

uma metodologia ímpar para a investigação em educação, como por exemplo: a 

necessidade de as escolas se autoavaliarem frente aos processos de avaliações 

externas, capitalizarem as informações que circulam e organizarem a ação educativa 

de forma a terem condições de dar respostas às novas exigências das novas políticas 

educativas e mudanças curriculares. Mudanças essas que provocam a construção de 

um novo profissionalismo docente que permita superar os novos desafios impostos e 

requerem do professor assumir uma postura de investigador da sua própria prática na 

busca pela concretude das finalidades da educação.  

Outrossim, Stake (2007, p.17) salienta que um estudo de caso pode ser 

ainda tratado como um caso único e inédito. Para o autor, “cada caso é, em muitos 

aspectos, semelhante de muitas formas a outras pessoas e programas de muitas 

maneiras e único em muitos aspectos. Estamos interessados em ambos tanto pela 

sua singularidade como pelas suas semelhanças. Procuramos compreendê-los [...]”.   

Dessa forma, considera-se que, mesmo tratando-se de um problema 

que faz parte de um contexto mais amplo, apresentando em alguns aspectos 

possibilidades de generalizações, o caso em estudo apresenta singularidades quanto 

ao grupo de professores sujeitos da pesquisa, aos objetivos que apresentam um 

caráter inovador com proposições que consideram a realidade da instituição campo 

empírico da pesquisa e as técnicas e instrumentos de recolha de dados utilizados que 

possibilitaram o envolvimento da pesquisadora e dos participantes durante o processo 

investigativo, não somente ao evidenciar um problema no contexto investigado, mas 

também ao sinalizar possibilidades na busca de possíveis soluções. Assim, no 

percurso metodológico, recorreu-se aos seguintes instrumentos e técnicas de 
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pesquisa: revisão de literatura, análise documental, questionário, entrevista e grupo 

focal, tendo como suporte a coleta de dados qualitativos e quantitativos.  

De acordo com os estudos de Stake (2007), na pesquisa qualitativa, a 

depender da natureza da investigação, os dados quantitativos e qualitativos são 

igualmente importantes, ocupando lugar relevante na descrição e interpretação dos 

resultados. Para o autor: 

Em cada estudo etnográfico, naturalista, fenomenológico, hermenêutico ou 
holístico (ou seja, em cada estudo qualitativo) a enumeração e o 
reconhecimento das diferenças quantitativas têm lugares proeminentes. E em 
cada inquérito estatístico ou experiência controlada (ou seja, em cada estudo 
quantitativo) a descrição em linguagem natural e a interpretação do 
investigador são importantes. (STAKE, 2007, p. 52) 

 

Considera-se que a pesquisa científica é uma atividade complexa e que 

o processo de investigação requer um caminho a ser percorrido com vista ao 

amadurecimento intelectual do pesquisador na construção do conhecimento científico, 

um processo resultante da 

[...] articulação do lógico com o real, da teoria com a realidade. Por isso, uma 
pesquisa geradora de conhecimento científico e, consequentemente, uma 
tese destinada a relatá-la, deve superar, necessariamente, o simples 
levantamento de fatos e coleção de dados, buscando articulá-los no nível de 
uma interpretação teórica. (SEVERINO, 2004, p.149) 

 

Corroborando com o autor, nesta pesquisa, procurou-se utilizar 

diferentes instrumentos de coleta de dados, de forma a possibilitar a análise e 

interpretação dos resultados, buscando-se articular e inter-relacionar os dados obtidos 

por meio de diferentes fontes.   

Para Morgado (2012, p. 9), “o estudo de caso é uma modalidade 

investigativa que permite conciliar, numa lógica de complementaridade, paradigmas 

epistemológicos e perspectivas metodológicas distintos, muitas vezes conflitantes 

entre si”. Com base nesse entendimento, para a organização das etapas a serem 

realizadas no decorrer da pesquisa empírica, procurou-se buscar inspiração também 

nas técnicas e procedimentos da investigação-ação, uma vez que esta desenvolve 

suas atividades profissionais no IFRN, campo empírico da pesquisa, propondo-se a 

conhecer a realidade pesquisada, numa perspectiva colaborativa, e visando intervir 

na realidade do contexto pesquisado a partir da identificação de um problema.  
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Bogdan e Biklen (1994) salientam que, na investigação-ação, a pesquisa 

é realizada com o objetivo de precipitar mudanças relativas a um determinado 

assunto. Nela, os próprios investigadores assumem um papel de ativistas, de agentes 

de mudança.  

Com essa convicção, no planejamento e execução das fases do estudo, 

procurou-se desenvolver as atividades vislumbrando-se a possibilidade de se 

promover mudanças no contexto investigado, uma vez que, a partir dos resultados da 

pesquisa, são apresentadas propostas a serem analisadas pelo IFRN - instituição 

campo da pesquisa - como possíveis soluções para o problema investigado. Assim, 

procurou-se envolver os participantes nas etapas que foram desenvolvidas de forma 

sucessiva e evolutiva, especialmente nas fases da pesquisa empírica, não somente 

nos momentos de levantamento de dados por meio da aplicação do inquérito por 

questionário junto aos professores e da entrevista realizada junto aos gestores, mas 

também no momento da realização da atividade grupo focal, objetivando a discussão 

dos resultados preliminares e apresentação da proposta inicial para elaboração de um 

programa de formação continuada para os docentes do IFRN, na perspectiva de 

apontar possíveis resoluções para um problema no contexto investigado.  

5.3.1 O caso IFRN 

O IFRN é uma instituição centenária, com uma histórica experiência no 

ensino técnico e tecnológico. A partir da Lei n. 11.892/2008, a instituição ampliou sua 

função social, atuando no âmbito da educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, integrante da Rede EPT, momento em que inicia um 

intenso processo de expansão e interiorização em todos os estados do Brasil. De 

acordo com a legislação, os Institutos Federais devem ofertar cursos de educação 

profissional técnica de nível médio, preferencialmente integrada ao ensino médio, para 

os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; cursos de formação inicial e continuada (FIC); e também em cursos 

superiores de graduação tecnológica, licenciatura, bacharelado e engenharia; cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu, além do desenvolvimento de atividades nas 

dimensões ensino, pesquisa e extensão, em atendimento às finalidades e objetivos 

da instituição.  
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O IFRN, assim como os demais Institutos Federais, necessita contratar 

duas “categorias” de professores, os professores licenciados para ministrarem 

disciplinas de formação geral e professores bacharéis e outros professores não 

licenciados para ministrarem disciplinas técnicas, visando o atendimento às 

finalidades e objetivos definidos na Lei n. 11.892/2008, lei que transformou os antigos 

CEFET em Institutos Federais. Com o processo de expansão e interiorização 

fortalecido a partir da referida Lei, em cada estado brasileiro, os Institutos Federais 

ampliaram o número de campus nas capitais e cidades do interior, elevando o número 

de matrículas para o atendimento, especialmente para estudantes oriundos da rede 

pública de ensino.  

A oferta educativa da instituição é distribuída pelos diversos campi do 

Estado, o que a caracteriza como multicampi e como pluricurricular, uma vez que há 

uma grande diversidade de cursos, a partir de eixos tecnológicos definidos em função 

dos arranjos produtivos locais e regionais, assim como das necessidades e 

potencialidades socioeconômicas e culturais locais e regionais. Essa diversidade 

acontece também em função dos diferentes níveis e modalidades de ensino, de 

acordo com as finalidades e objetivos institucionais, devendo ser ofertados cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, preferencialmente, cursos integrados, 

devendo-se destinar dez por cento dessa oferta para o público de Educação de Jovens 

e Adultos, além de cursos de formação inicial e continuada, cursos de educação 

superior de tecnologia, de licenciatura, de engenharia e pós-graduação lato e stricto 

sensu, além do desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão, buscando-

se a indissociabilidade dessas três dimensões, na prática educativa.   

É nesse contexto educativo que os professores bacharéis, e também os 

tecnológicos, ingressam para, imediatamente, começarem a lecionar, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino acima referidos. Esses professores são profissionais 

graduados ou pós-graduados em áreas específicas como engenharia, ciências 

contábeis, administração, arquitetura, dentre outras. Geralmente, advêm de outros 

contextos de trabalho, passando a atuar como professores por meio de concurso 

público, acedendo à carreira de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

da Rede Federal de Ensino. Na maioria dos casos, esses profissionais assumem a 

sala de aula sem terem tido, em seu processo formativo, a formação pedagógica para 

o exercício da docência e sem jamais terem lecionado.  
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Entende-se que, de uma forma geral, essa situação decorre de um 

contexto mais amplo da educação e da forma como são tratadas as questões 

educacionais no Brasil, para a definição e a efetivação de políticas públicas 

educacionais, especialmente aquelas destinadas à formação de professores e, de 

forma particular, as políticas públicas voltadas para a Educação Profissional e 

Tecnológica, o que gera uma demanda crescente e requer a continuidade de debates 

em nível local e nacional, bem como estudos científicos e o desenvolvimento de ações 

concretas e inovadoras.  

5.4 Percurso metodológico 

Nesta pesquisa, foram utilizados diferentes elementos teórico-

metodológicos considerados necessários para uma melhor compreensão da 

problemática sobre a formação e atuação docente na EPT, cujo aporte para o 

desenvolvimento dos estudos envolve revisão da literatura, análise documental, 

aplicação de questionários, entrevista individual e grupo focal.  

Quanto aos procedimentos de investigação, corroborando com as ideias 

de Laville e Dionne (1999, p.112), ao discutir o percurso metodológico no processo 

investigativo, ressalta-se a importância da revisão da leitura para o levantamento do 

estado da arte sobre a temática estudada. Segundo esses autores, “fazer a revisão 

da literatura em torno de uma questão é, para o investigador, revisar todos os 

trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que possa servir em sua 

pesquisa”. Dessa forma, destaca-se que a revisão da literatura foi realizada durante 

todo o desenvolvimento da pesquisa, como forma de possibilitar a exploração de 

investigações já desenvolvidas e a produção de conhecimento com vista ao 

aprofundamento dos estudos relativos ao objeto de estudo, em todas as fases de 

desenvolvimento do processo investigativo.  

Um estudo de caso, assim como outros estudos qualitativos, pode 

envolver diferentes procedimentos e técnicas de pesquisa e o uso de instrumentos de 

recolha de dados, como a análise de documentos, a observação, o inquérito por 

questionário, a entrevista, dentre outros. Para Stake (2007), 

Todos os investigadores têm um grande privilégio e uma grande obrigação: o 
privilégio de prestar atenção ao que consideram digno de atenção e a 
obrigação de tirar conclusões retiradas das escolhas mais significativas para 
colegas e clientes. Uma das principais qualificações dos investigadores 
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qualitativos é a experiência. Acrescida à experiência de olhar e pensar 
normalmente, a experiência do investigador qualitativo é a de saber o que 
leva a uma compreensão significativa, reconhecendo boas fontes de dados, 
e consciente e inconscientemente testar a veracidade dos seus olhos e a 
robustez das suas interpretações. É necessário sensibilidade e cepticismo. 
(STAKE, 2007, p. 65) 

 

Assim, este estudo foi desenvolvido em quatro fases, conforme 

apresentado no Esquema do Percurso metodológico, na figura 7: 

FIGURA 7 - Esquema do percurso metodológico desenvolvido no processo 

investigativo. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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objetivos a serem alcançados. Ao se transpor cada fase planejada, foram sendo feitas 

atualizações do plano inicial, uma vez que a elaboração dos instrumentos e o 

planejamento dos procedimentos e técnicas a serem utilizadas nas fases seguintes 

dependiam, em grande parte, da realização da etapa anterior. Concordando com Silva 

(2006), considera-se que o esquema proposto foi trabalhado como um “plano 

evolutivo” desenvolvido de acordo com o avanço do processo investigativo.  

Na primeira fase do desenvolvimento do percurso metodológico, na qual 

se iniciou o estudo exploratório da pesquisa, foram realizadas as atividades de revisão 

da literatura sobre a temática objeto de estudo, a formação docente e 

desenvolvimento profissional de professores, procurando-se estabelecer relação com 

o objeto de estudo sobre formação e docência de professores bacharéis na Educação 

Profissional e Tecnológica, análise documental por meio da qual a pesquisadora teve 

acesso a documentos legais nacionais, como publicações do Ministério da Educação, 

leis, resoluções, decretos, dentre outros documentos institucionais, como Estatuto do 

IFRN, Projeto Político Pedagógico (PPP), Plano de  Desenvolvimento Instituticional 

(PDI), Resoluções, Relatórios anuais, dentre outros. Ainda nessa fase, foram revistas 

as questões de estudos como ponto de partida e definidos os objetivos da 

investigação, visando a elaboração do primeiro instrumento de recolha de dados, o 

inquérito por questionário.  Dessa forma, na revisão da literatura, buscou-se fazer um 

levantamento do estado da arte sobre a problemática a ser investigada, procurando-

se responder à primeira questão de estudo acerca das necessidades formativas para 

a docência, em particular na Educação Profissional e Tecnológica, subsidiando a 

definição dos temas a serem abordados no inquérito por questionário.  Destaca-se 

que, nesta fase, a principal dificuldade ocorreu durante o processo de elaboração do 

questionário. Inicialmente, o instrumento foi elaborado na versão em word e, somente 

depois da realização do pré-teste, decidiu-se pela elaboração da versão online devido 

à dificuldade percebida na devolutiva das respostas, o que demandou maior tempo do 

que o previsto.  

Na segunda fase da pesquisa, a principal atividade foi a aplicação do 

inquérito por questionário, procurando-se responder à questão de investigação sobre 

a visão dos professores bacharéis acerca da dimensão profissional, a docência e as 

interfaces entre a formação inicial desses professsores nas áreas específicas e a 

atuação na Educação Profissional e Tecnológica.  
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Ressalta-se que o estudo exploratório desenvolvido durante as duas 

primeiras fases da pesquisa tornou possível a construção de uma proposta formativa, 

sendo iniciada também a elaboração parcial da tese. O tratamento e análise dos dados 

preliminares possibilitaram conhecer os interesses e necessidades dos professores 

participantes, uma vez que, ao ser inquiridos, a maioria dos professores confirmou a 

necessidade de haver cursos na instituição, locus de trabalho, voltados para a 

formação pedagógica em serviço, apontando temas de interesse para o 

desenvolvimento dos estudos. A referida proposta formativa foi elaborada durante a 

terceira fase do estudo, conforme apresentada no último capítulo desta tese.  

Ressalta-se que essa primeira aproximação com os dados subsidiou a elaboração dos 

instrumentos de recolha de dados utilizados nas fases posteriores, o guião da 

entrevista com gestores e o planejamento do grupo focal, levando-se em consideração 

a análise dos dados preliminares.   

Na terceira fase, buscou-se realizar o estudo em profundidade, 

procurando-se percorrer um caminho metodológico de forma a responder à terceira 

questão de investigação, qual seja: de que modo a ausência de formação pedagógica 

implica na atuação docente de professores bacharéis? Conforme já referido, as etapas 

anteriores subsidiaram a realização da entrevista semiestruturada individual com dez 

gestores – professores que estavam exercendo função na gestão da instituição e 

membros da Equipe Técnico-Pedagógica – com o objetivo de compreender a visão 

que têm os gestores sobre a atuação dos professores bacharéis no desenvolvimento 

de suas atividades, considerando que estes não tiveram a formação acadêmica 

orientada para a docência. Ressalta-se que o roteiro (guião) da entrevista contemplou 

três temas: perfil e trajetória profissional, dimensão pedagógica na gestão do ensino, 

formação continuada e desenvolvimento profissional de professores.   

Salienta-se que, nesta etapa da pesquisa, foi realizada também a 

atividade grupo focal, com o objetivo de se discutir com professores e gestores sobre 

a elaboração de uma proposta formativa como política interna de formação continuada 

para os professores bacharéis, no âmbito do IFRN.  

A quarta fase da pesquisa envolveu as atividades de tratamento, análise 

e interpretação dos dados. O processo de tratamento e análise dos dados 

quantitativos foi realizado utilizando-se planilhas do excel como ferramenta de apoio 
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para a visualização, organização e tratamento dos dados. O tratamento e análise dos 

dados qualitativos foi realizado tomando-se como referência a análise de conteúdo, 

procedendo-se a categorização das respostas dos inquiridos, conforme detalhamento 

explicitado neste capítulo. Nesta fase, foi realizada a elaboração do texto final da tese, 

tendo como um dos capítulos a proposição de uma proposta formativa – o Programa 

de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes do IFRN –, como um programa 

permanente de formação continuada para os professsores bacharéis e demais 

professores da instituição. 

5.4.1 Contexto empírico e participantes do estudo 

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

toma-se como campo empírico o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do RN (IFRN), fazendo-se um recorte e enfocando o estudo junto a professores que 

atuam ou já atuaram na educação profissional técnica de nível médio integrada ao 

ensino médio.   

Dessa forma, tem-se como ambientes da pesquisa empírica: 19 campi e 

reitoria do IFRN, uma vez que dois campi ainda não tinham sido inaugurados no 

momento da realização da pesquisa empírica, tendo como participantes professores, 

gestores e pedagogas da Equipe Técnico-Pedagógica do IFRN. 

5.4.2 Técnicas e procedimentos de recolha de dados 

A realização do percurso metodológico com vistas ao alcance dos 

objetivos traçados é um processo complexo, uma vez que a investigação pode 

envolver a combinação de diferentes instrumentos de recolha de dados, sendo 

necessário, muitas vezes, realizar mudanças de procedimentos e estratégias no 

transcurso da investigação sem descuidar da fiabilidade.  

Esta pesquisa segue a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa. 

A partir das reflexões a respeito da complexidade da problemática a ser investigada, 

foi planejado um design para o percurso metodológico, considerando a natureza 

dinâmica e processual da investigação (Flores, 2003). Assim, o estudo envolveu 

quatro fases, de forma a possibilitar uma certa flexibilidade e ao mesmo tempo a 

interação e a interdependência entre as diferentes fases, visando favorecer o 
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processo de tratamento, a análise e a interpretação dos resultados obtidos no 

processo investigativo. Portanto, a pesquisa se caracteriza, essencialmente, como um 

estudo interpretativo com a utilização de diferentes instrumentos de recolha de dados 

(qualitativos e quantitativos), buscando-se subsidiar uma melhor compreensão do 

problema investigado. 

Para Stake (2007), a recolha de dados pode ocorrer muito antes da 

realização do estudo, a partir da aproximação com outros casos e das primeiras 

impressões. Segundo o autor,  

Uma parte considerável dos dados é impressionista, recolhida informalmente 
à medida que o investigador se vai familiarizando com o caso. Muitas destas 
primeiras impressões serão posteriormente refinadas ou recolocadas, mas o 
conjunto dos dados inclui a primeira das observações. O estudo qualitativo 
tira partido das formas triviais de familiarização com as coisas. O 
conhecimento é largamente cerebral, só algumas coisas são registadas. 
(STAKE, 2007, p. 65) 

 

Dessa forma, tencionando-se alcançar os objetivos da pesquisa, para a 

recolha dos dados, recorreu-se aos seguintes instrumentos e técnicas:  

a) Inquérito por questionário, online, utilizando-se o recurso do 

Google.docs, aplicado junto aos professores participantes da 

pesquisa, tendo sido enviado via e-mail para 1.233 professores, 

obtendo-se 408 respostas; 

b) Entrevistas semiestruturadas individuais gravadas, realizadas 

junto a 10 gestores (professores-gestores e membros da Equipe 

Técnico Pedagógica-ETEP); e 

c) Realização de grupo focal com representação de professores, 

gestores e membros da Equipe Técnico Pedagógica-ETEP, para 

a discussão da proposta de um Programa de Formação e 

Atualização Pedagógica. 

5.4.2.1 Inquérito por questionário 

A realização da aplicação do inquérito por questionário ocorreu na 

primeira fase da pesquisa, sendo esta considerada como o estudo em extensão, tendo 

sido aplicado com professores de todos os campi do IFRN, campo empírico da 
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pesquisa. Ressalta-se que a utilização deste instrumento foi essencial para a recolha 

de dados que subsidiaram o alcance dos objetivos da pesquisa, uma vez que foi 

construído seguindo uma estrutura de seções, com questões abertas e fechadas para 

a obtenção de dados quantitativos e qualitativos acerca das temáticas investigadas.  

Após a análise dos resultados preliminares, foi possível planejar as etapas seguintes 

para o estudo em profundidade, a partir das questões de investigação, e traçar um 

perfil profissional dos professores bacharéis e demais professores não licenciados, 

considerando suas trajetórias formativas e laborais, um dos objetivos da pesquisa.  

O questionário utilizado nesta pesquisa (em anexo) foi organizado por 

seções, a partir dos temas definidos como dimensões a serem investigadas, quais 

sejam: perfil do docente; trajetória profissional; motivação para a docência; atuação 

docente; e identidade profissional. O instrumento contém questões fechadas e 

abertas.  

No decurso da pesquisa, há que se ressaltar a dificuldade encontrada 

no processo de investigação empírica, durante a elaboração do inquérito por 

questionário. Foi elaborado, inicialmente, uma versão em word, tendo sido 

consideradas as orientações do processo de validação. No entanto, ao ser aplicado 

como pré-teste, e após reflexões e análise das respostas, percebeu-se uma grande 

dificuldade no processo de envio e recebimento das respostas. Para ultrapassá-la, 

decidiu-se reelaborar o questionário na versão online, utilizando-se o formulário 

eletrônico com o recurso do Google.docs, e procedendo-se a um novo pré-teste e 

novos ajustes. A aplicação da versão definitiva ocorreu satisfatoriamente, tendo sido 

enviado, via e-mail, para 1.233 professores, dos quais 47% são bacharéis e 

tecnólogos, obtendo-se 408 respostas, o que corresponde a 33%. Do total de 

respondentes, obteve-se 199 respostas do grupo de professores bacharéis e 

tecnólogos e 209 respostas de professores que têm a formação de licenciatura para 

a docência. As entrevistas individuais foram realizadas junto a 10 gestores e membros 

da Equipe Técnico Pedagógica (ETEP), e, no grupo focal, participaram professores 

gestores, membros da ETEP, a pesquisadora e um relator, totalizando um grupo de 5 

pessoas, com gravação de áudio devidamente autorizada. 

Durante a elaboração das questões do inquérito por questionário, 

contou-se com a orientação e colaboração da professora Doutora Isabel C. Viana, da 
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Universidade do Minho, e da professora Doutora Betania Leite Ramalho, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a elaboração, tomou-se como 

referência o modelo de questionário utilizado pelos professores pesquisadores 

Assunção Flores, Isabel C. Viana e Christopher Day, em um projeto de investigação 

intitulada Profissionalismo Docente em transição: as identidades dos professores em 

tempos de mudança (Flores e Viana, 2007). A referida pesquisa foi realizada em 2004, 

entre as Universidades do Minho, Portugal e de Nottinghan (Inglaterra), buscando 

analisar a(s) forma(s) como os professores dos dois países entendem as mais 

recentes mudanças ocorridas no ensino, bem como os seus efeitos no modo como 

encaram o profissionalismo docente e a(s) sua(s) identidade(s) profissional(is). Como 

principais resultados dessa pesquisa, destaca-se que  

a leitura que emerge dos dados evidencia um conjunto de pontos fortes na 
(re)definição do profissionalismo docente, nomeadamente, a importância 
atribuída à aprendizagem contínua e às culturas colaborativas, a relevância 
do trabalho de projecto, e um entendimento mais amplo dos papéis da escola 
e dos professores. (FLORES; VIANA, 2007, p. 8)      

 

Assim, pela aproximação e interesse no estudo dos temas discutidos, a 

referida pesquisa se apresenta como uma importante referência e fonte de inspiração 

para a definição dos temas e questões abordados no questionário utilizado no 

processo de investigação, bem como um dos principais instrumentos de coleta de 

dados junto aos professores participantes. Dessa forma, o questionário foi elaborado, 

inicialmente, na versão em word, com 05 (cinco) questões abertas e 20 (vinte) 

questões fechadas, totalizando 25 questões. No processo de validação, contou-se 

com a colaboração da Professora Doutora Isabel Candeias, professora da 

Universidade do Minho, que apresentou importantes contribuições que serviram para 

novas reflexões e análise do instrumento, o que resultou no ajuste de algumas 

questões.  

Considerando-se os resultados da aplicação do pré-teste, na elaboração 

da versão final do questionário, algumas questões foram modificadas ou desdobradas, 

na perspectiva de adequar ao formato eletrônico e resolver alguns problemas 

percebidos nas respostas ao pré-teste, principalmente problemas relativos ao 

conteúdo de algumas questões. Uma dessas modificações diz respeito à retirada da 

última pergunta do questionário. A pergunta que foi excluída do questionário foi 

elaborada da seguinte forma:  



 190 

“Alguns autores e estudiosos da temática Formação Docente 

evidenciam diferentes saberes necessários ao exercício da docência. Esses saberes 

não advêm somente da formação inicial (saberes pedagógicos, saberes disciplinares 

etc), mas também da experiência prática, da história de vida e das concepções 

profissionais do educador. Fazendo uma relação entre sua formação profissional e 

sua atuação docente, comente a afirmação.”   

Refletindo-se sobre o conteúdo da questão, optou-se por retirá-la, 

partindo-se do entendimento de que os professores bacharéis do IFRN, público-alvo 

da pesquisa, diferenciam-se de todos os outros grupos de professores, uma vez que 

estes não foram formados para ser professores, não possuindo um repertório de 

conhecimentos acerca da educação. Todos eles advêm de áreas profissionais, 

tiveram uma formação inicial que não incluía a formação didático-pedagógica para o 

exercício da docência, a maioria trabalhava em outros contextos profissionais 

totalmente diferentes de uma sala de aula e tornaram-se professores da Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica para lecionar disciplinas específicas relativas às 

diferentes áreas profissionais, de acordo com a sua formação inicial. Portanto, os seus 

conhecimentos profissionais, enquanto docentes, não incluem os conhecimentos 

advindos da formação inicial de cursos de formação de professores, mas sim os 

conhecimentos construídos ao longo da prática como docentes e/ou de processos 

formativos vivenciados após o ingresso na docência. Dessa forma, consideramos que 

seria incoerente se pedir para os inquiridos fazerem uma relação entre a sua formação 

profissional e a sua atuação docente, a partir da afirmação de autores que estudam a 

temática da Formação de docentes que são formados para exercerem a profissão.  

Assim, após o processo de adequação e elaboração da versão 

eletrônica, utilizando-se o recurso do formulário eletrônico do Google.docs, conforme 

já referido, foi realizado outro pré-teste junto a quatro respondentes com as mesmas 

características dos participantes da pesquisa (professores bacharéis do IFRN), com o 

objetivo de dirimir quaisquer dúvidas e ainda poder fazer possíveis ajustes ou 

correções antes da aplicação com todos os professores bacharéis do IFRN. Nesse 

processo, ainda foram feitos alguns ajustes como: aumentar o espaço para questões 

abertas e incluir a opção de marcação “Não se aplica”, além de mudar as opções de 

resposta “por escala” em algumas questões fechadas. Após esses ajustes, foi 
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realizado um segundo pré-teste com dois respondentes. Esse pré-teste ainda 

subsidiou alguns ajustes na terceira versão do questionário definitivo.  

Salientamos que, nessa última versão, houve a necessidade de 

incluirmos mais uma questão, perguntando se o professor fez curso de licenciatura 

(curso de formação para a docência). A inserção da questão deu-se, principalmente, 

após analisarmos a planilha com os dados dos professores da instituição, obtida por 

meio do SUAP-Sistema Unificado de Administração Pública. No momento de 

planejarmos o envio do formulário online por e-mail, percebemos que teríamos de 

enviar a todos os docentes da instituição. Por essa planilha, tivemos acesso a algumas 

informações importantes, como por exemplo, o e-mail dos docentes e a disciplina que 

lecionam na instituição, mas não obtivemos a informação se o professor é bacharel, 

tecnólogo ou se tem licenciatura. Dessa forma, não houve a possibilidade de enviar o 

questionário online apenas para os professores não licenciados, como havíamos 

planejado inicialmente. Assim, foi elaborada uma carta convite e enviada a todos os 

docentes por meio de mala direta do word e enviada por e-mail para a lista de 

docentes do IFRN, no total de 1.233, com a indicação do link para acesso ao 

formulário eletrônico, com o seguinte endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/195-2uciAulq 

KpXbi4MbjxnUfORrEpidfqevA4vnLrE/edit 

Após 15 dias de aplicação, obtivemos um bom resultado com 272 

respostas. Então, resolvemos enviar o segundo convite, deixando o formulário 

eletrônico aberto para recebimento de respostas durante o período de 01 a 29 de 

dezembro de 2014, obtendo um total de 408 respostas, sendo 199 de professores não 

licenciados (bacharéis ou tecnólogos) e 209 de professores licenciados.   

QUADRO 18 – Matriz da organização do inquérito por questionário 

 

TEMAS DESCRITORES QUESTÕES/ITENS 

PERFIL DO DOCENTE 

Lotação do exercício; Vínculo empregatício; Sexo; 

Faixa etária; Tempo de serviço; Regime de 

trabalho; Vínculo como ex-aluno; Formação 

acadêmica. 

1; 1.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 8.1; 8.2; 9; 9.1; 10; 

10.1; 11; 11.1; 12; 

12.1 

TRAJETÓRIA 

PROFISSIONAL  

Motivos para a escolha do curso de graduação; 

Contextos de trabalho antes de ser professor. 
13; 14; 15 

https://docs.google.com/forms/d/195-2uciAulq%20KpXbi4MbjxnUfORrEpidfqevA4vnLrE/edit
https://docs.google.com/forms/d/195-2uciAulq%20KpXbi4MbjxnUfORrEpidfqevA4vnLrE/edit
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TEMAS DESCRITORES QUESTÕES/ITENS 

MOTIVAÇÃO PARA A 

DOCÊNCIA 

Ingresso na profissão docente; Motivos que 

levaram a tornar-se professor; Motivos para 

prestar o concurso no IFRN; Participação em 

cursos de formação em educação antes do 

ingresso no IFRN; Influência da formação para o 

ingresso no IFRN; Participação em cursos de 

formação em educação após o ingresso no IFRN; 

Influência da formação para melhoria na atuação 

docente. 

16; 17; 18, 19, 19.1; 

20; 20.1 

ATUAÇÃO DOCENTE 

Autoavaliação da prática pedagógica; Dificuldades 

ou desafios em sala de aula; Cursos, modalidades 

e níveis de ensino que leciona ou já lecionou no 

IFRN; Aspectos que influenciam positivamente ou 

negativamente em sala de aula; Falta de cursos 

de formação pedagógica; Conhecimento e 

participação em cursos já oferecidos; Interesse 

em participar de cursos de atualização; 

Conhecimento sobre estratégias de ensino e 

aprendizagem; Indicação de temas para palestras 

ou cursos. 

21; 22; 22.1; 23; 24; 

26; 27; 28; 29; 29.1 

IDENTIDADE 

PROFISSIONAL 

Docência como sua identidade profissional, nível 

de satisfação com a profissão docente, 

Conhecimento sobre a carreira, Conhecimento 

dos documentos institucionais. 

30; 30.1; 31; 32; 33; 

33.1 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

5.4.2.2  Entrevista individual com gestores e membros da Equipe Técnica-Pedagógica 
(ETEP) 

Para dar continuidade à próxima fase do processo de investigação 

empírica, procedeu-se a análise dos dados preliminares, como ponto de partida para 

o estudo em profundidade, por meio da realização de entrevista individual com os 

gestores e, em seguida, a realização da atividade de grupo focal.  

A entrevista é considerada uma poderosa técnica de recolha de dados. 

Por meio da interação entre o entrevistado e o investigador, é possível se obter 

informações importantes e esclarecimentos adicionais para a pesquisa, caso seja 

necessário, o que não se consegue através do questionário (Coutinho, 2015).  

A elaboração do guião da entrevista individual semiestruturada que foi 

realizada com gestores da instituição teve como objetivo conhecer a trajetória e o perfil 

profissional dos gestores e analisar a dimensão pedagógica no projeto formativo do 
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IFRN, no âmbito da gestão institucional, bem como nas atividades de ensino 

assumidas pelos professores bacharéis e demais professores não licenciados, a partir 

da visão dos gestores.  

Corroborando-se com Bogdan e Biklen (1994, p.134), considera-se que, 

neste estudo, a entrevista representou um importante instrumento de recolha de 

dados, a partir do qual foi possível o aprofundamento do estudo. Segundo os autores,  

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 
formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou 
podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 
documentos e outras técnicas. Em todas estas situações a entrevista é 
utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.  

 

Dessa forma, neste estudo, as entrevistas foram utilizadas como um dos 

instrumentos de recolha de dados, tendo sido realizadas de forma individual junto a 

dez gestores do IFRN, envolvendo membros da Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP) 

e professores da instituição que, no momento, assumiam também cargos de gestão, 

quais sejam: reitor, pró-reitores, diretores sistêmicos, diretores acadêmicos, diretores 

gerais e assessores.  Por último, foi realizada a atividade de grupo focal com a 

participação de professores, gestores e membros da ETEP, tendo como objetivo 

discutir sobre a temática da formação continuada e desenvolvimento profissional de 

professores do IFRN, a partir da análise de uma proposta do Programa de Formação 

e Atualização Pedagógica de Docentes, buscando suscitar reflexões dos participantes 

no sentido de colaborarem com a (re)elaboração e melhoria da proposta apresentada 

pela pesquisadora. 

O quadro 19 apresenta o roteiro (guião) utilizado na realização da 

entrevista com os dez gestores do IFRN: 

QUADRO 19 – Guião para a entrevista com gestores 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA E 

EMANCIPATÓRIA 

GUIÃO PARA ENTREVISTA COM GESTORES E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICO-

PEDAGÓGICA DO IFRN 

Apresentação da entrevista, objetivo e consentimento informado 
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA E 

EMANCIPATÓRIA 

GUIÃO PARA ENTREVISTA COM GESTORES E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICO-

PEDAGÓGICA DO IFRN 

Parte 
 1 

Apresentação: Esta entrevista subsidiará a minha pesquisa de doutorado em Educação, 

intitulada: “Formação e docência: necessidades formativas e atuação de professores 
bacharéis na Educação Profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio”. 

Agradeço a sua disponibilidade em colaborar. Peço a sua autorização para gravar a 
entrevista, cujo conteúdo será preservado e utilizado apenas para o objetivo do estudo.  

Objetivo da entrevista: As questões que seguem procuram conhecer a trajetória e o 
perfil profissional dos gestores e analisar a dimensão pedagógica no projeto formativo 
do IFRN, no âmbito da gestão institucional e das atividades de ensino assumidas pelos 
professores bacharéis e tecnólogos. 

Assinatura do Termo de Consentimento informado. 

Tema: Perfil dos gestores e trajetória profissional   

 
PERGUNTAS OBS. SUGESTÕES  

Parte 
 2 
 
 

1. Informe alguns dados pessoais: idade, estado civil, 
sexo.  

2. Há quanto tempo você ingressou na instituição? 
3. Qual seu campus de lotação? 
4. Qual o seu regime de trabalho? Tem dedicação 

exclusiva?  
5. Qual a sua formação acadêmica na Graduação e, se 

for o caso, na Pós-Graduação?   
6. Qual seu cargo (docente ou técnico administrativo em 

educação), função que ocupa na gestão da Instituição 
e há quanto tempo está assumindo este cargo? 

7. Assumiu outros cargos de gestão no IFRN 
anteriormente? Qual(is)?  

8. Que atividades profissionais desenvolvia antes de 
ingressar no IFRN e em que contexto(s) de trabalho 
atuava?  

9. O que considera que a instituição espera de um gestor 
ou membro da Equipe Técnico-Pedagógica? No seu 
caso, o que foi determinante para você assumir este 
cargo no IFRN ? 

10. O IFRN realiza cursos de formação para gestores? 
11. Você sente falta de algum tipo de formação que discuta 

e oriente sobre os conhecimentos e competências que 
permeiam o trabalho do gestor? 

 
 
 

 

Tema: Dimensão pedagógica na gestão do currículo   

Parte 
 3 

12. Com relação aos documentos institucionais do IFRN, de 
que forma eles orientam o desenvolvimento das suas 
atividades? 

13. Na sua concepção, qual o papel do gestor institucional 
na gestão do currículo? 

14. Quais são as atividades e ou projetos que devem ser 
priorizados pelo/s gestor/es e, desses projetos ou 
atividades, o que deveria ser modificado, corrigido ou 
mudado/inovado?   

15. Qual a sua percepção sobre o lugar que ocupa a 
dimensão pedagógica na prática educativa da 
instituição? 
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA E 

EMANCIPATÓRIA 

GUIÃO PARA ENTREVISTA COM GESTORES E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICO-

PEDAGÓGICA DO IFRN 

16. Como avalia (pontos positivos, negativos, sugestões) o 
trabalho pedagógico dos professores no 
desenvolvimento do currículo? 

17. Na sua concepção, que aspectos influenciam positiva 
ou negativamente no processo de ensino e 
aprendizagem? 

18. Percebe algum tipo de dificuldade na atuação 
pedagógica dos professores em sala de aula, em 
particular, dos professores bacharéis (que atuam no 
ensino técnico integrado ao ensino médio)?  Em caso 
afirmativo, que apoio institucional é oferecido aos 
professores?  

19. Sente falta de algum tipo de ação formativa que 
favoreça o desenvolvimento profissional dos 
professores voltado para o processo de ensino e 
aprendizagem? 

Tema: Formação Continuada e desenvolvimento profissional de professores 

Parte 
 4 

20. Conhece alguma iniciativa da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica-SETEC/MEC, voltada para a 
formação dos professores que ingressam na Rede de 
Educação Profissional e Tecnológica?  

21. Tem conhecimento se o IFRN desenvolve ou já 
desenvolveu algum curso de formação pedagógica para 
os professores que ingressam na instituição, em 
especial, para os docentes não licenciados - bacharéis 
e tecnólogos? Justifique ou esclareça sua resposta. 

22. Quais orientações e assistência sistemática são 
prestadas aos professores que não têm a formação 
pedagógica para o exercício da docência? Justifique ou 
esclareça sua resposta. 

23. Na sua opinião, há necessidade de cursos de formação 
pedagógica para os professores? Em caso afirmativo,  
que tipo de conhecimentos deveriam ser priorizados?  

24. Poderia dar alguma sugestão para contribuir para a 
formulação de uma possível proposta de formação 
continuada, voltada para a formação pedagógica e 
desenvolvimento profissional dos professores do IFRN? 

  

Outras questões 

25. Gostaria de acrescentar algo que considera importante sobre o tema e que não 
tenha sido referido anteriormente? 

Obrigada por sua colaboração! 

REJANE BEZERRA BARROS  
Doutoranda 

DOUTORA BETANIA LEITE RAMALHO 
Orientadora/UFRN 

DOUTORA ISABELC. VIANA 
Orientadora/UMinho 

 Fonte: Acervo pessoal da autora 

Concordando com Bourdieu (1997), há o reconhecimento de que a 

entrevista é um ato sempre arbitrário. Para esse autor, sempre haverá arbitrariedade 
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na pesquisa.  No entanto, há que se considerar duas propriedades inerentes à relação 

de entrevista sobre as quais o pesquisador deve ter cuidado e se esforçar para reduzir 

ao máximo “a violência simbólica que se pode exercer”. Assim, o autor salienta que, 

para se evitar dominar esses efeitos, o pesquisador precisa  

tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista, é em 
primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir sem o saber 
por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária que está no princípio 
da troca, é tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz da situação 
[...]. (BOURDIEU, 1997, p.695)  

 

Nesse sentido, o pesquisador deve estar aberto às situações inusitadas 

que, porventura ocorram no decorrer de uma entrevista, sendo necessário estar com 

o olhar e a escuta sensíveis e tendo como foco o seu objeto de estudo. Assim, deve 

estar atento para perceber os valores e sentidos explicitados por meio das falas dos 

participantes da pesquisa, de forma a favorecer a compreensão da sua ação social 

(SILVA, 2006). Dessa forma, a construção do percurso metodológico deve ser 

criteriosamente planejada. Para Mills (1986), “cada um deve ser um metodólogo, um 

artesão intelectual”.  

Nesse sentido, considerando-se a complexidade da investigação e a 

diversidade de procedimentos e instrumentos de recolha dos dados, no processo de 

tratamento e análise dos dados, buscou-se recorrer à inter-relação dos resultados das 

diferentes fases da pesquisa por meio do entrecruzamento dos dados obtidos a partir 

das falas dos inquiridos nas respostas abertas do questionário, na entrevista e no 

grupo focal. 

5.4.2.3 Realização do Grupo Focal 

A escolha do grupo focal como um dos instrumentos de coleta de dados 

desta pesquisa deu-se, principalmente, por este possibilitar a interlocução direta entre 

um grupo de pessoas com características comuns e o diálogo a partir da discussão 

de um problema.   Gatti (2012, p.7) enfatiza que o grupo focal é uma técnica bastante 

utilizada no âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social, sendo derivada 

de trabalhos com grupos, amplamente desenvolvidos pela Psicologia social.   

Segundo Coutinho (2015), a técnica do grupo focal combina entrevista e 

observação por meio da qual o investigador interage com um grupo de pessoas que 
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têm conhecimento ou experiência sobre um determinado tema ou uma dada situação 

e propõe a discussão. Para isso, o investigador lança uma série de perguntas 

previamente definidas com o objetivo de obter informações importantes a partir das 

percepções, experiências e opiniões expostas pelos participantes. 

Dessa forma, entende-se que o grupo focal, realizado na terceira etapa 

da pesquisa, constituiu-se como um importante instrumento de coleta de dados, uma 

vez que favoreceu a concretização de um dos objetivos delineados no projeto inicial 

desta pesquisa científica, ou seja, a discussão de uma proposta formativa a ser 

apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN). 

No quadro 20, apresenta-se o planejamento da atividade grupo focal realizada com 

um grupo de professores e gestores do IFRN:  
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QUADRO 20 – Roteiro (guião) do grupo focal 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA E EMANCIPATÓRIA 

Doutoranda: Rejane Bezerra Barros 
Orientadora: Dra. Betania Leite Ramalho/UFRN 

Orientadora: Dra. Isabel C. Viana/UMinho 

ROTEIRO (GUIÃO) PARA O GRUPO FOCAL 

Apresentação e consentimento informado 

Parte 
1 

Esta atividade de grupo focal subsidiará a pesquisa de doutorado em Educação, intitulada: 
“Formação e docência: necessidades formativas e atuação de professores bacharéis na 
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio”. 
Objetivos do grupo focal: a realização deste grupo focal tem como objetivo discutir 
sobre a temática da formação continuada e desenvolvimento profissional de professores, 
a partir da análise de uma proposta do Programa de Formação e Atualização 
Pedagógica (PROFAP). Busca-se, ainda, suscitar reflexões dos participantes no sentido 
de colaborarem com a (re)elaboração e melhoria da proposta apresentada pela 
pesquisadora.  
A proposta será apresentada e debatida, inicialmente, com os participantes do grupo 
focal e posteriormente, será entregue à autoridade maior da Instituição com vistas à 
análise, aprovação e implementação da mesma como uma política interna de formação 
continuada para os docentes do IFRN, em consonância com os princípios e diretrizes 
pedagógicas definidas no Projeto Político-Pedagógico do IFRN.  
Agradecemos a disponibilidade dos senhores em colaborar e pedimos autorização para 
gravar a discussão do grupo, cujo conteúdo será preservado e utilizado apenas para o 
objetivo do estudo.  
Assinatura do Consentimento informado. 

Justificativa: a escolha do grupo focal como um dos instrumentos de coleta dos dados 

desta pesquisa deu-se, principalmente, por este possibilitar a interlocução direta entre um 
grupo de pessoas com características comuns e o diálogo a partir da discussão de um 
problema.   Gatti (2012, p.7) enfatiza que o grupo focal é uma técnica bastante utilizada no 
âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social, sendo derivada de trabalhos com 
grupo amplamente desenvolvidos pela Psicologia social.  Dessa forma, entende-se que o 
grupo focal, nesta fase da pesquisa, constitui-se como uma das principais ferramentas de 
coleta de dados.  

 ATIVIDADE OBS.  SUGESTÕES  

Parte 
2 
 
 

1. Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa: 
a. Respostas dos docentes ao inquérito por questionário 

online. 
b. Respostas dos gestores e membros da Equipe técnico-

pedagógica à entrevista.  

 
 
 

 

 

Parte 
3 

2. Apresentação da proposta do Programa de Formação e 
Atualização Pedagógica (PROFAP), a ser implementado 
como uma política interna de formação continuada e 
desenvolvimento profissional dos docentes do IFRN. 

  

 

Parte 
4 

3. Discussão da proposta.   
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA E EMANCIPATÓRIA 

Doutoranda: Rejane Bezerra Barros 
Orientadora: Dra. Betania Leite Ramalho/UFRN 

Orientadora: Dra. Isabel C. Viana/UMinho 

ROTEIRO (GUIÃO) PARA O GRUPO FOCAL 

 

4. Sugestões para a melhoria da proposta do PROFAP: 
a. Contribuições para a reelaboração da proposta. 
b. Definição de ações para a apresentação à Reitoria do 

IFRN, discussão com a comunidade e aprovação dos 
órgãos colegiados CONSEPEX e CONSUP, visando a 
implementação do PROFAP como uma política interna 
de formação continuada, voltada para a formação e 
atualização pedagógica de docentes, no âmbito do 
IFRN. 

  

Outras questões 

5. Gostariam de acrescentar algo que consideram importante sobre o tema e que não 
tenha sido referido anteriormente? 

Obrigada por sua colaboração! 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Ressalta-se que uma das dificuldades encontradas na realização desta 

atividade diz respeito à data de agendamento para a realização, posto que, como é 

uma atividade em grupo, houve dificuldade para se encontrar uma data com 

disponibilidade de todos os convidados. Por fim, na data agendada, houve assembleia 

dos funcionários do IFRN que culminou com a decisão de paralização das atividades, 

cujos desdobramentos provocaram a convocação de reuniões com o grupo gestor, 

em caráter de urgência, o que prejudicou a realização da atividade do grupo focal, 

tendo sido realizado com um número reduzido de cinco participantes. Apesar disso, a 

atividade foi realizada com a participação professores, gestores e membros da Equipe 

Técnico-Pedagógica, sendo considerada uma importante atividade para o 

prosseguimento dos estudos, posto que, nesta atividade, foi possível ouvir as opiniões 

e sugestões dos participantes para a elaboração de uma proposta formativa voltada 

para a formação pedagógica dos professores bacharéis.   

Ao iniciar a atividade, a investigadora solicitou que um dos participantes 

registrasse todas as opiniões emitidas pelo grupo. Em seguida, apresentou a proposta 

de discussão do tema, já informado antecipadamente no momento do convite para a 

participação enviado por e-mail, e fez uma breve apresentação dos resultados 

preliminares da pesquisa. Por fim, apresentou a proposição de elaboração de um 

Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes do IFRN, solicitando 
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ao grupo que opinasse sobre a proposta. O grupo foi unânime em avaliar a proposta 

como muito importante para a instituição, reconhecendo a necessidade de se investir 

na formação continuada dos professores no contexto do IFRN, especialmente para os 

professores não licenciados. No momento da discussão, foram sugeridas algumas 

modificações na proposta, assim como o acréscimo de alguns temas considerados 

importantes para a formação dos professores.   

5.4.3 Tratamento e análise de dados 

O processo de investigação teve como aporte metodológico os seguintes 

procedimentos e técnicas de pesquisa: análise documental; questionário (online) 

realizado junto a professores; entrevista semiestruturada individual realizada com 

gestores; e atividade de grupo focal com professores e membros da ETEP.  

Para responder aos objetivos definidos para a investigação da 

problemática, a pesquisa teve como suporte a coleta de dados qualitativos e 

quantitativos, considerando-se a necessidade do estudo em extensão na fase 

exploratória, na qual foi utilizado o questionário online, sendo encaminhado a todos 

os professores do IFRN via e-mail, totalizando 1.233 (hum mil, duzentos e trinta e três) 

professores, e o estudo em profundidade para o qual se utilizou a entrevista individual 

com 10 (dez) gestores professores em cargos de gestão e membros da Equipe 

Técnico-Pedagógica (ETEP).   

Durante o processo de tratamento e análise dos resultados da pesquisa, 

procurou-se manter os cuidados relativos à fidelidade às falas dos inquiridos. Para o 

tratamento e análise dos dados quantitativos e elaboração de gráficos dos resultados, 

utilizou-se a ferramenta do formulário eletrônico do Google Docs e planilhas do excel, 

possibilitando a visualização, a leitura e a organização dos dados quantitativos obtidos 

por meio das questões fechadas do inquérito por questionário online. Por meio das 

planilhas do excel, foram extraídos também os dados qualitativos obtidos das 

questões abertas do questionário.   

Assim, no processo de tratamento e análise dos dados quantitativos, 

optou-se por trabalhar com base da estatística descritiva, tendo sido elaboradas 

tabelas de frequência, gráficos de barras e gráficos circulares. Para isso, utilizou-se o 

excel para elaboração dos gráficos dos resultados, tendo sido elaborados gráficos 
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simples a partir de uma ou mais referências das respostas obtidas por meio das 

questões fechadas do questionário.  

Para a realização do tratamento e análise dos dados qualitativos, 

recorreu-se à análise de conteúdo, objetivando-se uma melhor compreensão das falas 

dos professores e gestores inquiridos durante a pesquisa empírica bem como a inter-

relação dos dados obtidos por meio de diferentes instrumentos de recolha de dados 

utilizados.  

 Para Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo é concebida como um 

conjunto de técnicas e processos de compreensão das mensagens, definindo-a 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 dessas 
mensagens. 

 

Com base nesse entendimento, na fase de tratamento, análise e 

interpretação dos dados, foi realizado o processo de construção de categorias a partir 

de temas pré-definidos e emergentes que surgiram das respostas dos inquiridos. 

Assim, procederam-se os seguintes passos: leitura inicial buscando-se a aproximação 

com os dados, processo de codificação, redução dos dados e construção de 

categorias.  

De acordo com Esteves (2006), a análise de conteúdo “é a expressão 

genérica utilizada para designar um conjunto de técnicas possíveis para tratamento 

da informação previamente recolhida. Segundo as autoras, os dados a sujeitar a uma 

análise de conteúdo podem ser de origem e de natureza diversas”. Com essa 

compreensão, seguindo-se os procedimentos próprios do processo de investigação 

científica, no tratamento e análise dos dados qualitativos, foram elaborados quadros 

para a construção de categorias, inicialmente, utilizando-se o word, a partir dos dados 

qualitativos obtidos por meio das respostas abertas do inquérito por questionário, 

aplicado junto aos professores participantes, e das respostas às perguntas da 

entrevista semiestruturada realizada junto aos gestores do IFRN.  
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5.4.3.1 Processo de categorização  

A análise dos dados no processo investigativo tem como preocupação 

principal tornar inteligíveis os resultados, de forma a possibilitar a interpretação, 

compreensão e problematização do objeto de estudo, por isso o estudo faz uma 

análise qualitativa dos dados com o respaldo também de dados quantitativos. Temos 

a consciência de que a questão metodológica requer um amplo debate entre os 

pesquisadores envolvidos e a flexibilidade no desenvolvimento do percurso 

metodológico da pesquisa. Segundo Nuñez e Ramalho (2008, p. 6),  

a correlação entre os instrumentos de coleta de dados ajuda a superar as 
limitações próprias de cada instrumento. As respostas às questões de estudo, 
como construção de sentidos, emergem da interpretação de informações que 
provêm de diferentes fontes de coletas de dados, incluindo a discussão 
sistemática entre os pesquisadores, de forma crítica e reflexiva. 

  

Assim, reconhecendo as limitações próprias dos instrumentos de coleta 

de dados, no tratamento dos dados, procura-se estabelecer relações e 

entrecruzamento dos dados coletados a partir dos instrumentos utilizados na pesquisa 

como questionários, entrevistas, grupo focal e outros já mencionados. Como já 

referido, para o tratamento dos dados qualitativos, utiliza-se a análise de conteúdo a 

partir dos discursos dos professores e gestores participantes da pesquisa, por 

possibilitar o estabelecimento de categorias de análise e por considerarmos a opção 

metodológica mais adequada para a análise das respostas às questões abertas de 

questionários, entrevistas e grupo focal. Bardin, ao discutir o conceito e a intenção da 

análise de conteúdo, salienta que  

não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com 
maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 
comunicações. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 
(BARDIN, 1977, p. 31;38) 

 

Seguindo-se essa direção, durante o processo de categorização, nos 

procedimentos para o tratamento dos dados qualitativos, foi elaborado, em word, um 

quadro de categorias, tendo sido iniciado o processo manualmente, com base nas 

respostas dos professores às questões abertas do questionário, conforme quadro 21 

apresentado abaixo:  
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QUADRO 21 – Análise de conteúdo - Construção de categorias 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

Ressalta-se que esse procedimento foi um passo essencial para a 

construção das categorias, permitindo à pesquisadora a aproximação, a familiarização 

progressiva dos dados e, sequencialmente, o conhecimento aprofundado dos 

mesmos.  
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Posteriormente, recorreu-se ao Nvivo10, um software de apoio baseado 

na análise de conteúdo que auxilia o pesquisador no tratamento e análise dos dados 

qualitativos, Dessa forma, objetivando-se uma melhor organização e sistematização 

no tratamento e análise dos dados textuais, procedeu-se a inserção das fontes, a 

classificação e redução dos dados e a codificação das fontes, seguindo-se o processo 

de categorização, o que possibilitou à pesquisadora a aproximação dos dados e o 

conhecimento do contexto.  Considerando-se o grande volume de dados da pesquisa, 

torna-se possível perceber que a utilização do software NVivo10 contribuiu para a 

análise e interpretação dos dados, uma vez que possibilita a inter-relação das 

informações, como também favorece a apresentação dos resultados por meio da 

extração de tabelas, esquemas e gráficos, conforme esquemas apresentados nos 

apêndices.  

Tomando-se como referência os estudos de Bardin (1977), ressalta-se 

que o processo de construção das categorias e subcategorias deu-se por 

procedimentos mistos, tendo como ponto de partida as categorias pré-existentes, 

considerando-se dimensões definidas previamente no momento da elaboração do 

inquérito por questionário - elaborado com questões abertas e fechadas e aplicado 

junto aos docentes -, bem como para a elaboração do roteiro (guião) da 

semiestruturada – aplicada juntos aos gestores -, acrescentando-se a essas, as 

categorias emergentes que surgiram no processo de análise das respostas dos 

participantes da pesquisa.  

O trabalho de construção das categorias e sub-categorias foi feito de 

forma exaustiva com a codificação de todas as unidades de registro, o que demandou 

um tempo maior do que o previsto, considerando-se, inicialmente, por exclusão mútua. 

No entanto, no processo reflexivo de análise e interpretação dos dados qualitativos 

que o próprio processo de categorização provoca no investigador, entende-se que, 

em pesquisa qualitativa ou mista, uma resposta de um inquirido sobre um tema pode 

dizer muitas coisas, podendo ser atribuída a diferentes categorias.  Assim, as 

subcategorias emergiram das falas dos inquiridos, de acordo com a análise e 

interpretação da investigadora e o estabelecimento da triangulação dos dados. Nesse 

sentido, Stake (2007, p. 124-25) salienta que o problema no estudo de caso está em 

determinar um significado, porém o autor chama a atenção: “[...] a triangulação 
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consome recursos, pelo menos, e tempo e, portanto, só os dados e as afirmações 

importantes serão deliberadamente triangulados” (STAKE, 2007, p. 124-125).  

Dessa forma, no processo de análise e interpretação dos dados, 

procurou-se estabelecer inter-relações entre os fragmentos de textos extraídos de 

diferentes unidades de contexto obtidas por instrumentos de recolha de dados 

distintos. 

No processo da análise dos dados qualitativos, são considerados 

também alguns princípios da análise compreensiva do discurso, uma vez que esta 

permite a compreensão dos sentidos e valores por meio do discurso oral do indivíduo. 

Nessa metodologia, recorre-se a diversas técnicas de pesquisa qualitativa, nas quais 

o indivíduo é interpelado sempre dentro de uma lógica compreensiva (SILVA, 2006).  

5.4.4 Questões éticas do estudo 

No processo de investigação, foram desenvolvidos procedimentos e 

cuidados necessários relativos, principalmente, aos aspectos éticos e à segurança 

dos participantes. Bogdan e Biklen (1994, p. 75) salientam que, no âmbito da ética 

nas investigações relativas aos seres humanos, duas questões são fundamentais: 

O consentimento informado e a proteção dos sujeitos contra qualquer espécie 
de danos. [Acrescentam ainda que] (i) os sujeitos aderem voluntariamente 
aos projectos de investigação, cientes da natureza do estudo e dos perigos e 
obrigações nele envolvidos, assim como, (ii) os sujeitos não são expostos a 
riscos superiores aos ganhos que possam advir.  

 

Nesta perspectiva, no percurso do estudo, foram desenvolvidos alguns 

procedimentos relativos aos cuidados com os aspetos éticos, tais como:  

i) elaboração e validação dos instrumentos de recolha dos dados;  

ii) convite realizado, via e-mail, contendo informações, aos 

inquiridos sobre a investigação;  

iii) consentimento informado expresso na página inicial do 

questionário online, consentimento informado escrito e assinado 

na realização da entrevista e do grupo focal;  
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iv) garantia do anonimato expressa no texto inicial do questionário e 

do consentimento informado escrito;  

v) autorização dos inquiridos para a gravação de áudio;  

vi) confidencialidade sobre as informações fornecidas; e  

vii) disponibilização do e-mail da investigadora para quaisquer 

esclarecimentos sobre a pesquisa.  

5.4.5 Limitações do estudo 

Ao longo do desenvolvimento deste estudo, as decisões sobre o 

percurso metodológico a ser seguido foram tomadas em função de se alcançar os 

objetivos propostos, de forma a subsidiar reflexões e análises durante o processo 

investigativo. No entanto, cabe ressaltar algumas dificuldades sentidas pela 

pesquisadora para a realização de cada etapa, tendo sido necessário, em alguns 

momentos, realizar modificações no plano inicial do percurso metodológico, 

considerando-se que as etapas foram organizadas de forma sucessiva, evolutiva e 

interdependente.    

Essas dificuldades dizem respeito, especialmente, à realização das 

etapas de recolha e análise dos dados.  A elaboração do primeiro instrumento de 

recolha de dados – o inquérito por questionário – demandou um tempo maior que o 

previsto inicialmente. A primeira versão foi elaborada em word, porém, durante a 

aplicação do pré-teste, no qual o instrumento foi enviado por e-mail aos participantes, 

surgiu a primeira dificuldade, pois a pesquisadora dependia do feedback para 

proceder os ajustes necessários e definir a versão final. Após reflexões sobre uma 

forma mais prática e viável, considerando-se o grande número de professores para os 

quais o instrumento seria enviado via e-mail, decidiu-se reelaborar o instrumento na 

versão online, utilizando-se o formulário eletrônico do google.doc. Portanto, essa 

etapa da pesquisa empírica envolvendo elaboração, reelaboração e aplicação do 

questionário junto aos professores, demandou um tempo maior do que o previsto, 

gerando um atraso considerável na realização das etapas posteriores. Para a 

elaboração dos novos instrumentos de recolha de dados – roteiro da entrevista (guião) 

com os gestores e planejamento do grupo focal –, seria necessário considerar a 
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análise dos dados preliminares obtidos por meio do questionário, na fase exploratória 

do estudo.  

Quanto ao processo de análise dos dados, considera-se que este foi um 

dos grandes desafios enfrentados no transcurso da investigação. Como já referido, no 

tratamento e análise dos dados qualitativos da pesquisa, optou-se por utilizar a análise 

de conteúdo, considerando-se o grande número de dados qualitativos obtidos por 

meio dos diferentes instrumentos de recolha de dados utilizados, especificamente, das 

cinco questões abertas do questionário e das questões da entrevista individual 

realizada com os gestores. Ressalta-se que, primeiramente, o trabalho de tratamento 

e análise dos dados, redução das informações e a construção das categorias a partir 

das dimensões de análise foi realizado manualmente. Em seguida, a pesquisadora 

buscou apropriar-se do conhecimento sobre o software NVivo10, passando a utilizá-

lo como software de apoio que tem como base a análise de conteúdo para o 

tratamento e análise e inter-relação dos dados qualitativos, o que possibilitou uma 

melhor organização e sistematização.  

Como limitação do estudo, reconhece-se ainda o fato de ter sido 

necessário fazer um filtro nas respostas ao questionário: o grupo dos licenciados e o 

grupo dos professores bacharéis e demais professores não licenciados, estes últimos 

considerados sujeitos da pesquisa. Utilizando-se planilhas do excel, as respostas 

foram separadas em dois grupos, com o objetivo de serem elaborados os gráficos 

relativos às respostas fechadas e a análise dos mesmos, e também das respostas 

abertas, utilizando-se a análise de conteúdo. Dessa forma, devido ao limite de tempo 

para a realização da investigação e, considerando-se a amplitude da problemática, 

decidiu-se priorizar a análise das respostas de 199 (cento e noventa e nove) 

professores bacharéis e tecnólogos, isto é, professores não licenciados, sendo estes 

considerados sujeitos da pesquisa. Assim, não foi possível, neste estudo, aprofundar 

a análise das respostas do grupo de professores licenciados que responderam ao 

questionário. No entanto, a pesquisadora considera um importante material que pode, 

posteriormente, subsidiar a continuidade dos estudos acerca da temática da 

formação, atuação e desenvolvimento profissional dos professores do IFRN.  
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os dados da pesquisa e a 

interpretação dos resultados, buscando responder às questões de investigação e aos 

objetivos definidos para o estudo da problemática, conforme o percurso metológico 

explicitado no capítulo anterior. Ressalta-se que, durante o processo de tratamento e 

análise, procurou-se primar pela fidedignidade às falas dos participantes.  

A figura “nuvem de palavras” a seguir, é composta pelos termos que 

apresentaram maior frequência nas falas dos professores e gestores participantes da 

pesquisa. A nuvem de palavras foi extraída do software NVivo10, durante o processo 

de tratamento e análise dos dados qualitativos obtidos por meio dos instrumentos de 

recolha de dados utilizados na pesquisa, a partir das falas dos sujeitos em resposta 

às questões abertas do questionário aplicado junto aos professores bacharéis e 

tecnólogos e da entrevista realizada junto aos gestores.  Assim, ao serem abordados 

sobre temas relevantes que subsidiaram o desenvolvimento da investigação, tendo 

como objeto a formação e docência de professores bacharéis no contexto da EPT, no 

âmbito do IFRN, as palavras mais evidentes foram aprendizagem, ensino, alunos, 

instituição, educação, profissional, metodologias, professor, desenvolvimento, dentre 

outras, conforme figura 8: 

FIGURA 8 - Nuvem de palavras extraída do Software NVivo10, no processo de 
tratamento dos resultados. 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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6.1  Formação docente e atuação profissional de professores bacharéis  

Os professores aprendem naturalmente ao longo da sua carreira. Contudo,  
aprendizagem baseada apenas na experiência irá, em última análise, limitar 
o seu desenvolvimento profissional. [...] Planificar e apoiar o desenvolvimento 
profissional ao longo de toda a carreira é uma responsabilidade conjunta dos 
professores, das escolas e do Governo. (DAY, 2001, p. 17) 

 

O escopo desta pesquisa perpassa pela formação e atuação docente 

dos “professores bacharéis” que atuam na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, no âmbito do IFRN. A problemática investigada evidencia que os 

professores bacharéis, assim como os demais professores não licenciados, assumem 

a docência acedendo à carreira de professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. No entanto, esses professores iniciam a atividade docente sem terem 

conhecimento sobre Educação, sem conhecerem o que é Educação Profissional e 

Tecnológica, quais as especificidades do trabalho docente na Educação Profissional 

integrada ao ensino médio, na Educação de Jovens e Adultos-EJA, e ainda, sem 

terem formação para lecionar em cursos de formação de professores, uma das 

finalidades dos Institutos Federais.  

Vislumbrando-se o alcance do objetivo definido para analisar como se 

apresenta a política de formação de docentes no contexto da Educação Profissional 

e Tecnológica e nos documentos institucionais do IFRN, foram desenvolvidos estudos 

a partir da revisão da literatura sobre formação docente no contexto educacional 

brasileiro, em particular, na Educação Profissional e Tecnológica, assim como estudos 

relativos aos documentos legais e análise de documentos institucionais do IFRN, 

conforme temáticas abordadas nos capítulos II e III. 

Os resultados da pesquisa, de acordo com o referencial teórico, mostram 

que a formação de professores no Brasil ocorre, principalmente, por meio de 

Programas de caráter provisório e emergencial. Observa-se a inexistência de políticas 

públicas de Estado voltadas para a formação dos professores, de forma efetiva e 

perene, especialmente, para a formação pedagógica de professores bacharéis e 

tecnólogos que atuam na EPT, de forma a promover a sua formação e o 

desenvolvimento profissional, enquanto docentes. Apesar de existirem diversos 

programas de incentivo a Programas de Pós-Graduação com a disponibilização de 

bolsas de estudos, os professores que ingressam nesses cursos, geralmente, optam 
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por seguir a formação acadêmica na sua área de formação inicial, e não na área de 

educação.  

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

com a expansão e interiorização dos Institutos Federais em todos os estados do Brasil, 

processo (re)iniciado a partir de 2008 por ocasião da promulgação da Lei 

n.11.892/2008, o IFRN tem realizado esforços institucionais e investimentos, visando 

o cumprimento da sua nova função social assumida. Dessa forma, muitas ações têm 

sido desenvolvidas, tais como: inauguração de novos campi, contratação de 

servidores, aquisição de equipamentos, elevação do número de matrículas, dentre 

outras ações estratégicas, como a ação da oferta de cursos para reitores, diretores 

gerais e pró-reitores, em nível nacional, por meio da parceria entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a Escola Nacional de Administração Pública; e em nível local, o 

incentivo a cursos de formação continuada, de acordo com a política de capacitação 

de servidores da instituição, objetivando a elevação da titulação dos servidores 

docentes, e também dos técnicos administrativos em educação, especialmente, em 

nível de pós-graduação stricto sensu. No entanto, com relação à formação pedagógica 

dos professores bacharéis, os resultados desta pesquisa mostram que, apesar de 

estar prescrita, nos documentos regulatórios, a necessidade da formação adequada 

para a docência, especialmente para atuação na educação básica, por meio de curso 

superior de licenciatura, de acordo com a LDB, Lei n. 9.394/2006, ou por meio de 

cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter 

emergencial e provisório, de acordo com a Resolução n. 02/2015/CNE/MEC. Essa 

ação de formação pedagógica dos professores bacharéis ainda não foi implementada 

no IFRN de forma organizada, sistematizada e institucionalizada. 

Em nível institucional, apesar de haver, em seu Projeto Político 

Pedagógico, a definição de políticas de formação de servidores docentes e técnicos 

administrativos, e de existir também uma Resolução que define as normas para 

afastamento dos servidores para capacitação, não há uma política interna de 

formação pedagógica que possibilite a formação continuada/em serviço, capaz de 

responder/problematizar conhecimentos necessários para o exercício da docência. 

Com a elevação do nível de escolaridade e o tempo de serviço, existe a possibilidade 

de progressão funcional, de acordo com o previsto na Lei n. 11.784/2008, que 

regulamenta o Magistério da EBTT- Educação Básica Técnica e Tecnológica. No 
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entanto, geralmente, os professores procuram qualificar-se nas áreas específicas da 

formação da formação inicial em detrimento da busca pela formação pedagógica. 

Quanto à formação pedagógica dos professores, o que existe são ações pontuais em 

alguns campi, dependendo do entendimento dos gestores sobre essa necessidade e 

da atuação dos membros da Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP) que, algumas vezes, 

instigam o grupo de professores para discutirem temas pertinentes ao processo de 

ensino e aprendizagem nos momentos de Reuniões Pedagógicas que ocorrem 

semanalmente nos campi e que poderiam ser utilizados como espaço formativo 

institucionalizado. 

De acordo com os resultados evidenciados na investigação, nota-se que 

existe uma grande preocupação com a elevação do nível de escolaridade dos 

professores e também dos servidores técnicos administrativos, tanto em nível macro, 

nas políticas públicas e programas implementados pelo Governo Federal, como em 

nível micro, nas políticas internas de desenvolvimento de pessoal. Considerando-se 

que as instituições precisam dar respostas às exigências às quais são submetidas nos 

processos de avaliação institucional e os servidores também precisam dar respostas 

às exigências definidas na avaliação de desempenho, funcionando como uma política 

de incentivo à qualificação. Porém, percebe-se que esses incentivos à qualificação 

não têm sido suficientes para solucionar o problema da falta de formação dos 

professores bacharéis e demais professores não licenciados, uma vez que a maioria 

dos professores prefere desenvolver a carreira acadêmica em nível de pós-graduação 

stricto sensu na área específica da sua formação inicial e não na área da educação, 

conforme mostram os gráficos sobre o perfil e trajetória profissional desses 

professores apresentados no desenvolvimento deste trabalho.   

6.2  Perfil e trajetória profissional dos professores bacharéis do IFRN 

Na primeira fase da pesquisa, na qual foi realizado um estudo em 

extensão, foi aplicado o questionário por meio de formulário eletrônico, enviado aos 

professores de todos os campi do IFRN.  O processo de tratamento e análise dos 

dados quantitativos obtidos por meio desse primeiro instrumento, subsidiou o 

planejamento das fases seguintes e a elaboração dos outros instrumentos a serem 

utilizados na entrevista e no grupo focal para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

Assim, foi possível alcançar o objetivo de caracterizar o perfil profissional dos 
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professores bacharéis e demais professores não licenciados do IFRN, considerando 

a trajetória formativa e laboral, um dos objetivos da pesquisa.  

Os professores bacharéis e demais professores não licenciados para a 

docência que atuam no IFRN tornaram-se professores por trajetórias acadêmicas e 

campos de atuação profissional distintos da área educacional. Portanto, a maioria 

deles não vivenciou a formação e a dinâmica própria da docência.  

Os resultados sobre o perfil e a trajetória profissional mostram que os 

professores bacharéis que atuam no âmbito do IFRN têm formação acadêmica 

bastante heterogênea, existindo diferentes perfis profissionais no corpo docente da 

instituição, considerando-se as áreas específicas da formação acadêmica. Isto é, são 

profissionais que têm um saber específico e necessário à instituição, cuja prática 

educativa tem o foco na formação técnica e tecnológica. Tornaram-se professores, 

seguindo trajetórias formativas e profissionais distintas da docência, sem o domínio 

dos saberes pedagógicos, próprios da profissão docente, saberes esses considerados 

necessários para atender aos desafios da ação docente e aos desafios que a atual 

sociedade impõe aos professores e à escola.   

Cabe ressaltar que, para que fosse possível realizar a pesquisa no 

tempo disponível, em virtude do grande número de dados obtidos por meio da 

aplicação do inquérito por questionário, foi necessário, neste momento, fazer um filtro 

para selecionar as respostas dos professores bacharéis e demais professores não 

licenciados, considerados neste estudo sujeitos da pesquisa, em função do objeto de 

estudo. Como já referido no capítulo anterior, o questionário na versão online foi 

enviado por e-mail para a lista de professores do IFRN, campo empírico da pesquisa, 

totalizando 1.233 (hum mil, duzentos e trinta e três professores). Dessa forma, após 

um mês de aplicação, obteve-se o total de 408 (quatrocentas e oito) respostas, sendo 

199 (cento e noventa e nove) professores bacharéis. Portanto, na análise dos 

resultados desta pesquisa, quando se tratar dos dados obtidos por meio da aplicação 

do questionário, deverão ser consideradas as respostas desses participantes.  

Os dados explicitados nos gráficos abaixo foram elaborados a partir de 

duas referências cruzadas sobre a formação acadêmica em nível de Pós-Graduação 

- especialização, mestrado, doutorado -, e a área de formação nesses níveis:  



 213 

GRÁFICO 5 - Área de formação dos docentes em nível de Pós-Graduação-
Especialização 

 

GRÁFICO 6 - Área de formação dos docentes em nível de Pós-Graduação-Mestrado 

 

GRÁFICO 7 - Área de formação dos docentes em nível de Pós-Graduação-Doutorado 

 

 

Os resultados da pesquisa mostram que a maioria dos professores tem 

elevado nível de qualificação nas áreas específicas. Do total de 199 (cento e noventa 
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e nove) professores bacharéis que responderam ao questionário, 40 (quarenta) 

professores têm Pós-graduação lato sensu em nível de doutorado e 62 (sessenta e 

dois) estão cursando doutorado; 164 (cento e sessenta e quatro) professores têm Pós-

graduação lato sensu em nível de mestrado e 97 (noventa e sete) professores têm 

Pós-graduação lato sensu em nível de especialização.  No entanto, a maioria dos 

professores procura seguir uma carreira acadêmica com foco na área disciplinar da 

formação inicial nas áreas específicas, em detrimento de formação na área de 

educação, tendo apenas 10 (dez), dos 97 (noventa e sete) professores bacharéis, que 

fizeram a especialização na área de educação e apenas 2 (dois), dos 164 professores 

bacharéis, que fizeram mestrado na área de educação.  Cabe ressaltar que existem 

vários perfis profissionais dentro do corpo docente, posto que a oferta educativa da 

instituição compreende diferentes eixos tecnológicos da Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Com relação às áreas de formação acadêmica predominantes em nível 

de graduação, entre os professores inquiridos, 34 (trinta e quatro) são da área da 

Ciência da Computação; 30 (trinta) são da Engenharia Elétrica; 22 (vinte e dois) são 

da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo; 16 (dezesseis) são da área 

de Engenharia Civil e 8 (oito) são da Engenharia Mecânica.  

Em se tratando das áreas de formação inicial em nível de graduação, os 

docentes bacharéis e tecnólogos têm formação acadêmica bastante heterogênea. 

Existe um grande número de professores com elevado nível de formação acadêmica 

e qualificação profissional, conforme dados apresentados no capítulo da análise e 

interpretação dos resultados. 

Esta pesquisa evidencia que os professores bacharéis e demais 

professores não licenciados participantes tornaram-se professores (as) percorrendo 

trajetórias acadêmicas e campos de atuação profissional distintos da área 

educacional, não tendo vivenciado a dinâmica formativa e laboral da docência. Grande 

parte desses professores assumiu a sala e aula sem formação pedagógica e sem 

experiência no ensino. Os professores têm elevado nível de qualificação profissional, 

porém procuram se qualificar nas áreas específicas da sua formação inicial e não na 

área da Educação, conforme pode ser observado no quadro abaixo, que apresenta 

dados sobre o perfil profissional dos professores bacharéis: 
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QUADRO 22 - Perfil e trajetória profissional dos professores bacharéis 

Perfil e trajetória profissional: 

Total de “professores bacharéis” respondentes: 199 

Sexo:  

25%(50)-Feminino 
75%(149)-Masculino 
 

 

Faixa etária: 

38%(75)-entre 31 e 40 anos 
24,5%(49)-entre 26 a 30 anos 
24%(48)-entre 41 a 50 anos  
9%(18)-entre 51 e 60 anos 
2,5%(5)-menos de 25 anos 
2%(4)-mais de 60 anos 

 

Vínculo/Regime de trabalho:  
Vínculo institucional: 
99%(198)-efetivos 
0,5%(1)-temporário 
Regime de trabalho: 
96%(192)-Dedicação exclusiva 
2%(4)-vinte horas/sem. 
1,5%(3)-quarenta horas/sem. 

 

Campus ao qual está vinculado: 
responderam ao questionário docentes de 19 

campi e reitoria: 
24% (48)-Natal Central 
7% (14)- Caicó 
7% (14)-São Gonçalo do Amarante 
6% (12)-João Câmara 
6% (12)-Parnamirim 
5,5% (11)-Mossoró 
5,5% (11)-Apodi 
5% (10)-Natal Zona Norte 
5% (10)-Nova Cruz 
4,5% (9)-Ipanguaçu 
4,5% (9)-Currais Novos 
20% (39) – demais campi 
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Perfil e trajetória profissional: 

Total de “professores bacharéis” respondentes: 199 

Formação Acadêmica:  

Graduação/Áreas/CAPES 
17%(34)-Ciência da Computação 
15%(30)-Engenharia Elétrica 
11%(22)-Administração, Ciências Contábeis e 
Turismo 
8%(16)-Engenharia Civil 
4%(8)-Engenharia Mecânica 
3,5%(7)-Engenharia de Produção 
3,5%(7)-Ciências Agrárias 
38%(75)-distribuídos em diversas áreas 
 

  

Trajetória Profissional: 
64%(108)-Instituições Privadas 
32%(64)-Instituições Públicas Federais 
12,5%(25)-Instituições Públicas Estaduais 
12%(24)-Primeiro Emprego 
7,5%(15)-Autônomo 
3,5%(7)-Instituições Públicas Municipais 
 

 

IFRN é o primeiro emprego como docente  
42% (83)-Sim 
58% (116)-Não 
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Perfil e trajetória profissional: 

Total de “professores bacharéis” respondentes: 199 

Tempo/ingresso no IFRN:  

17%(33)-menos de 1 ano 
24%(48)-entre 1 e 3 anos 
40%(80)-entre 4 e 10 anos 
14,5%(29)-entre 11 e 25 anos 
4,5%(9)-mais de 26 anos 

 

 

De acordo com os dados expostos acima, observa-se que, 

anteriormente ao ingresso no IFRN, a maioria dos professores participantes da 

pesquisa trabalhava em instituições privadas, num total de 108 (cento e oito). Outros 

58 (cinquenta e oito) professores, além de terem trabalhado em instituições privadas, 

também já atuaram em instituições públicas, municipais, estaduais ou federais. 64 

(sessenta e quatro) professores já trabalharam em outra instituição da esfera federal.  

Ressalta-se que, para 25 (vinte e cinco) professores, o IFRN é o primeiro 

emprego. Outro dado importante diz respeito ao número de professores que nunca 

lecionaram antes do ingresso no IFRN. Do total de 199 (cento e noventa e nove) 

professores, 83 (oitenta e três) professores, cerca de 42% (quarenta e dois por cento) 

não tinham nenhuma experiência na docência.  

Quanto ao tempo de ingresso, os dados mostram a extrema necessidade 

de a instituição investir em processos formativos dos professores, especialmente para 

os ingressantes, considerando que, do total de professores respondentes, 81 (oitenta 

e um) professores ingressaram no IFRN há menos de três anos, o equivalente a 41% 

(quarenta e um por cento). Desses professores, 33 (trinta e três) ingressaram há 

menos de um ano na instituição e 48 (quarenta e oito) professores ingressaram entre 

um e três anos. Esses dados mostram que existe no corpo docente da instituição um 

grande número de professores que ingressaram recentemente. Porém, os resultados 

desta pesquisa mostram que não estão sendo ofertados pela instituição cursos 

voltados para a formação docente para os professores ingressantes, graduados não 

licenciados, durante o período do estágio probatório (três primeiros anos), conforme 

determina a Resolução n. 065/2009/CONSUP/IFRN (em anexo). Em 2016, iniciou-se 

a oferta de um curso de Licenciatura em Formação Pedagógica de Docentes para a 
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Educação Profissional destinado ao público de professores bacharéis e demais 

professores não licenciados, no IFRN-Campus Parnamirim, subsidiado pelo PARFOR. 

Porém, como foi ofertado com adesão voluntária, inscreveram-se apenas vinte e três 

professores do IFRN. 

6.3 Perfil e trajetória profissional dos gestores 

Durante este estudo, conforme já referido, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas gravadas, de forma individual, com dez gestores do IFRN, campo 

empírico da investigação, tendo sido convidados a participar cinco homens e cinco 

mulheres. Entre os dez gestores entrevistados, oito deles têm cargo de docente, 

exercendo função de gestão, e duas são pedagogas no cargo de técnico 

administrativo em educação, membros da Equipe Técnico-Pedagógica. 

De acordo com dados qualitativos obtidos nas entrevistas, foi organizado 

um quadro com o objetivo de traçar o perfil dos gestores a partir dos seguintes itens: 

código de identificação do entrevistado, idade, sexo, tempo de ingresso na instituição, 

campus de lotação, cargo, tempo na função atual, regime de trabalho e formação 

acadêmica em nível de graduação e de pós-graduação, conforme mostra o quadro 

23: 
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QUADRO 23 - Perfil dos gestores 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Com relação à formação acadêmica, os dados mostram que a instituição 

dispõe de um quadro de gestores com elevado nível de qualificação profissional. Em 

nível de graduação, dos dez gestores entrevistados (as), cinco são bacharéis em 

Engenharia, sendo que um deles, além de engenheiro, é também matemático. Três 

deles têm licenciatura plena em Pedagogia, um tem licenciatura em Educação Física 

e um tem graduação em Tecnologia Mecânica. Dos dez entrevistados, alguns têm 

mais de uma graduação e a maioria tem pós-graduação Stricto Sensu, quatro têm 

doutorado, sendo que desses apenas um tem doutorado na área de Educação e os 

demais cursaram doutorado em áreas específicas da Engenharia; cinco têm 

mestrado, sendo apenas um na área de Educação, e os demais em áreas específicas 

da engenharia; um gestor tem especialização em Educação e três deles estão 

cursando doutorado; um tem especialização e está cursando mestrado. Cabe 

ressaltar que quatro, dos dez gestores entrevistados, têm formação acadêmica em 

nível de graduação na área de Educação e seis têm formação acadêmica em áreas 

de conhecimento, são professores bacharéis ou tecnólogos.  

A maioria dos gestores já assumiu outros cargos de gestão na instituição 

e também em outras instituições antes de ingressarem no IFRN, tendo, portanto, 

bastante experiência como gestores. Os gestores têm o tempo de ingresso na 

instituição de, pelo menos, cinco anos. Cinco dos gestores trabalham na instituição há 

mais de dezessete anos, sendo que dois deles já são servidores há 33 anos. Dos dez 

entrevistados, seis estão ocupando a função atual na gestão há mais de cinco anos e 

sete já ocuparam outros cargos como gestores anteriormente. Isso mostra que esses 

gestores têm um bom nível de conhecimento do fazer institucional. 

Ao serem questionados sobre a trajetória profissional, objetivando 

conhecer e estabelecer uma relação dessa trajetória com o ingresso na docência, os 

gestores entrevistados fizeram uma narrativa de suas histórias de vida antes e depois 

do ingresso no IFRN. Dessa forma, falaram como iniciaram a carreira profissional, 

destacando fatos ou pessoas que influenciaram na escolha da docência como 

profissão, especialmente os seis professores bacharéis que tiveram uma formação 

acadêmica em outra área completamente diferente da educação. 

Os quatro gestores que têm formação acadêmica na área de educação, 

após concluírem a graduação, iniciaram as suas atividades em sala de aula em 
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escolas particulares e também em escolas da rede pública municipal e estadual. Uma 

das entrevistadas, que ocupa o cargo de técnico administrativo em educação no IFRN, 

ainda continua como professora do município de Natal, conciliando os dois empregos.  

Entre os seis professores bacharéis, um deles disse ter recebido uma 

influência muito forte de pessoas da família que trabalhavam como professoras, 

inclusive tendo criado uma escola na própria casa da família para ensinar as crianças 

da redondeza a ler e escrever. Esse mesmo entrevistado relata que, durante o curso 

de graduação, precisava trabalhar para a sua subsistência em Natal e, aproveitando 

a demanda que existia nas escolas do Estado, começou a dar aulas e nunca mais 

parou, pois sempre se identificou com a docência.  

Uma gestora entrevistada relatou:  

E,P,8,GE(Codificação atribuída aos entrevistados no processo de 
análise dos dados/categorização):  
“Eu sempre gostei de ensinar. Eu acho que desde pequenininha, 
quando eu morava num bairro bem carente, eu gostava muito de 
estudar e gostava de ensinar aos meninos da rua. A gente tinha uma 
escola velha lá no bairro que era acabada, mas à noite existia uma 
moradora lá que tinha os filhos e ela lavava roupa para a minha mãe. 
Então, ela me pedia para ensinar aos filhos dela à noite, no escuro 
sem energia e eu ia pra lá pequenininha, com nove ou dez anos de 
idade. Sempre gostei disso, de ensinar. E quando eu entrei na 
universidade, antes, quando eu fui aluna da Escola Técnica, gostava 
muito de dar aula e dava aula particular para o pessoal do bairro, o 
pessoal do ensino fundamental e quando eu entrei na universidade fui 
monitora, desde que eu entrei fui monitora das disciplinas de cálculo.  
E fiquei dois anos sendo monitora e sempre gostei de dar aula.  Então, 
achei que poderia investir e gostava da Escola, gostava do curso que 
tinha aberto a vaga, dominava, eu achava que dominava os 
conhecimentos e vim para aqui, passei no concurso.” 

 

No caso dela, que é formada em Engenharia Civil, chegou a abrir 

empresa de construção civil, mas se decepcionou com alguns aspectos nesse campo 

profissional e resolveu fazer o concurso para docente, aproveitando uma oportunidade 

de concurso, visto que sempre gostou de ensinar. Ao relatar a sua história, a 

entrevistada emocionou-se diversas vezes ao falar do prazer que sentia em ensinar, 

mesmo antes de cursar a universidade. Para ela, gostar de ensinar foi fundamental 

para tomar a decisão de ingressar na carreira docente. Três professores relataram 

que foram influenciados por professores durante a formação acadêmica e também 

pela primeira experiência em sala de aula, vivenciada como monitor ou durante o 
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estágio docente, na pós-graduação. Outro professor-gestor diz que, após terminar a 

formação acadêmica na área de Mecânica, trabalhou em indústria, foi empresário, 

mas terminou direcionando as suas atividades para a sala de aula nas escolas do 

Estado, também aproveitando a demanda de professores para a área de Ciências da 

Natureza e Matemática. Em seguida, fez um curso especial de licenciatura em 

Matemática destinado a professores graduados não licenciados, com base na 

Resolução 02/1997/CNE, tendo resolvido seguir carreira acadêmica na área de 

educação, definindo a sua opção pela profissão docente, o que o fez decidir fazer o 

concurso para o IFRN.  

Portanto, dois dos seis professores bacharéis participaram de cursos de 

formação na área de educação depois do ingresso na docência, por meio de um curso 

especial de formação pedagógica para professores graduados não licenciados. Esses 

cursos lhes conferiram a certificação em licenciatura na área das disciplinas técnicas, 

de acordo com a formação inicial nas áreas específicas. Durante as entrevistas, esses 

dois professores-gestores fizeram questão de salientar o quanto foi importante fazer 

um curso de licenciatura, cursar as disciplinas pedagógicas, aprender diferentes 

metodologias de ensino, obter conhecimentos sobre Educação e sobre Educação 

Profissional, inclusive sobre a legislação, conforme depoimento dos dois gestores a 

seguir: 

E,P,5,GB: Quando eu comecei a dar aula, eu era bacharel em Matemática e 
era engenheiro eletricista, não tinha formação pedagógica. Então, lá na 
Escola Técnica Federal do Maranhão, existia assim, não era uma exigência, 
mas os gestores incentivam a gente a fazer algum curso de formação 
pedagógica. E aí, apareceu, através de um convênio com a Universidade 
Federal do Maranhão a possibilidade de a gente fazer uma licenciatura em 
disciplinas profissionalizantes, aproveitando a minha área de formação como 
engenheiro. Como eu era professor da área de eletricidade, eletrônica, 
telecomunicações, circuitos elétricos, aí nós fizemos a licenciatura, que era, 
basicamente, as disciplinas de formação pedagógica, o estágio docente e a 
gente definia três disciplinas que a gente teria a licenciatura. Isso aí foi rico, 
muito rico mesmo! 

E,P,5,GC: A licenciatura que eu fiz fazia parte de um programa de formação 
pedagógica, que era amparado, na época, pela Resolução 02/97, do 
Conselho Nacional de Educação, que surgiu para minimizar as deficiências 
na área de Ciências da Natureza, principalmente, nas escolas. E aí, 
profissionais que tinham formação em determinadas áreas correlatas com as 
licenciaturas, poderiam aproveitar as disciplinas que eles já tinham cursado 
na outra graduação e fazer apenas as disciplinas pedagógicas nessa 
formação pedagógica, foi dessa forma que eu tive a minha licenciatura plena 
em Matemática 
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Para esses dois gestores, a formação no curso de licenciatura mudou 

muito a ação docente, para melhor. Segundo eles, é importante que a instituição 

viabilize essa formação para os professores bacharéis e demais professores não 

licenciados, uma vez que, no caso deles, o curso contribuiu para a melhoria da sua 

prática pedagógica, passando a ver os alunos e o processo de ensino e aprendizagem 

de forma diferente.  

Cabe ressaltar que todos os dez gestores entrevistados foram unânimes 

em reconhecer a necessidade de a instituição promover cursos de formação 

continuada voltados para a formação didático-pedagógica dos professores docentes, 

de forma a propiciar a melhoria da sua prática. Assim sendo, concordam com a 

proposta de implantação de um Programa de Formação e Atualização Pedagógica de 

Docentes no IFRN de forma permanente no contexto do trabalho.  

6.4 Categorias de análise  

Conforme referido no capítulo anterior, nesta pesquisa, optou-se por 

realizar o tratamento e análise dos dados tomando-se como base a análise de 

conteúdo. No processo de categorização, utilizou-se o software NVivo10 de forma a 

favorecer a organização e sistematização dos dados. Entende-se que esta é uma 

ferramenta que pode contribuir nesse processo de tratamento e análise dos dados, 

uma vez que é estruturada a partir dos fundamentos teórico-metodológicos da análise 

de conteúdo, constituindo-se como um importante software de apoio para a 

organização e sistematização dos dados qualitativos, conforme mostra o esquema 

abaixo extraído do projeto criado na base de dados do referido software: 
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FIGURA 9 - Vista do esquema de categorias elaborado na base de dados NVivo10. 

 
 

Como já referido anteriormente, no processo de categorização, foram 

definidas oito grandes categorias a partir de dimensões de análise que foram 

abordadas tanto no questionário aplicados junto aos professores bacharéis e demais 

professores não licenciados que participaram da pesquisa, como no guião da 

entrevista semiestruturada realizada individualmente com gestores da instituição. 

Dessa forma, algumas dessas categorias são consideradas pré-existentes e outras 

categorias emergiram no processo de tratamento e análise dos dados a partir das 

falas dos inquiridos, são elas: a) Motivação para a docência; b) Identidade profissional; 

c) Atuação na docência; d) Atuação na gestão; e) Dimensão pedagógica na gestão do 

currículo; f) Desenvolvimento profissional; g) Saberes necessários à docência; e h) 

Aposta na formação contínua. 

O quadro 24 mostra os resultados do processo de categorização, tendo 

sido definidas oito grandes categorias com suas sub-categorias vinculadas, conforme 

segue:  
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QUADRO 24 – Categorias e sub-categorias 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS  EVIDÊNCIAS 

MOTIVAÇÃO PARA A DOCÊNCIA  

Estabilidade 13 

Experiência vivida na Graduação ou 
Pós-Graduação 

20 

Identificação com a profissão 51 

Influência de outrem (familiares e 
amigos) 

13 

Interesse pela pesquisa 13 

Oportunidade 41 

Satisfação em ensinar 57 

ATUAÇÃO DOCENTE  

Aspectos negativos do processo de 
ensino e aprendizagem 

199 

Aspectos positivos do processo de 
ensino e aprendizagem 

128 

Autonomia didático-pedagógica 90 

Dificuldades dos professores no 
ensino_Gestores 

16 

ATUAÇÃO NA GESTÃO 

Necessidades de formação do gestor 15 

Perfil do gestor 11 

Saberes do gestor 15 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Conhecimento dos documentos 
institucionais_Professores e gestores  

210 

Docência como profissão 68 

Negação da docência como 
identidade profissional 

21 

Realização e reconhecimento 
profissional 

29 

Satisfação profissional 74 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA NA GESTÃO 
curricular – GESTORES 

Importância atribuída à dimensão 
pedagógica 

15 

Papel atribuído à ETEP (Equipe 
Técnico-Pedagógica) 

12 

Papel atribuído ao gestor 14 

Papel atribuído ao professor 13 

Projetos institucionais prioritários 
8 

APOSTA NA FORMAÇÃO 
CONTÍNUA_GESTORES 

 

Desafios da formação em contexto 
de trabalho 

4 

Exigência de formação no estágio 
probatório 

11 

Experiências de formação em serviço 16 

Falta de formação pedagógica 23 

Formação contínua em contexto do 
trabalho 

33 

Necessidade de orientação 
pedagógica sistemática 

9 

SABERES NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA 
NA EPT-GESTORES 

Articulação teoria e prática 5 

Aulas práticas e experimentais 8 

Avaliação da aprendizagem 5 

Conhecimento disciplinar 5 

Conhecimentos pedagógicos 10 

Currículo integrado 9 

Didática e metodologias de ensino 10 

Documentos institucionais 6 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS  EVIDÊNCIAS 

Fundamentos da Educação 9 

Interdisciplinaridade e 
contextualização 

5 

Princípios e organização da 
Educação Profissional 

10 

Processos cognitivos de 
aprendizagem 

9 

Psicologia da Educação 
(características do adolescente, do 
jovem e do adulto) 

9 

Tecnologias educacionais 4 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL_GESTORES 
 

Relação entre formação e melhoria 
da ação docente 

9 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

Além dessas categorias de análise, a pesquisa abordou também os 

temas referentes ao perfil e à trajetória profissional com o fito de traçar o perfil 

profissional dos participantes, conforme já apresentado como um dos objetivos da 

pesquisa.  

Tomando-se como base as discussões teóricas apresentadas nesta 

pesquisa e nos resultados dos dados qualitativos e também quantitativos, a seguir 

apresenta-se a análise das categorias, destacando-se as falas dos inquiridos obtidas 

a partir das respostas às questões abertas do questionário, às questões da entrevista 

e nas opiniões emitidas pelos participantes do grupo focal.  

6.5  Tornar-se professor: os sentidos da escolha – motivações de professores 
bacharéis e tecnólogos para a docência 

Um dos objetivos desta pesquisa se refere a analisar a visão de 

professores bacharéis acerca da dimensão profissional e pedagógica, estabelecendo 

interfaces entre a formação profissional nas áreas específicas e a atuação didático-

pedagógica no IFRN. Concordando com Goodson (1992), procurou-se assegurar que 

a voz dos professores fosse ouvida. Dessa forma, os instrumentos de recolha dos 

dados contemplaram questões que permitissem à investigadora “ouvir” os 

professores, procurando conhecer as motivações que os levaram a ingressar na 

docência e de que forma a trajetória formativa, as experiências de vida e as 

experiências profissionais estabelecem relações com a escolha pela docência como 

profissão.  
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Os resultados da pesquisa evidenciam que os professores bacharéis 

tornaram-se professores(as), percorrendo trajetórias acadêmicas e campos de 

atuação profissional distintos da área educacional, não tendo vivenciado a dinâmica 

formativa e laboral da docência, assumindo a sala e aula sem formação pedagógica 

e sem experiência no ensino. Nos instrumentos utilizados nesta pesquisa, os 

participantes foram questionados sobre as motivações que os levaram a tornarem-se 

professores.  

O quadro 25 apresenta as categorias e subcategorias, destacando-se 

algumas falas dos inquiridos sobre as motivações para a escolha da docência:  

QUADRO 25 – Categoria Motivação para a docência 

Motivação para a 
docência_Professores e 

gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

1 : Estabilidade 
“Oportunidade de ser funcionário público com 
estabilidade” 

QP17PR 23 
Referência 109 - 
0,09% Cobertura 

2 : Experiência vivida na 
Graduação ou Pós-
Graduação 

“Na realidade, eu sempre fui professor desde a 
graduação porque eu era monitor, e o monitor na 
época que eu fiz faculdade, ele praticamente 
assumia muitas disciplinas da graduação, 
trabalhando exercícios e muitas vezes até indo para 
a sala de aula, quando o professor não podia ir a 
gente ia pra lá[…].” 

E,P,5,GB 
Referência 3 - 
0,36% Cobertura 
 

3 : Identificação com a 
profissão 

“Identificação com a docência e principalmente em 
minha área de atuação profissional”. 

QP17PR 42 
Referência 61 - 
0,20% Cobertura 

4 : Influência de outrem 
(familiares e amigos) 

“A minha história de vida foi sempre muito ligada à 
questão da educação. Nasci no interior, no mato, 
em fazenda e minha avó foi a primeira professora 
daquela região, de alfabetização em casa dos seus 
filhos e dos filhos de outros que moravam lá por 
perto. E ela fundou uma escola lá, criou uma escola 
que era chamada Escola Isolada Castro Alves que 
ficava lá na fazenda, vizinha à casa, ela quem 
construiu com o dinheiro dela, construiu essa 
escola pela visão de educação e de possibilidades 
que a educação apontava[…]. E minha irmã 
também, da família, foi professora, inclusive minha 
alfabetização foi com ela em casa. E vendo todo 
esse processo, fui me encantando pela questão do 
saber, a questão do conhecimento. E quando 
terminei engenharia, não, quando iniciei engenharia 
começou, pela necessidade também de ganhar 
dinheiro para me manter que a família não podia me 
manter aqui em Natal, eu fui procurar escola para 
ensinar. E a minha primeira escola foi a Imperial 
Marinheiro, no Bairro Nordeste, como professor 
temporário[…].” 

E,P,8,GA 
Referência 2 - 
1,26% Cobertura 
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Motivação para a 
docência_Professores e 

gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

5 : Interesse pela pesquisa “[...] Construção da carreira como pesquisador”. 
QP17PR 9 
Referência 162 - 
0,06% Cobertura 

6 : Oportunidade “Oportunidade. Melhoria salarial [...]”. 
QP17PR 30 
Referência 126 - 
0,05% Cobertura 

7 : Satisfação em ensinar 
“A satisfação de poder retribuir um pouco do 
conhecimento [...]” 

QP17PB18 
Referência 5 - 
0,09% Cobertura 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Estabelecendo-se a inter-relação entre as respostas às questões 

abertas do questionário e também das entrevistas, observa-se que os principais 

motivos apontados pelos professores bacharéis para a escolha da docência são 

coincidentes e complementam as informações sobre as motivações apontadas para 

tornarem-se professor. Dessa forma, pode-se afirmar que dentre os motivos que 

levaram à escolha de profissão docente estão, principalmente, a satisfação em 

ensinar; a estabilidade da carreira; a influência de outrem; a influência da carreira 

acadêmica na Pós-Graduação e a oportunidade (o acaso).  

Como indicadores de satisfação, ficam evidenciados: o gosto pelo 

ensino; a contribuição que o professor pode dar na formação dos alunos; a 

contribuição para a transformação social; a possibilidade de seguir a carreira 

acadêmica; a aprendizagem continuada; a possibilidade de desenvolver pesquisa. 

Destaca-se que os resultados da pesquisa mostram que, mesmo sem terem sido 

formados para a docência, os professores bacharéis demostram empatia com o fazer 

docente ao assumir a atividade como profissão e a maioria revela sentir satisfação em 

ensinar. Nesse sentido, concordamos com Day (2004), ao discutir a paixão pelo 

ensino, posto que não há como o professor desenvolver as suas atividades 

profissionais sem impregnar as suas ações com as emoções. O autor esclarece:  

O professor investe aos seus eus pessoais e profissionais no seu trabalho e 
como este é um dos principais espaços para a criação do seu sentimento de 
auto-estima e para sua satisfação, tanto pessoal como profissional, é 
inevitável que eles possuam emoções profundas. Ter consciência das 
tensões que surgem ao gerir as nossas emoções faz parte da salvaguarda e 
da alegria do ensino. (DAY, 2005, p. 78) 

 

Corroborando com o autor, reconhece-se que os professores 

demonstram gostar do que fazem e sentir satisfação em poder contribuir para a 
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aprendizagem e para o crescimento dos estudantes. Alguns deles expressam uma 

verdadeira “paixão pelo ensino” (Day, 2004), conforme a fala do professor abaixo: 

QP17PB47(Codificação atribuída aos professores que responderam ao 
questionário durante o processo de análise dos dados - categorização): 

“Adquiri gosto e desenvolvi uma paixão pelo que faço.” 

 

Apesar de os professores bacharéis não terem vivenciado em seu 

processo formativo acadêmico a formação para a docência, a satisfação em lecionar 

aparece, de maneira muito forte, como a principal motivação para a escolha da 

profissão, conforme as falas de dois professores abaixo: 

QP17PR 96: “A satisfação que tenho em transmitir os conhecimentos que 
adquiri ao longo da minha vida, participando diretamente na formação de 
alunos exemplares.” 

QP17PB59: “O prazer da sala de aula, da interação com os alunos, da 
possibilidade de mostrar novos conhecimentos e o mais importante, utilizar a 
energia dos alunos para me revigorar.” 

 

Salienta-se que os dados quantitativos também subsidiam a análise 

dessa categoria, além dos dados qualitativos obtidos através das falas dos inquiridos, 

uma vez que, nas questões fechadas do questionário, também foi inserida uma 

questão relativa aos motivos que levaram os professores a prestarem concurso para 

ingressar no IFRN, sendo possível fazer a inter-relação das respostas. Dessa forma, 

os gráficos 8 a 14 abaixo apresentam os resultados obtidos nas respostas à uma 

pergunta fechada do questionário sobre os motivos que levaram os professores a 

prestar concurso para o IFRN, conforme segue:  

GRÁFICO 8 - Motivos para ingresso no IFRN: oportunidade de emprego público na 
esfera federal 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

GRÁFICO 9 - Motivos para ingresso no IFRN: Busca por estabilidade 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

GRÁFICO 10 -  Motivos para ingresso no IFRN: Satisfação pessoal  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

GRÁFICO 11 -  Motivos para ingresso no IFRN: Remuneração 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

GRÁFICO 12 -  Motivos para ingresso no IFRN: Empatia com a profissão 
docente 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

GRÁFICO 13 - Motivos para ingresso no IFRN: Interesse em fazer parte do 
projeto educativo do IFRN 
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Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

GRÁFICO 14 - Motivos para ingresso no IFRN: Possibilidade de crescimento 
pessoal na carreira docente 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Observa-se que a maioria dos professores considera muito importante 

(104) ou importante (77) a oportunidade de emprego público na esfera federal como 

os motivos que os levaram ao ingresso na carreira docente do IFRN. Somando as 

respostas consideradas importantes e muito importantes, obteve-se um resultado bem 

aproximado das respostas também outros motivos, como: a busca por estabilidade; a 

satisfação pessoal, a remuneração, a empatia com a profissão docente e também a 

possibilidade de crescimento pessoal, considerando que existe um plano de carreira 

docente definido para os professores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico.  

A partir desses dados, pode-se inferir que a carreira de professor do 

IFRN é atrativa, principalmente, por integrar da Rede Federal de Ensino, por oferecer 

a possibilidade de estabilidade de um emprego público na esfera federal, pela 

remuneração que é maior do que a remuneração dos professores das esferas 

municipal e estadual, por ter uma carreira docente regida por Lei específica que 

garante progressões. Mas, importante se faz ressaltar que a satisfação pessoal em 

ser professor foi o motivo que atingiu maior resultado nas respostas dos professores 

às questões fechadas, reafirmando que a satisfação em ensinar aparece como a 
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principal motivação para a escolha da profissão docente ao se fazer o 

entrecruzamento com os dados obtidos por meio das questões abertas do 

questionário.   

6.6 Atuação docente 

Este estudo salienta a importância da formação pedagógica em serviço 

para os professores bacharéis e demais professores não licenciados do IFRN. À luz 

de teóricos como Freire (1996), Tardif (2002), Ramalho e Nuñez (2014), Flores e Viana 

(2007), Shulman (2014), dentre outros, compreende-se que os saberes dos 

professores são plurais e advêm de fontes diversas, incluindo-se os processos 

formativos próprios da formação docente. Entende-se que essa é uma formação 

essencial para o trabalho didático-pedagógico, possibilitando a atuação autônoma e 

emancipatória do professor, enquanto educador comprometido com a efetiva 

aprendizagem dos alunos e com a formação integral e cidadã preconizada nos 

documentos institucionais da instituição.  

Em se tratando de uma pesquisa realizada com professores bacharéis 

que não tiveram a formação orientada para a docência, apoiamo-nos em Shulman 

para refletirmos sobre questões relativas a conhecimentos necessários e à atuação 

prática do professor. 

A partir de pesquisas realizadas sobre a atuação de professores 

iniciantes e veteranos, Shulman (2014) levanta questões sobre a base de 

conhecimento para o ensino, sobre quais são as fontes dessa base e se já se sabe 

suficientemente sobre o ensino para se definir essa base, especialmente nas 

formulações de políticas e reformas educacionais. Para o a autor,   

Um professor sabe alguma coisa não sabida por outrem, presumivelmente os 
alunos. Um professor pode transformar a compreensão de um conteúdo, 
habilidades didáticas ou valores em ações e representações pedagógicas. 
Essas ações e representações se traduzem em jeitos de falar, mostrar, 
interpretar ou representar ideias, de maneira que os que não sabem venham 
a saber, os que não entendem venham a compreender e discernir, e os não 
qualificados tornem-se qualificados. Portanto, o ensino necessariamente 
começa com o professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve 
ser ensinado. (SHULMAN, 2014, p. 201)  

 

Os estudos do autor mostram que muitas vezes a hesitação que os 

professores iniciantes têm, em relação aos conhecimentos e habilidades da docência, 
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muitas vezes também surge entre os veteranos. Segundo ele, é preciso investigar o 

que os professores sabem que lhes permite ensinar de uma forma ou de outra e o que 

ainda precisam saber.  

Compreende-se que os saberes pedagógicos subsidiam o 

desenvolvimento da práxis do professor, por meio de conhecimentos teórico-práticos, 

e a autonomia docente. São esses conhecimentos, principalmente, que possibilitarão 

a compreensão do trabalho docente no desenvolvimento curricular, no planejamento 

do ensino, na escolha e organização de estratégias didático-pedagógicas, na seleção 

dos conteúdos, na compreensão dos processos de desenvolvimento cognitivo, nas 

diferentes faixas etárias e na percepção das características dos estudantes. 

O quadro 26 apresenta a categoria atuação docente, visando 

demonstrar a visão que têm os professores e gestores sobre a prática pedagógica. A 

partir de suas falas, emergiram quatro sub-categorias, quais sejam:  

 
QUADRO 26 – Categoria Atuação docente 

Atuação 
docente_Professores e 

Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de registro/ 
Referência 

1 : Aspectos negativos do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

 “Como aspecto negativo eu vejo muito que, 
pelas formações que os professores trazem 
e a falta de formação pedagógica da maioria 
de professores e gestores, a gente avalia 
mal, usa avaliação como punitiva, não se 
planeja, não trabalha de forma planejada 
coletivamente e o projeto da instituição 
indica ou exige isso, se trabalhar de forma 
coletiva e interdisciplinar, principalmente no 
integrado com o desafio dos projetos 
integradores que nós temos. Então, pensar 
num formato tradicional ou agir dentro 
desse âmbito interfere no desempenho 
desse projeto institucional”. 

E,P,17,GH Referência 7 
- 0,28% Cobertura 
 

2 : Aspectos positivos do 
processo de ensino e 
aprendizagem 

 “Positivamente, eu vejo que, pela vontade 
desse docente, ele consegue superar as 
dificuldades dele. Então, essa preocupação 
com a relação, essa preocupação com o 
ensinar e o aprender, que é a principal 
atividade dele, esse processo de ensinar e 
aprender, então, muitos, positivamente, 

E,P,17,GG Referência 4 
- 0,19% Cobertura 
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Atuação 
docente_Professores e 

Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de registro/ 
Referência 

conseguem superar isso. É tanto, que a 
gente tem resultados positivos, o Instituto 
tem resultados muito positivos”. 

3 : Autonomia didático-
pedagógica 

“A utilização de diferentes metodologias em 
sala de aula para auxiliar no processo 
ensino-aprendizagem. Acredito que esse 
processo pode ser melhor desenvolvido 
quando há autonomia do professor”. 

QP24PB 60 
Referência 66 - 0,25% 
Cobertura 
 

4 : Dificuldades dos 
professores no 
ensino_Gestores 

 “Eu vou dizer uma tendência, eu até já falei 
um pouco. A tendência dos professores 
bacharéis é tentar reproduzir na sala de 
aula, até porque não tem um material 
didático específico, hoje a gente não tem. 
Então eu saio de um curso de engenharia 
ou de mestrado em engenharia e vou dar 
aula para um técnico integrado. Então, a 
tendência assim que você chega, é essa, é 
de você reproduzir. E isso é reforçado 
porque nós não temos a formação quando 
chegamos, não temos um material didático 
que direcione, por exemplo, um professor 
de Biologia mesmo que ele seja bacharel 
em Biologia, que ele não seja licenciado, ela 
chega e tem um livro de ensino médio que 
ele vai seguir. Então, no caso do professor 
bacharel que não é da área de formação 
geral, digamos assim, ele tem outra 
dificuldade. O livro que ele utiliza é o mesmo 
que ele usou na engenharia […]. Ele não 
sabe fazer a transposição didática. Então, 
como eu não tenho a formação e tenho o 
conteúdo para dar, eu sei como fui 
ensinado, no máximo o que eu vou fazer é 
não utilizar os cálculos com integral 
derivada, com conteúdos de nível superior e 
vou fazer uma transposição que é mínima, 
não é uma transposição em relação, 
digamos, à profundidade do conhecimento 
que eu preciso repassar ou que eu preciso 
cobrar daquele estudante do ensino médio 
integrado, por exemplo.” 

E,P,19,GF Referência 9 - 
1,63% Cobertura 
 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Salienta-se que, ao serem questionados se sentem ou já sentiram algum 

tipo de dificuldade na atuação em sala de aula, a maioria dos professores respondeu 

positivamente, indicando como principais dificuldades “Trabalhar com alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem; Organizar e desenvolver projetos 

interdisciplinares ou projetos integradores; Motivar os estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem; e Ensinar a alunos com algum tipo de deficiência ou 

necessidades educacionais especiais”, conforme mostra o gráfico 15: 
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GRÁFICO 15 - Dificuldades sentidas pelos professores em sala de aula  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

A partir dos resultados, constata-se que os aspectos positivos que mais 

influenciam na atuação do professor em sala de aula são: experiências anteriores; 

interação com alunos e colegas; interesse, aprendizagem e reconhecimento dos 

alunos; infraestrutura física, recursos materiais e boas condições de trabalho; 

compromisso e procedimentos didático-pedagógicos adequados; e referência de bons 

professores e colegas. 

Dentre os aspectos que influenciam negativamente em sala de aula 

estão: falta de apoio para aulas práticas/teóricas; comportamento de alguns alunos, 

indisciplina, desinteresse e uso de aparelhos eletrônicos; dificuldades de 

aprendizagem e falta de conhecimento de alguns alunos; carga-horária em diferentes 

disciplinas e modalidades; excesso de burocracia e problemas administrativos e 

pedagógicos; falta de apoio para aulas práticas, de infraestrutura e de condições de 

trabalho; falta de formação pedagógica e de experiência como docente; e problemas 

nas relações interpessoais. Ressalta-se que muitos professores não indicaram 

aspectos negativos.  
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Destaca-se que a falta da formação pedagógica foi apontada por 40 

(quarenta) professores e também pelos gestores participantes da pesquisa como um 

dos principais aspectos que interferem negativamente no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo os inquiridos, essa lacuna na formação pedagógica gera 

dificuldades para os alunos e também para o professor devido à falta de 

conhecimentos que contribuam para a melhoria da sua prática e para o seu 

desenvolvimento profissional enquanto docente. 

Entre os aspectos positivos destaca-se que, apesar de os professores 

bacharéis não terem tido em seus processos formativos a formação orientada para a 

docência, a maioria dos professores e gestores expressa a vontade de conseguir 

realizar um trabalho de qualidade no desenvolvimento de sua prática em prol da 

aprendizagem dos estudantes. A preocupação dos professores em desenvolverem 

um bom trabalho visando a aprendizagem dos alunos é reafirmada nos resultados da 

análise da categoria Identidade Docente, na sub-categoria Satisfação Profissional, 

conforme descrito no Quadro 28, cuja fala de um dos professores ressalta a satisfação 

em ver o resultado da aprendizagem dos seus alunos na disciplina que leciona. 

6.7 Atuação na gestão 

Nos dias atuais, o trabalho docente tem se ampliado, agregando e 

diversificando cada vez mais o trabalho do professor. Assim, além dos desafios 

impostos às finalidades educativas pelas constantes mudanças curriculares, o 

professor é requisitado também para assumir funções administrativas nos contextos 

das instituições educativas (FLORES; VIANA, 2007). Isso requer a aquisição de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, além da compreensão do 

processo educativo como um todo. Faz-se necessário, portanto, compreender não 

somente o processo de ensino e aprendizagem e a ação docente em sala de aula, 

mas também compreender como os sistemas educativos estão organizados, em nível 

macro e em nível micro dentro do contexto escolar, em seus aspectos pedagógico, 

administrativo, financeiro, além dos aspectos legais.  

Assim, na análise da categoria atuação na gestão, os gestores 

entrevistados expressam as experiências, anseios e necessidades sentidas ao 

assumirem função de gestão na instituição. 
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QUADRO 27 – Categoria Atuação na gestão 

Atuação na 
gestão_Gestores 

Falas/Evidências 
Unidade de 

registro/ 
Referência 

1 : Necessidades de 
formação do gestor 

“Com certeza, eu sinto falta de formação pessoalmente e 
também sinto falta à medida que eu trabalho com pessoas 
que eu gostaria que também tivessem essa formação, 
porque a gente termina de alguma forma fazendo algumas 
coisas, eu vou usar uma palavra que eu nem gosto muito, 
mas é de forma amadora, se não de forma amadora, mas 
de forma gerencial. Então, a gente está tratando de uma 
instituição de educação e eu preciso de formação de 
gestores, mas uma formação de gestores que vão trabalhar 
com educação. Então, não dá para ser uma formação 
gerencialista, eu preciso de uma formação específica. A 
gente sente falta porque essa minha trajetória que foi 
construída dessa forma, a percepção que eu tenho é que 
cem por cento dos nossos gestores tem essa mesma 
formação em serviço. E nem todos têm a sorte que eu tive 
de ter momentos especiais com pessoas que me 
apresentaram ações pedagógicas de outra forma e que me 
fizeram uma verdadeira formação pedagógica para uma 
gestora que era muito gerencialista, que foi aprendendo e 
buscando ações, sozinha[...]”. 

E,P,11,GF 
Referência 12 - 
1,29% Cobertura 
 

2 : Perfil do gestor 

“Um gestor, primeiro ele precisa conhecer profundamente a 
instituição. Para você assumir um cargo de gestão, é lógico 
que tem vários cargos, vários níveis de gestão dentro da 
instituição que você passa. Pra assumir a coordenação de 
um setor, você precisa primeiro ter a disposição e a vontade 
de trabalhar e se disponibilizar do seu tempo que vai muito 
além daquele tempo é restrito ao espaço onde você está 
trabalhando para dedicar-se a isso. À medida que vai 
complexificando o nível de gestão, você vai galgando outras 
posições, você vai precisando conhecer mais e mais ainda 
o fazer institucional e a complexidade desse fazer e todas 
as suas dimensões”. 

E,P,9,GA 
Referência 1 - 
0,32% Cobertura 
 

3 : Saberes do 
gestor 

“Na verdade, o que se espera do gestor é que ele tenha 
liderança, eu acredito. Que ele tenha, primeiro, o 
conhecimento da área que ele vai atuar, acho que é o 
mínimo que se espera de alguém que vai realizar algum 
trabalho com algum compromisso. Então, ele tem de ter 
uma experiência na área que ele vai atuar. A gestão, 
normalmente, como um todo, gabinete, Pró-Reitoria, ela 
convida o gestor para estar atuando dentro de determinada 
função a partir do momento que ela tem uma relação de 
confiança também com esse servidor, no caso, de 
instituição pública, e a experiência profissional do gestor 
como um todo, o comportamento dele dentro da instituição 
acho que isso serve como referencial.” 

E,P,9,GC 
Referências 4-6 - 
0,84% Cobertura 
 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

O desenvolvimento do trabalho em função de gestão em uma instituição 

educativa requer conhecimentos e habilidades que necessitam de formação 

continuada e o diálogo constante com professores, alunos, servidores técnicos 
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administrativos, com os diferentes setores institucionais e com a comunidade, por 

meio dos conselhos escolares.  

Analisando os resultados da categoria Atuação na Gestão, na 

subcategoria Necessidades de Formação do gestor, um dos gestores relata que sente 

falta de formação no âmbito da instituição, pois, sem formação específica, a atuação 

acontece de forma amadora e a formação não pode ser apenas com o foco gerencial 

ou administrativa. É preciso levar em consideração que é uma instituição de educação 

na qual as ações pedagógicas precisam ser valorizadas. Na subcategoria Perfil do 

Gestor, destaca-se a preocupação com o conhecimento aprofundado da institução e 

com a complexidade do fazer institucional e suas dimensões, cuja prática educativa 

envolve o ensino a pesquisa e a extensão. Entre os Saberes dos gestores, ressalta-

se a necessidade de ter liderança, de conhecimentos específicos e experiência na 

área que vai atuar como gestor, mas também as atitudes que demonstrem 

compromisso e relação de confiança com seus pares. Dessa forma, segundo os 

entrevistados, ao assumir uma função no IFRN o gestor necessita ter conhecimentos 

específicos do setor no qual atuará, mas também conhecimentos referentes aos 

aspectos legais, aos processos administrativos e financeiros da administração pública 

e, principalmente, à educação que é a atividade fim da instituição. Portanto, isso 

requer que a instituição mantenha, permanentemente, um planejamento sistêmico de 

formação continuada para os servidores que assumem função na gestão. 

6.8 Identidade profissional  

A identidade do sujeito historicamente situado é construída ao longo da 

vida. De acordo com Pimenta (2007), o processo formativo deve colaborar para formar 

o professor, mas também para contribuir no processo de construção da identidade 

docente.  

Nesse processo, Flores e Viana (2007) salientam a importância que os 

professores atribuem à aprendizagem contínua e às culturas colaborativas, no atual 

contexto, que envolvem mudanças nos processos educativos. Assim, os professores 

valorizam também o trabalho com projetos e a compreensão dos novos papéis 

assumidos pela escola e pelos professores. Tudo isso interfere na construção de uma 

nova identidade docente e de um novo profissionalismo dos professores. Dessa 

forma, os resultados da pesquisa mostram que a identidade profissional perpassa por 
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aspectos como: conhecimento dos documentos institucionais; docência como 

profissão; negação da docência como identidade profissional; realização e 

reconhecimento profissional; satisfação profissional, conforme apresentado no quadro 

28: 

QUADRO 28 – Categoria Identidade profissional 

Identidade 
Profissional_Professores e 

Gestores 
Falas/Evidências Unidade de Registro 

1 : Conhecimento dos 
documentos 
institucionais_Professores e 
gestores 

O grande documento orientador das minhas 
atividades, enquanto pedagoga, no instituto 
é o PPP. Então, a gente tem um PPP 
extremamente bem elaborado, que a gente 
participou do processo de orientação e 
construção desse documento, como 
pedagogo, na mediação em cada campus, e 
para mim ele é o grande documento 
norteador. E a base disso tudo é a nossa 
formação pedagógica mesmo, as questões 
que a nossa formação nos dá. Mas, o grande 
documento institucional orientador é o 
PPP. Aí vem o PPP, o PDI, a própria 
Organização Didática, com o qual a gente 
sempre está nesse contato muito próximo, o 
nosso fazer diário é orientado, 
especialmente, pela Organização Didática. 
Eu penso que esses três são os grandes 
documentos. 

E,P,12,GG 
Referências 12-13 
Cobertura 
- 0,35% 

2 : Docência como profissão 

Porque quem ensina, compartilha algo ou 
alguma coisa, pratica a docência, quando a 
prática é profissional, passa a existir a 
identidade com a profissão. 

QP30-30.1,PB258 
Referência 164 - 
0,12% Cobertura 

3 : Negação da docência 
como identidade profissional 

Não possuo conhecimento amplo sobre a 
área educacional, apesar do domínio de 
conteúdo da área técnica. Ainda, a 
impossibilidade de trabalhar atividades 
práticas em laboratório, devido à ausência 
deste, não me permite identificação total com 
a profissão. 

QP30;30.1PR129 
Referência 110 - 
0,21% Cobertura 
 

4 : Realização e 
reconhecimento profissional 

Em muitos momentos de minha vida docente 
me pergunto se deveria mesmo ter escolhido 
essa profissão, o que ainda me traz algumas 
dúvidas. Porém, através do feedback dos 
alunos, percebo que fiz a escolha certa, pois 
o reconhecimento e por parte deles é muito 
grande. 

QP30-30.1,PB156 
Referência 153 - 
0,22% Cobertura 
 

5 : Satisfação profissional 

A cada dia que passo, além de aprender mais 
com as disciplinas que leciono é muito 
satisfatório ver o resultado que os alunos 
desenvolvem nas disciplinas. 

QP30;30.1,PB3 
Referência 1 - 0,13% 
Cobertura 
 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Destaca-se que, com relação aos documentos institucionais, o mais 

citado como norteador da prática pedagógica dos professores é o Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC). A Organização Didática é citada, por alguns professores, como um 

documento a ser consultado para tomada de decisão, principalmente para resolver 

problemas nos processos administrativos e pedagógicos no cotidiano da instituição. 

Além dos 32 professores que tomam apenas o PPC como documento norteador da 

sua prática, oito professores citam também o PPC, além de fazerem referência a 

outros documentos institucionais como norteadores da ação docente. A maioria dos 

professores não cita o Projeto Político Pedagógico-PPP da instituição, apenas três 

fizeram referência ao PPP como documento norteador da prática pedagógica. 

Observa-se que, entre os gestores, os documentos institucionais são mais 

conhecidos. Conforme a fala destacada no quadro acima, o PPP é o grande norteador 

da sua prática e os demais documentos, especialmente a Organização Didática, 

orientam e regulam o trabalho diário. 

Nesta categoria Identidade profissional, ressalta-se que a Satisfação 

Profissional aparece como uma subcategoria importante, uma vez que a palavra 

satisfação ganhou destaque nos resultados da pesquisa, surgindo também na 

categoria Motivação para a docência como a subcategoria Satisfação em ensinar. 

Fazendo-se um entrecruzamento dos dados realizado no processo de análise, pode-

se afirmar que a Satisfação pessoal corresponde ao motivo apontado pela maioria dos 

professores como muito importante nas respostas às questões abertas do 

questionário, o que demonstra a satisfação da maioria dos professores com a 

profissão.    

6.9 Dimensão pedagógica na gestão curricular_gestores 

Quando se questiona como os gestores percebem o lugar que ocupa a 

dimensão pedagógica na gestão do currículo no desenvolvimento da prática educativa 

da instituição, a maioria dos entrevistados remete-se ao trabalho dos pedagogos e 

dos técnicos em assuntos educacionais, membros da Equipe Técnico-Pedagógica 

(ETEP) da instituição, fazendo referência ao acompanhamento que é feito por esses 

profissionais junto aos professores e aos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem.  
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No entanto, é preciso compreender a dimensão do currículo como algo 

muito mais amplo, uma vez que são os gestores da instituição que, ao assumirem uma 

perspectiva democrática da gestão, assumem a responsabilidade de promover a 

discussão das políticas educativas de forma a subsidiar a tomada de decisões para o 

desenvolvimento do currículo escolar de forma global. Nesse sentido, Pacheco (2005, 

p. 58) salienta: “a política educativa corresponde ao conjunto de decisões oriundas do 

sistema político, englobando as intensões e estratégias definidas por critérios 

ideológicos e por necessidades reconhecidas como válidas socialmente”.  

Em suas falas, os gestores valorizam a importância do trabalho da 

equipe pedagógica da instituição e reconhecem que alguns professores o veem mais 

como cobrança do que como contribuição para a ação do professor, de forma a 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem, conforme resposta do entrevistado 

abaixo:  

E,P15,GA: Eu tenho uma visão assim, isso desde a minha visão como 
professor que sou, e não tive formação pedagógica para tal porque sou 
engenheiro[…]. Eu acho que o acompanhamento, não só o 
acompanhamento, a formação do professor, isso dada nas reuniões 
pedagógicas no acompanhamento por parte da pedagogia à ação docente 
dentro da instituição, ela precisa ser muito bem avaliada e muito bem 
estimulada e valorizada pelos profissionais que atuam no ensino, na pesquisa 
e na extensão. Nem sempre isso se dá, a gente constata, às vezes que tem 
professores que têm uma certa resistência a esse acompanhamento, como 
se fosse uma invasão de privacidade no fazer profissional. Eu já vejo pelo 
contrário, Eu já vejo que a ação da pedagogia, se ela for bem direcionada 
lógico, […] dentro do ensino, da pesquisa e da extensão, tem uma 
importância de muita relevância, no meu entendimento. 

 

De acordo com Ramalho (2007), a docência requer diferentes 

conhecimentos e envolve múltiplos fatores. Para a autora,  

A docência é uma atividade bem mais complexa porque envolve o 
conhecimento sobre a relação professor-aluno, sobre questões 
metodológicas, sobre planejamento (de aulas, de cursos), sobre a utilização 
de novas tecnologias no ensino, sobre avaliação. Inclui a necessidade de 
participação na elaboração do projeto pedagógico do curso, na revisão 
curricular, na articulação da disciplina com a totalidade do curso e com a 
realidade social e profissional, a participação em processos avaliativos 
internos e externos, para citar apenas algumas ações em que a dimensão 
pedagógica está diretamente presente. (RAMALHO, 2007, p.44) 

 

Nesse sentido, a formação de professores precisa proporcionar a 

aquisição desses conhecimentos e saberes que subsidiam o desenvolvimento do 

trabalho docente. No caso dos professores bacharéis e demais professores não 
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licenciados que lecionam no IFRN, assim como ocorre com os professores das 

universidades que lecionam em cursos de áreas distintas da educação, existe uma 

lacuna em seu processo formativo, uma vez que a sua formação inicial não foi 

orientada para a docência. Portanto, entende-se que o ingresso na docência sem o 

domínio dos conhecimentos pedagógicos pode gerar sérios problemas relativos ao 

processo ensino e aprendizagem, à compreensão da complexidade da atividade 

profissional docente e do lugar da dimensão pedagógica no trabalho do professor 

bacharel, conforme as falas expressas no quadro 29: 

QUADRO 29 – Categoria dimensão pedagógica na gestão curricular 

Dimensão 
pedagógica na gestão 
curricular_Gestores 

Falas/Evidências 
Unidade de 

registro 

1 : Importância 
atribuída à dimensão 
pedagógica 

Referência 2 - 1,06% Cobertura 
Eu tenho uma visão assim, isso desde a minha visão 
como professor que sou, e não tive formação 
pedagógica para tal porque sou engenheiro […]. Eu 
acho que o acompanhamento, não só o 
acompanhamento, a formação do professor, isso dada 
nas reuniões pedagógicas no acompanhamento por 
parte da pedagogia à ação docente dentro da instituição, 
ela precisa ser muito bem avaliada e muito bem 
estimulada e valorizada pelos profissionais que atuam 
no ensino, na pesquisa e na extensão. Nem sempre isso 
se dá, a gente constata, às vezes que tem professores 
que têm uma certa resistência a esse acompanhamento, 
como se fosse uma invasão de privacidade no fazer 
profissional. Eu já vejo pelo contrário, Eu já vejo que a 
ação da pedagogia, se ela for bem direcionada lógico, 
[…] dentro do ensino, da pesquisa e da extensão tem 
uma importância de muita relevância, no meu 
entendimento. 

E,P15,GA 

2 : Papel atribuído à 
ETEP (Equipe Técnico-
Pedagógica) 

“Quando eu entrei no instituto eu achava as relações 
muito mais empresariais do que educacionais. Eu venho 
de uma escola, enquanto coordenadora pedagógica 
participo efetivamente da elaboração de horários, por 
exemplo, de pensar em como organizar essas aulas, eu 
tenho leitura para isso, eu tenho formação para isso, e 
aqui não, aqui, outras pessoas fazem isso. Então, eu 
particularmente, eu digo particularmente, como uma 
ação individual, fiz muito esse trabalho de buscar. É uma 
coisa pontual, mas você observe: organizar um tempo 
de estudo é uma questão pedagógica. Então, eu acho 
que muitas vezes, as dimensões pedagógicas são 
deixadas de lado em detrimento de se resolver, de se 
dar encaminhamento, de se fazer e muitas vezes não se 
prioriza o aluno, se prioriza outros sujeitos e não se 
prioriza o aluno. Eu acho que a dimensão pedagógica 
dentro da prática educativa institucional precisa ocupar 
um lugar maior. Eu acho que ela não o lugar devido, 
acho que nem o pedagogo, enquanto gestor disso, 
ocupa esse devido lugar!” 

E,P,15,GG 
 
Referência 36 - 
0,50% Cobertura 
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Dimensão 
pedagógica na gestão 
curricular_Gestores 

Falas/Evidências 
Unidade de 

registro 

3 : Papel atribuído ao 
gestor 

“A dimensão pedagógica, em tese, ela é o principal da 
instituição. Nós somos uma instituição de ensino, então 
a dimensão pedagógica é o carro-chefe, digamos assim. 
Mas, na prática, realmente a dimensão financeira, a 
dimensão administrativa é muito forte entre os gestores, 
ela é muito forte. Falando como gestora e falando sobre 
gestores, essa percepção eu não tenho dados concretos 
com relação a isso, mas quando a gente conversa com 
professores pensando na sala de aula, então a gente vê 
outras preocupações e aí isso se inverte, 
consideravelmente. Eu diria que noventa por cento dos 
professores não sabe nem como se compra uma caneta 
para dar aula. Então, eles focam na questão muito mais 
pedagógica do que administrativa. É tanto isso que 
muitas vezes os nossos conflitos são por essa distância 
entre os gestores e o fazer pedagógico da sala de aula..” 

E,P,15GF 
Referência 8 - 
1,05% Cobertura 
 

4 : Papel atribuído ao 
professor 

“Não tenho como precisar porque são muitos aspectos 
que a gente, para fazer uma avaliação, precisaria 
considerar. Uma boa parte dos professores tem clareza 
do que é, dos compromissos assumidos, da sua função 
enquanto mediador pedagógico, e boa parte deles não 
tem. Não tem até pelas formações que já trazem, pelo 
não investimento na formação continuada de 
professores, então, a gente tem dificuldades porque não 
existe uma política clara nem precisa na entrada desses 
professores, principalmente, nesse momento da 
expansão, onde as pessoas conhecessem o que é a 
Educação Profissional, o que é ser professor de um 
curso técnico, de um curso tecnológico, de uma 
licenciatura, de um curso integrado em nossa instituição 
para que ele possa compreender bem o seu papel de 
professor e como lidar com o seu maior objetivo aqui, 
que é ensinar e fazer com que os seus alunos 
aprendam, no âmbito de sua atuação. Então, a gente 
ainda se depara com um grupo de professores que não 
conhecem teorias de aprendizagem. Que quando você 
fala de alguns autores que são próprios da Educação e 
não conhecem, são professores, e ainda têm 
dificuldade, não são muito motivados, não são sensíveis 
a um estudo a ser aprofundado. Aprendizagem é uma 
área que é a principal questão do meu fazer, eu preciso 
conhecer como é que as pessoas aprendem para 
encontrar o caminho de melhor ensinar.” 

E,P,16,GH 

5 : Projetos 
institucionais 
prioritários 

O projeto institucional prioritário como um todo é o 
Projeto Político-Pedagógico da instituição. Depois 
podemos olhar para os projetos menores, que são o 
desempenho e o bom desenvolvimento de cada curso 
que nós temos, de cada oferta, de cada demanda, aí no 
meio de tudo isso, nós temos projetos que venham a 
contribuir com a qualidade, com a ampliação dessa 
oferta para a sociedade, com a disseminação de 
conhecimentos que é a pesquisa, projetos de pesquisa, 
projetos de extensão, projetos esses que, como tudo 
está interligado, que favorecem a permanência e o êxito 
dos estudantes. Se a gente quiser considerar com um 
projeto isolado, exatamente esse da permanência com 
êxito, que os alunos cheguem a concluir, que a gente 

E,P,14,GH 
Referência 12 - 
0,56% Cobertura 
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Dimensão 
pedagógica na gestão 
curricular_Gestores 

Falas/Evidências 
Unidade de 

registro 

melhore os números que nós temos hoje de conclusão, 
buscando diminuir ou até chegar a ser ousado a zerar a 
reprovação na instituição e atender a função social 
dessa instituição, que é trabalhar com o ensino público, 
de qualidade, laico, contribuir para a produção de 
conhecimentos, e nós temos muitos projetos pequenos 
que levam a isso. Então, o gestor é a pessoa que tem 
que ter a capacidade de articular esses projetos 
menores. 

  

Para o gestor entrevistado abaixo, a dimensão pedagógica é mal 

compreendida na instituição e as ações administrativas são tratadas de forma 

separada das ações pedagógicas: 

E,P15,GH: “Eu acho mal compreendida hoje em nossa instituição. Não é cem 
por cento, mas a dimensão pedagógica fica como se fosse algo à parte.  Aqui 
se consegue isolar muito bem o que é administrativo do pedagógico e nessa 
instituição tudo é pedagógico, o que existe de administrativo é em função do 
pedagógico. Então, eu acho que a gente ainda vai levar muito tempo de 
formação e de muita insistência até nos processos de formação mesmo, para 
que a gente compreenda e introjecte essa compreensão de que essa 
instituição existe porque ela tem um fim pedagógico. Aí a gente superaria 
muitas dificuldades que nós temos de ver o que é pedagógico e em tudo o 
que é administrativo ver a função pedagógica em nossa instituição”. 

 

Dessa forma, o entrevistado mostra claramente que, no 

desenvolvimento da prática educativa da instituição, a dimensão pedagógica fica em 

segundo plano em função das questões administrativas e financeiras, que se tornam 

prioridade em detrimento do que é pedagógico, não havendo o diálogo entre os que 

trabalham em atividades meios e os que trabalham no desenvolvimento da atividade 

fim, que é a oferta educativa envolvendo as dimensões ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, concordamos com Morgado (2005), ao evidenciar aos desafios que os 

professores enfrentam no desenvolvimento do currículo. Segundo o autor,  

Os docentes deparam-se, assim, com o desafio de desenvolver uma 
educação multicultural e antidiscriminatória, que permita a integração de 
valores, ideias, tradições e costumes muito distintos, que atente à diversidade 
e pluralidade dos cidadãos e estimule a reflexão crítica e a tolerância. Em 
suma, que se assuma como um valor acrescentado para a construção da 
identidade individual e coletiva. (MORGADO, 2005, p. 67) 

 

Assim sendo, considera-se que a atividade docente é algo complexo, 

uma vez que tem como finalidade a educação, devendo ser assumido o compromisso 

da formação integral e cidadã dos estudantes. Para isso, o trabalho docente não se 
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limita a ministrar os conteúdos de uma determinada disciplina como se estivesse 

dissociada do desenvolvimento curricular como um todo.  

No IFRN, em consonância com a proposta educativa da instituição 

preconizada em seu Projeto Político-Pedagógico, a prática pedagógica deve ser 

desenvolvida a partir da concepção de currículo integrado, visando possibilitar ao 

estudante a formação cidadã e a construção de conhecimentos alicerçados em bases 

científicas, tecnológicas, culturais e éticas-políticas na perspectiva da educação 

integral (IFRN, 2012).    

6.10 Aposta na formação contínua: afirmação da formação contínua como 
processo de adaptação e transformação do saber docente  

Os saberes docentes dos professores bacharéis e tecnólogos advêm, 

principalmente, da formação inicial nas áreas técnicas e tecnológicas, sendo 

enriquecidos com as experiências profissionais. Faz-se necessária a valorização 

desses saberes específicos e especializados para o ensino na Educação Profissional 

e Tecnológica. No entanto, faz-se necessário também o investimento e esforços 

institucionais para proporcionar a formação pedagógica para o docente bacharel, de 

forma a permitir o desenvolvimento de um potencial mais forte e o desenvolvimento 

profissional, enquanto professores. Machado (2008) salienta que a formação dos 

professores, para atuação na EPT, é uma demanda que vem crescendo ao longo da 

história. Assim, em nível macro, a formação pedagógica para professores da EPT 

sempre ocorre de forma especial, assumindo um caráter emergencial.  

Porém, esta pesquisa mostra que os gestores apostam na formação 

contínua para este grupo de professores, como uma forma de atenuar os problemas 

decorrentes da falta da formação pedagógica.  

O quadro 30 mostra a categoria Aposta na formação pedagógica 

contínua, com as sub-categorias emergentes, conforme segue: 

QUADRO 30 – Categoria Aposta na formação pedagógica contínua 

Aposta na formação 
pedagógica 

contínua_Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

1 : Desafios da formação 
em contexto de trabalho 

Sinto falta desde a entrada. Com essa expansão 
teríamos que ter um programa, uma ação 
permanente de que cada professor que entrasse, 

E,P,19,GH 
Referências 22-
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Aposta na formação 
pedagógica 

contínua_Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

porque hoje a gente os movimentos de concurso 
que entram vários de uma vez, mas também tem os 
que entram isoladamente na docência, assumir 
uma vaga a mais ou um professor que saiu. E com 
a expansão, tem uma rotatividade muito grande, a 
cada semestre entram professores novos aqui. Os 
professores não têm aquele momento mais 
aprofundado de formação onde se compreenda o 
que é essa instituição, o que é educação 
profissional, quais as áreas que eles vão trabalhar, 
que cursos, qual a diferença como ele pode atuar 
com o curso integrado e com o curso técnico 
superior, quais os compromissos e qual o papel 
docente, quais são as interferências e as posturas 
que eles precisam assumir, quais são os desafios 
em cada oferta dessa. Então, tudo isso são razões, 
são elementos de formação e a gente sente falta na 
hora de planejar com eles, na hora de avaliar a 
gente sente que existe a carência. Na hora que a 
gente vê os resultados do que está posto no Projeto 
Político-Pedagógico e a dificuldade de se 
compreender e de desenvolver esse projeto na 
prática com a qualidade e com a desenvoltura que 
poderia ter até porque a instituição não tem 
carência de material e de infraestrutura. Temos 
uma condição material, de carga-horária docente 
também e de salário muito boa, aqui na região é 
uma das melhores para se trabalhar. Então, ao 
mesmo tempo, nós temos a carência e a falta de 
investimento na formação para desenvolver bem o 
projeto da instituição.    

23 - 0,78% 
Cobertura 
 

2 : Exigência de formação 
no estágio probatório 

Desde 2009, nós temos uma portaria que diz isso, 
que todos os professores bacharéis teriam que, 
dentro do estágio probatório, fazer um curso de 
formação, e que que todos os licenciados deveriam 
fazer um curso em educação profissional porque 
apesar dele ter, digamos assim, todo o ferramental 
pedagógico, mas a gente está tratando de uma 
outra realidade, de uma realidade de educação que 
não é a realidade cotidiana de cem por cento, 
praticamente, dos professores que entram aqui que 
é a Educação Profissional. A maioria dos 
professores da formação geral que entram vem de 
escolas de ensino médio. Então, não tem nenhuma 
preparação para o trabalho com o currículo 
integrado, pensando a integração entre as 
disciplinas, pensando nessa articulação, então isso 
desde 2009 está no papel. Mas, na prática nunca 
se conseguiu efetivar, na verdade, nunca se 
conseguiu priorizar isso. Hoje nós temos 
ferramentas de educação à distância, nós temos 
um campus de educação à distância, em que isso 
poderia estar sendo feito, isso é potencialmente 
possível e poderia ser uma prática institucional. 
Então, infelizmente, a gente não tem e com certeza 
faz muita falta. 

E,P,19,GF 
Referência 32 - 
1,41% Cobertura 
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Aposta na formação 
pedagógica 

contínua_Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

3 : Experiências de 
formação em serviço 

Eu vou falar da que eu conheço, mais 
especificamente, que foi a Especialização do 
PROEJA. Eu trabalhei num campus onde o projeto 
de Especialização em PROEJA acontecia. Então, 
era um projeto de formação de professores para o 
trabalho com o aluno, com a educação de jovens e 
adultos, com o currículo integrado, com a educação 
profissional, então, foi a iniciativa que eu mais me 
aproximei, que eu mais conheci, só ela mesmo. A 
adesão era pouquíssima, baixíssima. A gente tinha 
um número grande de professores, muitos já 
fazendo doutorado. No meu campus foi uma boa 
adesão, mas no âmbito do instituto as dificuldades 
eram enormes porque não se achava que precisa 
voltar para discutir essas coisas. Então, alguns 
diziam: “porque eu já estou no doutorado”, ou 
“porque eu já estou no topo da carreira não vou 
voltar para discutir PROEJA, trabalhar com um 
aluno que é meu aluno top, um aluno que não me 
dá resultados rápidos como o aluno do integrado 
me dá”. 

E,P,20,GG 
Referência 53 - 
0,47% Cobertura 

4 : Falta de formação 
pedagógica 

“Sinto falta sim de curso de formação para os 
professores bacharéis. Há uma brecha na lei que a 
gente recebe professor, mesmo para atuar na 
educação básica, como é o caso dos cursos 
técnicos, nós recebemos o professor que não tem 
licenciatura e isso tem trazido muitos problemas. 
Então, a instituição peca, ela deixa a desejar 
quando abre a possibilidade de receber esse 
professor e não tem nenhuma ação de intervenção 
para formar esse professor na área pedagógica 
para que ele possa atuar de forma mais adequada 
no ensino”.   

E,P,19,GI 

5 : Formação contínua em 
contexto do trabalho 

“Eu acho que há necessidade sim, tá? O professor 
de formação puramente técnica, como eu lhe disse, 
alguns têm alguma habilidade nata de ser professor 
de procurar se aprofundar. Outros ficam mais 
restritos à nessa questão puramente técnica, do 
conhecimento técnico e precisam ter um 
aprofundamento, um melhor conhecimento da parte 
metodológica e pedagógica. Pra isso, é necessário 
sim a instituição promover cursos que dê essa 
formação. Acho que é muito importante”. 

E,P,5,GA 
Referência 1 - 
0,57% Cobertura 
 

6 : Necessidade de 
orientação pedagógica 
sistemática 

“Não tem orientação. A não ser essa que 
normalmente é dada e que semanalmente, nas 
reuniões pedagógicas, quando elas têm caráter 
pedagógico, isso de alguma forma é trabalhado, 
mas muito superficialmente porque normalmente, 
as reuniões têm se destinado muito mais a 
aspectos administrativos do que, realmente, 
aspectos de formação pedagógica, apesar de que 
eu acho que isso tem evoluído consideravelmente. 
Se eu pensar na época que eu era diretora, 
equivalente hoje a diretor acadêmico, cem por 
cento das reuniões eram de caráter administrativo, 
era o momento em que a gente conseguia reunir os 
professores para conversar, minimamente, e para 

E,P,22, 
Referência 36 - 
0,39% Cobertura 
GF 
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Aposta na formação 
pedagógica 

contínua_Gestores 
Falas/Evidências 

Unidade de 
Registro/ 

Referência 

compartilhar o que acontecia na diretoria. Então, 
acho que hoje tem evoluído, mas não é uma ação 
sistematizada, não é uma ação sistêmica também 
não”.    

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Nesta categoria, algumas falas dos gestores merecem destaque, 

especialmente, no que diz respeito à aposta na formação contínua para a formação 

pedagógica dos professores bacharéis licenciados no contexto de trabalho, de forma 

permanente, e que essa formação seja oferecida, de forma obrigatória, durante o 

estágio probatório, de forma a buscar o cumprimento dos documentos regulatórios 

institucionais e nacionais, conforme prescrito na Resolução n. 

67/2009/CONSUP/IFRN. Os gestores entrevistados também salientaram a 

necessidade de formação para a docência na EPT para os professores licenciados, 

considerando que estes ingressam na Rede Federal de EPT sem conhecerem as 

especificidades do trabalho docente no contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica.  Destaca-se também que os gestores falaram dos desafios que a 

formação contínua apresenta, especialmente, por se tratar da formação de um grupo 

que tem um número considerável de professores com elevado nível de qualificação 

profissional em nível de pós-graduação stricto sensu. 

A partir da análise dos dados quantitativos obtidos a partir das questões 

fechadas do questionário aplicado junto aos professores, as respostas às questões 

relativas ao tema da necessidade da oferta de formação continuada voltada para a 

formação pedagógica no contexto do trabalho, é possível fazer uma inter-relação com 

os dados qualitativos, contribuindo para reafirmar a importância dessa categoria, 

Aposta na formação pedagógica contínua, para o estudo.  

O gráfico 16 mostra que, dos 199 (cento e noventa e nove) professores 

bacharéis e demais professores não licenciados inquiridos, 83 ingressaram no IFRN 

sem nunca ter lecionado, sendo este o seu primeiro emprego como docente:  
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GRÁFICO 16 - IFRN - Primeiro emprego como docente 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Esses resultados mostram que um grande número de professores 

ingressou na instituição sem nunca ter vivenciado nenhuma experiência em sala de 

aula. Considera-se que esse é um dado que demanda a realização de cursos de 

formação no âmbito da instituição, uma vez que estes acedem à carreira docente por 

meio de concurso público sem a exigência da formação em licenciatura para a 

docência. Entende-se que a situação do ingresso é respaldada pela legislação, porém 

a própria legislação também determina que é responsabilidade da instituição 

proporcionar aos professores processos formativos em serviço que contemplem os 

saberes da docência, especialmente a formação pedagógica de modo a fomentar a 

aquisição de conhecimentos próprios da docência e a troca de experiências entre os 

grupos de professores.  

Além de ter muitos professores que nunca lecionaram antes de ingressar 

na instituição, existe um grande número de professores que ingressaram 

recentemente a partir de concursos decorrentes do processo de expansão e 

interiorização da Rede Federal de EPT. Entende-se que essa situação traz 

implicações para a prática pedagógica que pode prejudicar o processo de ensino e 

aprendizagem, considerando-se que, além de os professores bacharéis não terem tido 

formação acadêmica orientada para a docência, alguns deles não têm nenhuma 

experiência em sala de aula, conforme discutido anteriormente.  

O gráfico 17 foi elaborado a partir de duas referências cruzadas de 

acordo com as respostas dos professores quando questionados se o IFRN é o 

116

83 Não

Sim
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primeiro emprego deles como docentes e o tempo de serviço na instituição, conforme 

segue:  

GRÁFICO 17 - IFRN - Primeiro emprego como docente/Tempo de serviço na 

instituição 

 

 

 

Tempo de serviço:        

menos de 1 ano 11 

entre 1 e 3 anos 21 

entre 4 e 6 anos 25 

entre 7 e 10 anos  7 

entre 11 e 15 anos  1 

entre 16 e 20 anos  8 

entre 20 e 25 anos  5 

mais de 26 anos  5 

TOTAL 83 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Observa-se que, dos 83 (oitenta e três) professores que responderam 

positivamente, informando nunca ter lecionado antes de ingressarem no IFRN, 32 

(trinta e dois) desses professores têm menos de três anos de serviço na instituição e 

mais 25 (vinte e cinco) professores ingressaram entre 4 e 6 anos. Isto é, ingressaram 

na carreira docente a partir do processo de expansão da Rede Federal de EPT, sem 

ter experiência nenhuma em sala de aula e não houve, por parte da instituição, 

nenhuma ação de formação pedagógica para eles.  

De acordo com o gráfico 18, 128 (cento e vinte e oito) professores não 

têm conhecimento e 71 (setenta e um) tiveram conhecimento de cursos já realizados 

no locus de trabalho, conforme mostra o gráfico: 
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GRÁFICO 18 - Tem conhecimento de cursos de formação pedagógica no IFRN 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

O gráfico 19 mostra o resultado das respostas sobre a participação em 

cursos na área de educação após o ingresso no IFRN:  

GRÁFICO 19 - Participação em cursos na área de educação no IFRN e melhoria da 

ação docente 

Participação em cursos na área de  
educação após o ingresso no IFRN 

O curso possibilitou melhoria na ação 

docente 

  

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Quando os professores foram questionados se já participaram de cursos 

na área de educação após o ingresso no IFRN, 54 (cinquenta e quatro) professores 

responderam sim e 145 (cento e quarenta e cinco) nunca participaram. Dos que 

participaram, 46 (quarenta e seis) afirmaram que o curso possibilitou melhorias em 

sua ação docente, o que reforça a necessidade de a instituição investir em processos 

formativos voltados para a formação pedagógica no contexto de trabalho, visando a 

128

71
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Sim

145
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Sim

8

46

Não

Sim

(vazio)
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melhoria tanto do processo ensino e aprendizagem como o processo de 

desenvolvimento profissional dos professores. 

6.11 Necessidades formativas para a docência na educação profissional e 
tecnológica: perspectivas de professores e gestores para a formação 
pedagógica  

Autores como Tardif e Raymond (2000) salientam que os saberes 

docentes advêm de fontes diversas, constituindo-se como saberes plurais e 

heterogêneos, podendo ser identificados como saberes pessoais do professor e 

saberes provenientes da formação escolar, da formação profissional para o 

magistério, dos programas e livros didáticos e da experiência na profissão em sala de 

aula e na escola. Todos esses saberes são usados pelos professores em algum 

momento no contexto da profissão e da sala de aula.  Para os autores, 

De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos 
pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e 
livros didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias 
ensinadas, fiam-se em sua própria experiência e retêm certos elementos de 
sua formação profissional. [...] pode-se constatar que os diversos saberes dos 
professores estão longe de serem todos produzidos diretamente por eles, que 
vários deles são de um certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois 
provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou fora do 
trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família do professor, da 
escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades; 
outros são decorrentes da instituição ou do estabelecimento de ensino 
(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades etc.); 
outros, ainda, provêm dos pares, dos cursos de reciclagem etc. Nesse 
sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre 
várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares 
de formação etc. (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 214-215)  

 

Esses autores, assim como outros que discutem a temática da formação 

de professores, incluem como uma das fontes dos saberes docentes os 

conhecimentos acadêmicos adquiridos na formação inicial, em cursos de formação 

para o magistério. Corroborando com esses autores, entende-se que os saberes da 

docência são plurais e se constroem a partir de diversas fontes ao longo da carreira 

profissional.  No entanto, no caso dos professores bacharéis e tecnólogos que atuam 

na Rede de Educação Profissional e Tecnológica no contexto educacional brasileiro, 

a formação inicial desses professores, em sua maioria, não inclui a formação para o 

magistério, havendo, portanto, a necessidade de buscar a formação continuada 

orientada para o exercício da docência.   
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Ao serem inquiridos se sentem falta de cursos promovidos pela 

instituição, voltados para a formação pedagógica no IFRN, dos 199 (cento e noventa 

e nove) professores, 140 professores disseram sentir falta dessa formação, 

reconhecendo que se faz necessário o desenvolvimento de ações formativas no 

âmbito da instituição, conforme gráfico 20: 

 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 20 - Sentem falta de cursos de formação pedagógica 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Assim, ao serem questionados sobre se desejam participar de cursos de 

formação continuada no locus do trabalho (o IFRN), a maioria dos professores 

respondeu positivamente. Desse modo, no questionário, foi solicitado que indicassem 

temas para estudo a partir de uma lista. Conforme mostra o resultado apresentado no 

gráfico 21, os temas que despertaram maior interesse dos professores foram os 

seguintes: 

59

140

Não

Sim
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GRÁFICO 21 - Temas para cursos de formação continuada - Professores

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Analisando-se o quadro relativo aos Temas para cursos de formação 

continuada, destaca-se que os mais indicados foram os seguintes temas: 

Metodologias de ensino/estratégias didático-pedagógicas (121 professores); 

Avaliação da aprendizagem (93 professores); Motivação e aprendizagem (90 

professores); Desenvolvimento de projetos (84 professores); Relações interpessoais 

no processo de ensino e aprendizagem (75 professores); Planejamento do trabalho 

pedagógico (65 professores), além de outros temas. Assim, pode-se inferir que as 

necessidades formativas dos professores perpassam, principalmente, pelas questões 

relacionadas aos conhecimentos pedagógicos, o que poderá subsidiar a organização 

do trabalho pedagógico, uma melhor compreensão do processo ensino e 
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aprendizagem, além de favorecer a relação interpessoal. Portanto, ao se definir um 

processo formativo para esse grupo de professores, é preciso levar em consideração 

as suas reais necessidades, além dos referenciais legais para a formação de 

professores. 

O Quadro 31 apresenta os resultados dos dados qualitativos obtidos por 

meio das respostas à entrevista individual realizada com os gestores.  
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QUADRO 31 – Categoria Saberes necessários à docência na EPT - Gestores 

Saberes 
necessários à 
docência na 

EPT_Gestores 

Falas/evidências 
Unidade de 

Registro 
Referências 

1 : Articulação 
teoria e prática 

O que a gente detectou a partir de uma pesquisa de egressos 
foi que muitos egressos falaram que os nossos professores 
eram recém-formados e não tinham nenhuma experiência 
profissional. Então isso, além de dificultar um pouco o 
aprendizado porque você tinha um professor muito teórico, um 
professor que não entendia da prática, é ruim também para a 
instituição, a gente percebeu uma diminuição da relação entre 
a instituição com o mundo do trabalho. Se eu tenho um 
professor que nunca trabalhou ele nunca vai lá numa empresa, 
não estabelece esse vínculo da instituição com a empresa para 
conseguir estágio ou para aprender uma coisa diferente, é 
tanto que a gente já está pensando num programa de 
capacitação [...]. A gente precisa disso porque o professor que 
nunca teve nenhuma inserção no mundo do trabalho, se ele 
apresentar uma proposta de passar um período numa 
empresa, a gente pode fazer toda essa interlocução e dar a 
possibilidade. 

E,P,18,GE 
Referências 
11-12 - 0,88% 
Cobertura 
 
 

2 : Aulas práticas e 
experimentais 

“Hoje os professores, mesmo que eles cheguem com mestrado 
ou com doutorado dentro da Instituição, muitos deles vêm com 
uma dificuldade muito grande no desenvolvimento de 
atividades práticas e aí quando chegam na sala de aula eles 
não dão aulas práticas porque eles não sabem dar aula 
prática.”  

E,P,20,GB 
Referências 
73-74 - 0,14% 
Cobertura 
 

3 : Avaliação da 
aprendizagem 

“Quanto aos conhecimentos é discutir metodologias, discutir 
avaliação, discutir novas ferramentas tecnológicas, discutir o 
papel da Educação Profissional, conhecer o que é a Educação 
Profissional.” 

E,P,23,GD 
 
Referências 8-
10 - 0,24% 
Cobertura 
 

4 : Conhecimento 
disciplinar 

“Formação em relação a currículo integrado, e eu vou falar, 
especificamente, para os bacharéis, mas isso não prescinde a 
participação dos professores que são licenciados porque, 
muitas vezes, os cursos de licenciatura que eles fizeram são 
aqueles cursos três mais um, então eles são muito mais 
bacharéis do que licenciados. Então, a licenciatura nesse caso, 
eu estou dando uma formação pedagógica, mas é uma 
formação pedagógica quase complementar e não intrínseca da 
licenciatura. Então, seriam aspectos, realmente, da formação 
para a Didática, para integração de tecnologias, porque essa 
para mim é uma questão assim, eu pensar que hoje eu vou 
utilizar todo o tempo da minha sala de aula para ficar lá no 
quadro e giz, no blá, blá blá, enfim... A gente precisa 
diversificar, principalmente, com os alunos do ensino médio 
integrado que requerem uma forma diferente, hoje, de 
aprender, de trabalhar esses conhecimentos, eles não aceitam 
mais o caderno, o livro, o giz etc. A gente precisa da inovação 
pedagógica mesmo falando um pouco sobre isso, da inovação 
pedagógica no sentido da prática, mas também no sentido das 
tecnologias de serem utilizadas. De aprender como o nosso 
público aprende, a parte de Psicologia Educacional que é 
importante porque hoje a gente lida com muitos públicos e a 
gente, às vezes, não faz essa distinção e essa transposição 
entre o aluno que é adolescente, o aluno que é adulto, mas 

E,P,23,GF 
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Saberes 
necessários à 
docência na 

EPT_Gestores 

Falas/evidências 
Unidade de 

Registro 
Referências 

está dentro de uma turma de ensino médio integrado e o aluno 
que é do técnico subsequente, da graduação e até, muitas 
vezes, da pós-graduação. [...]Eu preciso abordar questões da 
Didática, eu preciso abordar questões da aprendizagem, 
questões do currículo e pensando na concepção e na 
implementação do currículo nosso, acho que a princípio esses 
seriam necessários. Aí tanto quem é bacharel, que estaria 
vendo pela primeira vez, e precisaria de uma carga horária 
maior, mas eu também preciso desse mesmo conteúdos, eu 
penso, para quem é licenciado porque é uma outra realidade a 
Educação Profissional.” 

5 : Conhecimentos 
pedagógicos 

“Sim, há necessidade de formação, há demanda, nós 
buscamos isso nas nossas propostas, nos nossos ideais. E 
basicamente, ele precisava ser focado nas bases mesmo 
pedagógicas, na aprendizagem, em metodologias, 
concepções de ensino. Então, seria, basicamente, um tripé 
pedagógico de formação dos fundamentos pedagógicos.” 

E,P,23,GI 
Referências 
31-39 - 0,16% 
Cobertura 
  

6 : Currículo 
integrado 

“Os professores bacharéis trazem aquela questão 
especialmente, das engenharias, das ciências muito duras 
para o trabalho do instituto para o trabalho com o adolescente, 
é muito forte essa questão da formação. Então, a gente precisa 
discutir a concepção do currículo integrado, a concepção de 
homem, de ser humano, é uma série de questões que se 
inserem no trabalho pedagógico que precisa ser um trabalho 
formativo para dar conta disso porque a formação inicial de 
onde o professor bacharel vem passou longe dessas questões, 
muito longe! Então, se eu fiz um contrato de trabalho com esse 
profissional, se hoje eu tenho ele como profissional da minha 
instituição, o que eu, enquanto instituição, vou fazer para 
formá-lo? O problema é meu agora, ele passou por um 
processo seletivo e o que vou fazer? […]” 

E,P,16,GG 
Referências 
47-60 - 1,00% 
Cobertura 
 

7 : Didática e 
metodologias de 
ensino 

“Com certeza, é necessário ter a formação e eu volto a dizer, 
discutir questões do ensinar e do aprender. Como é que eu 
ensino melhor, como é que eu aprendo melhor, de que forma 
o meu aluno vai aprender melhor. Então, eu acho que a gente 
tem que focar nessas duas questões, e quando eu falo no 
ensinar e no aprender, a gente precisa ver o ensinar e o 
aprender dentro do currículo integrado, dentro da educação 
profissional, dentro do que a gente acredita ser a nossa 
definição de homem, de ser humano, de escola, de sociedade, 
na própria função social do instituto. Então eu acho que tudo 
isso precisa estar lincado para a gente pensar nessa 
formação.” 

E,P,23,GG 
Referências 1-
12 - 0,32% 
Cobertura 
 

8 : Documentos 
institucionais 

Os professores não têm aquele momento mais aprofundado de 
formação onde se compreenda o que é essa instituição, o que 
é educação profissional, quais as áreas que eles vão trabalhar, 
que cursos, qual a diferença como ele pode atuar com o curso 
integrado e com o curso técnico superior, quais os 
compromissos e qual o papel docente, quais são as 
interferências e as posturas que eles precisam assumir, quais 
são os desafios em cada oferta dessa. Então, tudo isso são 
razões, são elementos de formação e a gente sente falta na 
hora de planejar com eles, na hora de avaliar a gente sente 
que existe a carência. Na hora que a gente vê os resultados do 
que está posto no Projeto Político-Pedagógico e a dificuldade 

E,P,19,GH´ 
Referências 
71-72 - 0,22% 
Cobertura 
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Saberes 
necessários à 
docência na 

EPT_Gestores 

Falas/evidências 
Unidade de 

Registro 
Referências 

de se compreender e de desenvolver esse projeto na prática 
com a qualidade e com a desenvoltura que poderia ter.” 

9 : Fundamentos da 
Educação 
 

“Primeira coisa acho que é a perspectiva de elaborar com os 
professores. Nós estamos num tempo e num acúmulo de 
discussão que não tem como levar nenhum pacote pronto. Do 
lugar que eu estou eu posso ver as lacunas, as necessidades, 
mas não acredito que funciona bem e a gente já sabe que não 
seria assim fazer um pacote pronto e levar pra eles. A melhor 
coisa seria a gente construir com eles. E as temáticas que eu 
sugeri aqui sobre educação e trabalho, sobre a própria 
Educação Profissional, sobre as necessidades no Rio Grande 
do Norte de Educação Profissional, sobre aprendizagem, mas 
não acho que a gente deve levar. A gente pode suscitar, 
apontar e construir junto com os professores, procurar 
identificar essas necessidades com eles, construir com eles 
porque com certeza, temáticas que a gente que está na gestão 
vê, essas coisas vão sair, vão se coadunar, vão ser 
convergentes.”  

E,P,24,GH 
Referências 
19-30 - 0,44% 
Cobertura 
 

10 : 
Interdisciplinaridade 
e contextualização 

“Eu acho que tem que ter formação, mas a gente tem que 
acompanhar o que está acontecendo no mundo hoje. Hoje o 
ensino não é mais o ensino de cuspe e giz como dizia no 
passado, só o professor falando. Hoje, se um aluno pega o 
tablet ou um computador, ele acessa muito mais informações 
do que o professor está falando na aula e muito mais rápido. 
Um exemplo: eu dou aula de orçamento. Aí eu vou falar para o 
aluno assim: “nós vamos fazer o orçamento do piso, 
construção do piso”. Eu, com a internet, eu consigo imagens 
de piso de todos os tipos que você imaginar. Eles, na mesma 
hora, acessam isso no computador, aí eles conseguem ver 
tipos de piso, tipos de argamassa para piso, todos eles 
acessam na hora. E eu consigo um vídeo na internet da 
aplicação de piso. Coisa que no passado eu só falaria como 
faz, hoje eles veem e eu acho que isso dinamiza. Então, são 
ferramentas, nesse caso usou a ferramenta da fotografia, quer 
dizer, o computador que traz pela internet, a fotografia e o 
vídeo, é uma ferramenta para aprimorar o ensino. Então, eu 
vejo assim, para o professor incluir praticas pedagógicas no 
dia-a-dia dele, seria mais ou menos nesse molde, cursos 
pequenos, troca de experiências, dinâmicas e trazendo essas 
questões. Uma das coisas que eu observo que está faltando 
para a gente aqui, para os professores, é motivação.”  

E,P,24,GJ 
Referências 
40-42 - 0,50% 
Cobertura 

11 : Princípios e 
organização da 
Educação 
Profissional 

“Eu penso que com relação aos conhecimentos, a própria 
Educação Profissional em si, qual a compreensão, o que atuar 
no ensino na Educação Profissional nessas diversas 
modalidades que nós atuamos, no ensino técnico, no superior 
tecnológico, no FIC que é uma formação que não está 
vinculada, e tudo isso o decente que entra aqui vai ensinar na 
pós-graduação que a gente também atua. Então, só conhecer 
a dimensão da Educação Profissional já tem um leque de 
conhecimentos aí que passa por Educação e Trabalho, por 
estudar econômica da educação, por estudar a sociedade, 
filosofia, então, são conhecimentos que nós temos um leque 
para eleger e eu penso assim, é sempre dinâmica a educação, 
ao vencer umas pautas a gente vai ter sempre outras porque 
se avalia o tempo todo. [...] E como educação e trabalho faz 

E,P,23,GH 
Referências 
75-83 - 0,38% 
Cobertura 
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Saberes 
necessários à 
docência na 

EPT_Gestores 

Falas/evidências 
Unidade de 

Registro 
Referências 

parte da vida da gente, é antológica a discussão, então nós 
temos temáticas, fora o que eu já citei do domínio do campo 
pedagógico, temáticas que são perenes, não tem nem como a 
gente dizer: “esgotou e vai ter um tempo que não precisar mais 
de formação”. Até porque hoje a perspectiva de formação 
docente é da pesquisa, do papel reflexivo do professor.” 

12 : Processos 
cognitivos de 
aprendizagem 

“Formação em relação a currículo integrado, e eu vou falar, 
especificamente, para os bacharéis, mas isso não prescinde a 
participação dos professores que são licenciados porque, 
muitas vezes, os cursos de licenciatura que eles fizeram são 
aqueles cursos três mais um, então eles são muito mais 
bacharéis do que licenciados. Então, a licenciatura nesse caso, 
eu estou dando uma formação pedagógica, mas é uma 
formação pedagógica quase complementar e não intrínseca da 
licenciatura. Então, seriam aspectos, realmente, da formação 
para a Didática, para integração de tecnologias, porque essa 
para mim é uma questão assim, eu pensar que hoje eu vou 
utilizar todo o tempo da minha sala de aula para ficar lá no 
quadro e giz, no blá, blá blá, enfim... A gente precisa 
diversificar, principalmente, com os alunos do ensino médio 
integrado que requerem uma forma diferente, hoje, de 
aprender, de trabalhar esses conhecimentos, eles não aceitam 
mais o caderno, o livro, o giz etc. A gente precisa da inovação 
pedagógica mesmo falando um pouco sobre isso, da inovação 
pedagógica no sentido da prática, mas também no sentido das 
tecnologias de serem utilizadas. De aprender como o nosso 
público aprende, a parte de Psicologia Educacional que é 
importante porque hoje a gente lida com muitos públicos e a 
gente, às vezes, não faz essa distinção e essa transposição 
entre o aluno que é adolescente, o aluno que é adulto, mas 
está dentro de uma turma de ensino médio integrado e o aluno 
que é do técnico subsequente, da graduação e até, muitas 
vezes, da pós-graduação. [...]Eu preciso abordar questões da 
Didática, eu preciso abordar questões da aprendizagem, 
questões do currículo e pensando na concepção e na 
implementação do currículo nosso, acho que a princípio esses 
seriam necessários. Aí tanto quem é bacharel, que estaria 
vendo pela primeira vez, e precisaria de uma carga horária 
maior, mas eu também preciso desse mesmo conteúdos, eu 
penso, para quem é licenciado porque é uma outra realidade a 
Educação Profissional.” 

E,P,23,GF 
 
Referências 
47-60 - 1,00% 
Cobertura 
 

13 : Psicologia da 
Educação  
 (características do 
adolescente, do 
jovem e do adulto) 

“O desenvolvimento do adolescente, a diferença entre 
adolescente e adulto, ele só vai perceber quando fizer a 
formação. O professor ele tem que perceber muito as 
diferenças de gerações. […] Então, você tem que entender o 
que um adolescente hoje vê do mundo, o que é que o adulto 
vê do mundo e tentar fazer essa diferença. […].” 

E,P,24 ,GB 
Referências 5-
6 - 0,39% 
Cobertura 
 

14 : Tecnologias 
educacionais 

“Se você apresenta cursos de curta duração, vamos dizer, hoje 
vai ser uma metodologia de como você preparar um 
PowerPoint  e aí dentro da preparação do PowerPoint  é que 
viria a questão da Pedagogia, dos elementos pedagógicos, de 
como ele fazer uma melhor inserção aqueles conteúdos para 
uma melhor aprendizagem. […] Eu sinto falta, principalmente, 
nesse mundo tecnológico de hoje, desse encaixe entre a 
tecnologia e a Pedagogia, as tecnologias educacionais.” 

E,P,24 ,GA 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Estabelecendo-se uma inter-relação entre os temas indicados pelos 

professores nos questionários, conforme dados apresentados anteriormente no 

Gráfico 21, e os temas indicados pelos gestores na entrevista como conhecimentos 

necessários à docência na Educação Profissional e Tecnológica, é possível afirmar 

que a maioria dos temas indicados são coincidentes, destacando-se os 

conhecimentos da Psicologia como processos cognitivos da aprendizagem, 

conhecimentos da Pedagogia, com ênfase em Didática e metodologias de ensino, 

Fundamentos da Educação de forma ampla e, em particular, da Educação  

Profissional e Tecnológica. A concepção de currículo integrado também foi um tema 

considerado importante pelos gestores, uma vez que embasa a prática educativa da 

instituição, conforme defendido no PPP. O conhecimento disciplinar também foi 

apontado pelos gestores, bem como aulas práticas e experimentais; a articulação 

teoria e prática e o uso de tecnologias educacionais. Um dos gestores entrevistados 

salienta que alguns professores têm dificuldades em articular teoria e prática, visto 

que saem  da Universidade com a formação acadêmica e ingressam na instituição 

como docentes, sem ter experiência profissional na área específica no mundo do 

trabalho, o que compromete o processo de aprendizagem dos estudantes.       

Os temas para estudos mais pontados pelos professores foram: 

metodologias e estratégias de ensino, avaliação da aprendizagem, processos 

cognitivos de aprendizagem, desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

motivação dos alunos, relações interpessoais no processo ensino e aprendizagem, 

planejamento do trabalho pedaegógico, dentre outros. De acordo com os resultados, 

os dois temas mais indicado foram metodologias e estratégias de ensino e avaliação 

da aprendizagem. Pode-se inferir que as necessidades formativas dos professores 

dizem respeito, especialmente, a conhecimentos que possibilitem uma melhor 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem e que subsidiem a organização 

do trabalho pedagógico de forma a favorecer a aprendizagem dos estudantes. 

Também se preocupam em conhecer estratégias para motivar os estudantes e 

melhorar as relações interpessoais e a interação em sala de aula. 

6.12 Desenvolvimento profissional dos professores 

A formação de professores implica numa ação profunda e sistematizada, 

orientada para a transformação do professor, enquanto profissional, ao longo da 
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carreira docente, que inclui os saberes adquiridos em processos formativos e 

experienciais a partir das concepções construídas, dos valores e atitudes do 

professor.  

De acordo com Ramalho e Nuñez (2014), esses saberes implicam, 

também no saber fazer, o saber ser e o saber pensar no desenvolvimento da 

profissão. Para esses autores, a formação de professores pressupõe uma base de 

conhecimentos e saberes profissionais necessários ao exercício da profissão. Esses 

conhecimentos possibilitam melhorar o trabalho docente e inovar a organização das 

atividades de ensino, contribuindo para a profissionalidade, para o profissionalismo e 

para o desenvolvimento profissional do professor.  

Segundo Estrela e Caetano (2012), os conceitos de profissionalidade e 

profissionalismo docentes estão tão interligados que muitos investigadores não os 

distinguem. No entanto, as autoras consideram que “a profissionalidade remete para 

os saberes, saberes-fazer e atitudes requeridas pelo exercício profissional, enquanto 

que o profissionalismo apela a um ideal ético de serviço que integra, orienta e confere 

sentido ao correto exercício da profissionalidade”. Nesse sentido, o processo de 

construção de identidade docente e desenvolvimento profissional, que se inicia desde 

a formação inicial, tem continuidade a partir do exercício de reflexão crítica que 

“convida à desconstrução de modelos e de conceitos” interiorizados sobre a profissão. 

Concordando com Day (2001), entende-se que o desenvolvimento 

profissional dos professores depende, em muitos aspectos, da sua vida pessoal e 

profissional, mas também das políticas e dos contextos de trabalho.  Nesse sentido, é 

preciso haver políticas de incentivo no locus do trabalho para que os professores se 

empenhem num processo de desenvolvimento profissional permanente. Para o autor, 

as circunstâncias, as histórias pessoais e profissionais, as condições e disposições 

do momento definirão os interesses e necessidades, assim como a forma de 

levantamento dessas necessidades.  

O quadro 32 abaixo apresenta os dados relativos à categoria 

Desenvolvimento profissional. Esta categoria foi construída a partir das falas dos 

gestores que foram entrevistados, conforme segue:  
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QUADRO 32 – Categoria Desenvolvimento profissional 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

Os resultados da pesquisa mostram que os gestores entrevistados 

apostam na formação contínua no contexto de trabalho, defendendo que a instituição 

invista em processos formativos com vistas à formação necessária aos professores 

bacharéis, objetivando a melhoria da prática pedagógica no processo de ensino e 

aprendizagem. Ressalta-se que, na categoria Desenvolvimento Profissional, todos os 

gestores entrevistados, representados nas falas destacadas no quadro acima, 

reconhecem a necessidade de formação continuada para os docentes, com foco na 

Desenvolvimento 
profissional_Gestores 

Falas/Evidências 
Unidade 

de registro 

1 : Relação entre formação 
e melhoria da ação docente 

Referência 2 - 0,49% Cobertura […] buscar a melhoria da 
prática pedagógica, as pessoas têm de compreender que 
estão aqui para o resto da vida delas, às vezes, até a 
aposentadoria. Então, se você não é feliz dentro daquilo 
que você faz, fica muito difícil você passar trinta anos, 
recebendo reclamação da sua metodologia, que você 
não ensina bem, e aquilo é muito chato. Então, às vezes 
é só um ‘startzinho’ para a pessoa se desenvolver. 

E,P,24,GB 

Referência 3 - 0,20% Cobertura 
[…] são várias as instituições que exigem cursos de 
formação para os seus servidores e isso com certeza 
melhoraria a relação do ensino-aprendizagem dentro do 
IFRN. 

E,P,25,GC 

Referência 1 - 0,64% Cobertura 
Quando eu entrei no Instituto Federal, eu tinha um certo 
domínio de sala de aula, mas o que eu não tinha era a 
técnica. Com o curso que fizemos, primeiro a gente 
aprendeu, conheceu muito sobre Educação Profissional, 
que nós tínhamos uma disciplina de Legislação de 
Educação Profissional ou alguma coisa parecida com 
isso, e a gente foi aprender todas as leis e decretos que 
tinha em relação à Educação profissional. E depois nós 
tivemos disciplinas de metodologia de ensino e Didática. 
Isso aí, acho que foi o que, realmente, melhorou bastante 
depois que fizemos o curso. Não só eu como os outros 
professores que fizeram esse curso. Porque não agregou 
muita coisa no nosso financeiro, até porque nós já 
éramos graduados. Mas, assim a vivência, foi um ano de 
curso, as professoras apresentando as metodologias, 
fazendo discussão em sala de aula, serviu para o grupo 
que estava fazendo desenvolver melhor as suas ações 
dentro de sala de aula. A gente era professor, 
basicamente do ensino médio, na época, porque em 1983 
não tinha curso superior dentro da Escola Técnica. Mas, 
melhorou bastante. Assim, a gente percebia muito 
claramente, que os professores que tinham aquela 
formação muito dura, muito rígida da engenharia, 
passaram a ter uma visão diferenciada em relação à sua 
prática, sobre o ensino. 

E,P,5,GB 
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formação pedagógica, destacando a necessidade de conhecimentos sobre Educação 

de uma forma ampla e mais especificamente sobre a Educação Profissional. Um dos 

gestores ressalta como foi importante ter participado de um curso após o ingresso em 

outro Instituto Federal. O referido curso durou um ano e contemplou a legislação que 

rege a Educação Profissional e disciplinas de Metodologia de ensino e Didática.    

Segundo ele, o curso mudou a sua prática e também de colegas que vivenciaram essa 

formação.   

Portanto, perseguindo o viés da formação continuada, defende-se a 

implementação de uma proposta formativa em serviço, voltada para a formação 

pedagógica dos professores. Acredita-se que uma proposta formativa realizada de 

forma contínua no contexto de trabalho pode contribuir para o fortalecimento da 

identidade docente e para o desenvolvimento profissional do professor. Ao mesmo 

tempo, permite a emancipação do professor a partir do domínio de conhecimentos 

próprios da docência, que, ao ser integrado ao domínio do conhecimento específico, 

permite ao professor tirar partido dessa dualidade ocorrida em seu processo formativo, 

conhecimento específico e conhecimento pedagógico necessários para o exercício da 

docência.   
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7 REFERENTES PARA UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DOCENTE (PFAD) - PERSPECTIVA DE INOVAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 
PROFESSORES  

Como resultado dos estudos realizados e procurando atender a um dos 

objetivos definidos na investigação, neste capítulo, são apresentados alguns 

referentes para o desenvolvimento de uma proposta de formação continuada voltada 

para a formação didático-pedagógica de professores do IFRN, especialmente para os 

professores bacharéis e demais professores não licenciados.  

No contexto educacional brasileiro, os avanços e retrocessos ocorridos 

são frutos de muitos debates e embates na busca por uma educação de qualidade.  

Com relação à formação de professores, algumas políticas, programas 

e projetos têm sido implementados pelo Governo Federal, especialmente na última 

década. Porém, esses programas fazem parte de um conjunto de ações de caráter 

emergencial, não se caracterizando como políticas públicas efetivas e perenes. Além 

disso, o atual contexto social, político e econômico vivenciado no Brasil põe em risco 

a continuidade de diversos programas educacionais e a concretude do novo PNE.  

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

apesar dos documentos regulatórios estabelecerem a obrigatoriedade de formação 

adequada à docência para os professores da educação básica, em cursos de 

licenciatura ou em programas especiais de formação pedagógica para professores 

graduados não licenciados, inexistem políticas públicas e ações sistemáticas em nível 

nacional que viabilizem essa formação. 

Percebe-se que, no contexto institucional, no âmbito do IFRN, existe o 

incentivo à participação em programas de pós-graduação, especialmente em nível 

stricto sensu – mestrado e doutorado – de acordo com o projeto de desenvolvimento 

pessoal desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP, seguindo as 

diretrizes da política interna de Capacitação de Servidores, o que demonstra uma 

preocupação da instituição com relação à titulação dos servidores, especialmente dos 

docentes, uma vez que esse é um aspecto muito cobrado nas avaliações externas de 

desempenho institucional. No entanto, com relação à promoção de cursos de 
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formação pedagógica voltados para a formação pedagógica dos professores, não 

existem ações planejadas sistematicamente. Analisando-se as ações planejadas pela 

DIGPE, pelas Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e também pela Diretoria 

de Gestão de Atividades Estudantis, no que diz respeito ao enfrentamento e à 

melhoria dos indicadores acadêmicos relativos à reprovação, à evasão e à repetência 

dos estudantes, expostas no Relatório de Gestão de 2015 da instituição e 

apresentados no capítulo III desta tese, verifica-se que muitas ações foram previstas 

e articuladas no sentido de dar continuidade às políticas internas de incentivo à 

elevação da titulação dos professores, além do desenvolvimento de ações como: 

incremento das atividades de ensino, pesquisa e de extensão, com disponibilização 

de bolsas de estudo para o desenvolvimento de projetos para servidores e estudantes; 

projetos de tutoria para os estudantes; desenvolvimento de ações de 

acompanhamento pedagógico e psicológico; criação da Comissão Interna de 

Permanência e Êxito dos alunos; projetos de atividades estudantis para apoio aos 

estudantes, especialmente para os estudantes de baixa renda familiar e em situação 

de vulnerabilidade, de forma a minimizar a evasão e favorecer a permanência e o êxito 

dos mesmos; entre outras ações institucionais. Porém, ao analisar o Relatório de 

Gestão, o PDI e o Plano de Ação da Instituição, percebe-se que esses documentos 

não contemplam a discussão da falta de formação pedagógica dos professores não 

licenciados e da falta de formação dos professores licenciados para o ensino médio 

integrado à educação profissional, conforme previsto na Resolução n. 

065/2009/CONSUP/IFRN, e nem são previstas ações para esse fim, não sendo 

estabelecida nenhuma relação dessa lacuna na formação dos docentes com os 

referidos indicadores.  

Dessa forma, percebe-se que ocorrem algumas ações pontuais 

consideradas como momentos formativos e, de forma particular, algumas ações 

também são desenvolvidas nas Reuniões Pedagógicas que acontecem 

semanalmente nos campi, sob a coordenação da Equipe Técnico-Pedagógica e da 

Diretoria Acadêmica. No entanto, a instituição não oferece cursos de formação 

pedagógica de forma sistematizada e permanente para os professores bacharéis e 

tecnólogos que ingressam na instituição nem para os professores veteranos.  
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7.1 Elaboração da proposta formativa 

Considerando-se que os professores bacharéis advêm de trajetórias 

acadêmicas e profissionais diversas, e que a maioria não vivenciou a dinâmica 

formativa e laboral da docência, assumindo a sala de aula sem formação pedagógica 

e sem experiência no ensino, propõe-se que o IFRN elabore um programa de 

formação pedagógica dos professores, na perspectiva da formação continuada. Para 

isso, devem ser realizados momentos de discussão no interior da instituição de forma 

a proporcionar o debate envolvendo os professores, posto que estes devem ser 

considerados sujeitos ativos no seu próprio processo formativo, visando favorecer 

uma melhor compreensão da profissão, a melhoria do processo ensino e 

aprendizagem, o fortalecimento da identidade docente e proporcionar o 

desenvolvimento profissional.  

Acredita-se que uma proposta formativa realizada de forma permanente 

no contexto de trabalho pode promover a melhoria da ação didático-pedagógica, em 

consonância com os princípios e diretrizes definidas no PPP.  

Com base em Freire (1996), Tardif (2002), Ramalho e Nuñez (2014), 

Nóvoa (2009), Flores e Viana (2007), Shulman (2014), Roldão (2005), Day (2001), 

Pacheco e Morgado (2002), Alonso e Silva (2005), dentre outros investigadores da 

formação docente, entende-se que os conhecimentos e saberes da docência são 

saberes plurais e advêm de fontes diversas. Esses conhecimentos e saberes formam 

uma espécie de amálgama, a partir de um repertório construído ao longo da vida, que 

envolve: conhecimentos disciplinares (conteudinais); conhecimentos pedagógicos; 

concepções, crenças e vivências pessoais; e experiências vivenciadas no exercício 

da profissão. Assim, o processo formativo dos professores deve ocorrer de forma 

permanente, de modo a favorecer o desenvolvimento profissional por meio de um 

processo crítico-reflexivo sobre o saber, o fazer e o ser professor.  

Nesse sentido, qualquer proposta formativa deve tomar como ponto de 

partida a reflexão sobre a ação de ensinar, os interesses do grupo de professores e o 

conhecimento da realidade contextual, buscando-se promover espaços para a 

reflexão crítica da própria prática pedagógica. Concordando com Shulman (2014), 

compreende-se que, para se definir uma base de conhecimento para a formação dos 

professores, é preciso conhecer com profundidade o ensino, isto é, como o professor 
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ensina, o que ele sabe que permite desenvolver o papel de conseguir fazer o aluno 

aprender e o que o professor ainda precisa saber. 

Com essa compreensão, Roldão (2005) salienta que, tal como o médico 

não se afirma apenas por mobilizar saberes da Biologia ou da Química para realizar 

o seu trabalho, mas pelo modo específico como sabe conduzi-los, assim também o 

professor não define a especificidade da sua função pelo conteúdo científico 

conteudinal, mas por saber fazer com que esse conteúdo seja aprendido por meio da 

sua ação de ensinar.  

Nesse sentido, a autora ressalta que a ação de ensinar requer 

Um outro vasto conjunto de saberes científicos, no campo da educação, e 
está longe de ser espontânea ou resultar automaticamente do domínio do 
conteúdo a ensinar e da sua exposição, como certas correntes de opinião, 
defensoras de um regresso ao escolástico e supostamente suficiente “quem 
sabe ensina”, têm surpreendentemente, vindo a defender ultimamente com 
larga divulgação nos media, como que numa estranha negação do progresso 
do conhecimento e da sua necessidade, numa sociedade que se sabe 
assente justamente no conhecimento, quer se trate de educação – e 
respectivo conhecimento educacional – quer de qualquer outro sector da vida 
social e saberes a eles associados. Exige-se, na interpretação de ensinar 
como fazer aprender alguma coisa a alguém (Roldão, 2000;2003), a 
equilibração inteligente, por parte do profissional, do saber conteudinal que 
ensina ou que subjaz à sua acção - e que tem de dominar profundamente, 
desde os primeiríssimos níveis de educação e ensino – e do modo como o 
usa e mobiliza para construir a sua apropriação pelos alunos, considerados 
nas suas diversas especificidades – e nessa mobilização se joga a natureza 
propriamente profissional, porque específica, do seu saber. (ROLDÃO, 2005, 
p. 16-17, grifos nossos) 

 

Concordando com as ideias defendidas pela autora, entende-se que a 

instituição, enquanto formadora dos seus próprios professores, pode contribuir para a 

aquisição de conhecimentos teórico-práticos inerentes à docência, visando uma 

melhor compreensão da profissão docente e do processo de ensino e aprendizagem, 

o desenvolvimento profissional e o fortalecimento da identidade docente.  

No entanto, corroborando com as ideias de Zabalza (2003), ao discutir 

sobre a elaboração de planos de estudos, entendidos como um projeto formativo, no 

contexto de uma instituição formadora (universitária), deve-se considerar todo um 

conjunto de princípios e normas, conteúdos e condições de realização da proposta 

formativa. Segundo o autor,      

no se trata, en absoluto, de partir de cero. Las Instituciones tienen su historia, 
su imagen, sus puntos fuertes y débiles. Ellas y las personas que las integram 
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han ido acumulando experiencia y posiblemente hayan ido especializándose 
en algunos de los aspectos de la formación de futuros profesionales. Las 
propuestas de nuevos Planes de Estudio deben partir, justamente, de esa 
historia y tratar de rentabilizarla al máximo: reforzar aún más los puntos 
fuertes y tratar de contrarrestar los puntos débiles reconocidos. (ZABALZA, 
2003, p. 3) 

 

  Com essa compreensão, ao propor implementar um programa de 

formação pedagógica como uma política interna de formação contínua para os 

professores, há de considerar a história e a função social da instituição, os seus 

projetos formativos e planejamentos institucionais.  

Day (2001), em sua obra sobre desenvolvimento profissional dos 

professores, apresenta princípios decorrentes de investigações sobre formação de 

professores, ensino e aprendizagem e contextos de trabalho dos professores. 

Segundo o autor, a relação entre os conhecimentos do professor, a atuação docente 

e o processo de desenvolvimento profissional envolve diversos fatores que precisam 

ser considerados, conforme expresso a seguir:  

O modo como o currículo é interpretado depende da construção das 
identidades pessoais e profissionais dos professores. Neste sentido, o 
conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico não podem estar 
divorciados das necessidades pessoais e profissionais dos professores e dos 
seus propósitos morais. Daí que o seu desenvolvimento profissional deva 
contemplar todos estes aspectos. (DAY, 2001, p. 17) 

 

Dessa forma, entende-se que, para se planejar a elaboração de uma 

proposta formativa como um processo de formação contínua no contexto do trabalho, 

conforme sinalizam os resultados desta pesquisa, é preciso considerar que os 

professores bacharéis e demais professores não licenciados do IFRN carregam um 

repertório de saberes específicos que necessita ser apreendido pelos alunos. Assim, 

pode-se inferir que esses professores constroem a representação do que é ser 

professor, principalmente, a partir das suas experiências formativas nas áreas 

específicas que lhes conferem o saber científico conteudinal e a partir do saber 

experiencial da prática em sala de aula, que inaugurou o seu ingresso na docência. 

No entanto, os resultados da pesquisa mostram essas referências tomadas como 

únicas para o exercício da docência, sem o repertório dos conhecimentos 

pedagógicos, o que pode acarretar sérios problemas para o processo ensino e 

aprendizagem, uma vez que muitos professores tendem a reproduzir para os alunos 
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de nível médio as mesmas aulas que tiveram enquanto alunos dos cursos de 

graduação, inclusive com o uso de livros didáticos de cursos superiores.  

Alonso e Silva (2005), ao discutirem o processo de construção do 

conhecimento profissional dos professores, salientam que a influência de diferentes 

perspectivas teóricas e os desafios que a realidade cultural das escolas impõem à 

profissão docente alteram o panorama da formação de professores e provocam a 

abertura de pontes epistemológicas entre o conhecimento prático e teórico. Segundo 

os autores:  

o saber adquirido dos processos de construção do conhecimento profissional 
indicam que este é resultado de um processo dinâmico e dialético entre os 
conhecimentos académicos, as crenças ideológicas e concepções ou 
representações e as experiências quotidianas (PORLÁN et al, 1996; 
ALONSO, 1999), pelo que os processos formativos têm que articular 
estreitamente estes três tipos de saberes se realmente se pretende que a 
formação incida na reestruturação do saber experimental e das concepções 
e crenças, em confronto com a teoria, permitindo a aquisição de uma 
consciência progressiva sobre a prática. (ALONSO; SILVA, 3005, p. 47) 

 

Segundo os autores, o conhecimento profissional é resultante de um 

processo dinâmico, dialético e reflexivo entre os conhecimentos acadêmicos, o 

conhecimento experiencial e as crenças ideológicas, em contextos determinados. 

Com base nesses argumentos, definem um modelo representativo do processo de 

construção do conhecimento profissional, apresentado na figura 10:  
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FIGURA 10 - Construção do conhecimento profissional. 

 

Fonte: Alonso e Silva (2005, p.48) 

 

Dessa forma, para dar respostas aos desafios que a atual sociedade 

impõe às instituições educativas e aos seus professores, ao se planejar uma proposta 

formativa, é preciso considerar todos esses aspectos que envolvem a construção do 

conhecimento profissional. Nesse sentido, esses autores salientam que os projetos 

de formação de professores devem seguir a perspectiva do currículo integrado e 

pautarem-se pelos seguintes princípios:  

 sustentarem-se numa concepção alargada da profissionalidade 
docente; orientarem-se para a construção de competências 
profissionalizantes;  

 implicarem uma articulação vertical e horizontal das diferentes 
componentes curriculares [...] que garanta uma actuação 
compreensiva;  

 promoverem a relevância e significatividade das aprendizagens a 
partir dos esquemas experienciais preexistentes;  

 Desenvolverem-se com base em estratégias promotoras de atitudes 
de procura e curiosidade intelectual que fomentem práticas de 
investigação-acção colaborativa; 

 Promoverem a ligação da formação aos contextos de trabalho; 

 Valorizarem as atitudes e estratégias reflexivas e questionadoras que 
estimulem o papel dos formandos como sujeitos de formação; 

 Incentivarem a formação de profissionais capazes de analisar e 
intervir, numa perspectiva de cidadania activa, nas mudanças 
educacional e social. (ALONSO; SILVA, p. 54-55) 
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Considera-se que os princípios defendidos pelos autores para a 

formação inicial de professores também se aplicam a uma proposta formativa para os 

professores bacharéis e outros professores que não tenham a formação orientada 

para a docência, uma vez que são princípios que darão uma sólida sustentação ao 

processo de formação e desenvolvimento profissional de todo e qualquer professor. 

Outrossim, no caso específico desses professores, este será um processo de 

formação inicial no campo da educação e da docência, mesmo já estando no exercício 

da profissão.  

Portanto, tomando como base esses princípios formativos e a 

necessidade de se pensar um currículo integrado que articulem diferentes saberes 

das ciências da educação, das ciências das especialidades e da própria prática 

profissional (ALONSO; SILVA, 2005), faz-se necessário considerar e valorizar a 

história de vida dos professores, o conhecimento especializado extremamente 

necessário à instituição, as experiências profissionais, os interesses, as necessidades 

formativas por eles sinalizadas e as especificidades da docência do professor 

bacharel e demais professores não licenciados que atuam na Educação Profissional 

e Tecnológica.  

A seguir são discutidos aspectos relativos ao desenvolvimento da 

referida proposta formativa.  

7.2 Desenvolvimento da proposta: criação de uma cultura colaborativa de 
aprendizagem no contexto do trabalho 

Os resultados da pesquisa revelam a necessidade de se implementar, 

no âmbito da instituição, um programa de formação permanente, em serviço, voltado 

para a formação e atualização pedagógica de professores do IFRN, especialmente os 

professores bacharéis e demais professores não licenciados, como uma política 

interna de formação docente, visando o fortalecimento da identidade docente e o 

desenvolvimento profissional, bem como a melhoria do processo ensino e 

aprendizagem.  

A proposta de criação do Programa de Formação e Atualização Docente, 

a ser implementado como uma política interna de formação pedagógica no âmbito do 

IFRN, levou em consideração os pressupostos teórico-metodológicos que formam a 



 272 

base de conhecimentos da formação de professores e as necessidades formativas 

evidenciadas nos resultados da pesquisa empírica. Conforme explicitado no capítulo 

IV, a pesquisa contou com a participação de 408 (quatrocentos e oito) professores 

que responderam ao inquérito por questionário. Desses, 199 (cento e noventa e nove) 

eram professores bacharéis e outros professores não licenciados (sujeitos desta 

pesquisa); 10 (dez) gestores (entre professores e pedagogos membros da Equipe 

Técnico-Pedagógica – ETEP), que participaram de entrevista individual e 05 (cinco) 

participantes da atividade do grupo focal.  

É importante destacar que o grupo focal aconteceu na terceira fase da 

pesquisa, em que a proposta foi discutida com um grupo de gestores do IFRN acima 

mencionado, com o objetivo de envolver os participantes na busca de alternativas para 

a resolução do problema investigado. Nessa atividade, foram apresentados os 

resultados preliminares da pesquisa, sendo apresentada pela pesquisadora a 

proposta inicial para a elaboração do Programa de Formação e Atualização 

Pedagógica de Docentes, objetivando a análise e melhoria da proposta. Assim, os 

gestores foram unânimes em reafirmar a necessidade de uma ação institucional como 

essa, voltada para a formação pedagógica dos professores bacharéis, salientando 

também a necessidade de se promover cursos para os professores licenciados a fim 

de assegurar uma melhor atuação na educação profissional e tecnológica, 

especialmente para atuação no ensino médio integrado à educação profissional 

destinado aos alunos em idade regular e ao público da Educação de Jovens e Adultos. 

Os gestores deram sugestões de melhoria para a elaboração da proposta formativa, 

acreditando ser possível a aprovação pelos dirigentes e colegiados da instituição, bem 

como sua implementação como uma política interna de formação continuada no 

âmbito do IFRN. 

Os referentes ora apresentados, visando a implementação de uma 

proposta de formação continuada voltada para os saberes da docência - a ser 

desenvolvida no contexto de trabalho de forma permanente - , encontram fundamento 

na literatura da formação docente e desenvolvimento profissional dos professores, na 

legislação nacional, nos documentos institucionais e nas falas dos participantes da 

pesquisa.  
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Os resultados da pesquisa revelam que, dos 199 professores bacharéis 

e tecnólogos que participaram da pesquisa respondente ao questionário, 40 (20%) 

atribuem a falta da formação pedagógica às dificuldades por eles vivenciadas em sala 

de aula. Considera-se que a formação pedagógica, promovida no contexto do trabalho 

escolar, pode contribuir para a aprendizagem, para a formação e para o 

desenvolvimento profissional, enquanto professor, a partir da reflexão sobre a prática, 

em conjunto com os pares. Desse modo, urge a necessidade de se promover 

mudanças na realidade investigada.  

Entende-se que processos formativos como essa proposição, além de 

proporcionar o desenvolvimento profissional docente, favorecem a aproximação com 

o fazer docente e a melhoria da prática pedagógica, fortalecendo também a identidade 

docente dos professores bacharéis e tecnológos e gerando impacto positivo no 

processo de ensino e aprendizagem. Uma proposta formativa no contexto do trabalho 

pode miniminizar os problemas causados pela forma como tem ocorrido o ingresso 

desses profissionais na docência, com a maioria aprendendo a ser professor em seu 

primeiro contato com a docência, quando passa a ser professor.  

Na perspectiva de promoção de melhorias mobilizadas a partir do 

processo investigativo, destaca-se o pensamento de Tuckman (2012, p. 66), ao 

salientar que  

o investigador em educação deve começar por considerar e assumir o facto 
da investigação constituir um potencial de ajuda para as pessoas melhorarem 
a sua vida e, por conseguinte, deve fazer parte integrante do empenhamento 
humano.  

 

Seguindo-se essa direção, busca-se avançar no processo formativo dos 

professores, considerando que o IFRN deve assumir o papel de instituição formadora 

dos seus próprios professores, proporcionando momentos para formação, troca de 

experências e reflexão sobre a ação docente. Enfatiza-se que não se trata de 

instrumentalizar o fazer do professor com os conhecimentos pedagógicos, mas 

proporcionar o conhecimento destes por meio de um processo formativo, no contexto 

do trabalho, que instigue o professor a tornar-se um pesquisador da sua própria 

prática, a partir da reflexão sobre a ação. Acredita-se que dessa forma é possível 

propiciar ao professor o desenvolvimento da análise crítico-reflexiva da sua ação 
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docente, com base nos conhecimentos teórico-práticos da dinâmica formativa e 

laboral da docência, a serem conhecidos e aprofundados no processo formativo.  

Com essa compreensão, para a execução da proposta, vislumbra-se a 

criação de um ambiente colaborativo de aprendizagem permanente no interior do 

espaço institucional, como um ecossistema vivo, composto por colegas educadores, 

no qual uns assumem o papel de professor-formador, enquanto outros assumem o 

papel de professor-estudante, considerando os diferentes perfis que caracterizam a 

heterogeneidade do grupo de professores do IFRN e os objetivos a serem alcançados 

no processo formativo. Para Nóvoa (2013), faz-se necessário um movimento inovador 

de formação de professores, passando do modelo tradicional de formação inicial, com 

suas formas individualistas e dissociadas da prática profissional, para a perspectiva 

de uma maior cooperação e trabalho conjunto com as escolas, trazendo a profissão 

para dentro da formação. Há que se promover, também, mudanças da formação 

contínua visando acentuar as dinâmicas de desenvolvimento profissional no seio das 

escolas, buscando-se superar os modelos de cursos pontuais e fragmentados 

predominantes na lógica do mercado da formação.  

Nessa perspectiva, ressalta-se que um projeto institucional como esse 

requer um constante processo de ação-reflexão-ação, sendo necessário um 

planejamento institucional sistemático que integre as necessidades que emergem do 

grupo de professores participantes. Ao se criar uma dinâmica formativa no contexto 

do trabalho docente, como um processo formativo crítico-reflexivo e colaborativo que 

possibilite a “reflexão-na-ação” (SHON, 1992), pode-se subsidiar o acompanhamento 

e a avaliação das ações realizadas e o (re)planejamento de novas ações que, de uma 

forma significativa, favoreça o processo de ensino e aprendizagem. Para Shon,  

O sistema burocrático e regulador da escola é construído em torno do saber 
escolar. Uma iniciativa que ameace esta visão do conhecimento também a 
emaça a escola. Quando um professor tenta ouvir os seus alunos e refletir-
na-ação sobre o que aprende, entra inevitavelmente em conflito com a 
burocracia escolar. O professor tem de se tornar atento à burocracia. E os 
responsáveis escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se 
profissionais reflexivos devem tentar criar espaços de liberdade tranquila 
onde a reflexão-na-ação seja possível. (SHON, 1992, p.87) 

 

Ao descrever uma experiência que envolveu um processo de reflexão 

coletiva sobre a prática do sistema escolar, realizada numa escola do ensino básico e 

secundário da Filadélfia com foco na reflexão sobre o abandono escolar, o autor 
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destaca a fala de um professor: “Levei muito tempo a constatar uma situação óbvia. 

Reprovo cinquenta por cento dos meus alunos. Deve haver meios mais eficazes que 

assegurem maior sucesso aos alunos” (SCHON, 1992, p.88). Corroborando com as 

ideias defendidas pelo autor, ressalta-se a importância de se promover, no interior das 

instituições educativas, espaços formativos para que os professores reflitam, 

coletivamente, sobre a prática educativa da instituição e sobre a sua própria ação. 

Isso requer a apropriação de diferentes saberes que envolvem os conhecimentos 

pedagógicos, num processo de formação permanente, no qual, enquanto docentes e 

seres humanos conscientes do seu inacabamento, buscam aprender ao longo da vida, 

uma vez que “a consciência do mundo e a consciência de si inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente 

movimento de busca” (FREIRE, 1996, p.33). 

Entende-se que, por sua própria natureza, enquanto Instituição de 

Ensino Superior que tem como uma das suas finalidades a formação de professores, 

o IFRN reúne plenas condições para a viabilidade da implementação de um programa 

como este. Vislumbra-se a criação de um ambiente institucional autossustentável e 

permanente que permeie e oriente o trabalho docente. Para isso, a Instituição dispõe, 

em seu próprio quadro efetivo de servidores, docentes e técnicos administrativos com 

elevada qualificação profissional na área de Educação, sendo esses os possíveis 

professores-formadores dos próprios colegas, no referido programa permanente de 

formação e desenvolvimento profissional dos docentes. 

Fullan e Hargreaves (2001, p. 18), a partir de estudos realizados junto a 

professores, constatam a existência de uma tensão gerada por constantes reformas 

educacionais em nível nacional e local e pelas avaliações institucionais e avaliaçõs de 

desempenho dos professores e alunos. Esta tensão pode ser entendida como um 

sintoma de problemas fundamentais frente à mudança educativa, quais sejam: 

“sobrecarga; isolamento; pensamento de grupo; competência não aproveitada (e 

negligência da incompetência); limitação do papel do professor (e o problema da 

liderança); e soluçõs pobres e reformas falhadas”. 

Salientando que ensino é concebido há muito tempo como “profissão 

solitária”, os autores chamam a atenção para os prejuízos que esse isolamento pode 

causar para o próprio professor, para os alunos e para os seus pares. Com o 
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isolamento, o professor não interage, não troca ideias com os colegas na perspectiva 

de encontrar soluções para os desafios enfrentados em sala de aula, interioriza e 

acumula o stress sem desafar sobre os problemas vivenciados, não recebe o 

reconhecimento ou elogios dos colegas, podendo ainda esconder possíveis 

fragilidades e incompetências. Segundo os autores, “simplesmente não existem 

oportunidades ou encorajamento suficientes para que os professores trabalhem em 

conjunto, aprendam uns com os outros e melhorem as suas competências enquanto 

comunidade” (op. cit. p. 18).  

Dessa forma, perseguindo-se o viés da formação contínua e da 

profissionalização docente em serviço, salienta-se a necessidade de se promover uma 

dinâmica formativa que possibilite a reflexão sobre a ação docente e sobre a prática 

educativa e a troca de experiências entre os colegas professores, num processo de 

formação permanente e colaborativo no contexto do trabalho como um ecossitema 

autossustentável.  

7.2.1 Formação contínua e melhoria da atuação docente: que relação? uma 
abordagem sustentada na fala dos docentes e gestores do IFRN  

Neste estudo, salienta-se que os conhecimentos pedagógicos são 

essenciais para o desempenho da prática docente, considerando-se que ser professor 

requer um conjunto de conhecimentos e saberes próprios da docência, e 

possibilitando um trabalho docente autônomo e comprometido com a efetiva 

aprendizagem dos alunos. Esses conhecimentos e saberes poderão dar subsídios 

teórico-práticos à atuação do professor, principalmente quanto a: desenvolvimento 

curricular, planejamento do ensino e escolha de estratégias didático-pedagógicas, 

organização e seleção dos conteúdos, processos cognitivos da aprendizagem, 

conhecimento sobre as características dos estudantes, de acordo com a faixa etária, 

dentre outros aspectos que favorecem a aprendizagem de seus alunos.  

Para Esteves (2014), tanto a formação inicial como a formação 

continuada contribuem para o desenvolvimento profissional do professor ao longo da 

vida, para a sua satisfação em ensinar e para a melhoria da qualidade das 

aprendizagens dos estudantes. Em seus estudos, a autora ressalta a importância dos 

aspectos ética e deontológica (ESTRELA; CAETANO, 2012) na formação dos 
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professores e a necessidade de se desenvolverem processos formativos em 

ambientes colaborativos nos contextos de trabalho dos professores. Para a autora:  

O desenvolvimento profissional do professor ao longo da vida constrói-se 
numa relação dialéctica entre disposições inerentes ao sujeito (motivação, 
curiosidade, interesse pela profissão, empenhamento) e estímulos externos 
que lhe sejam proporcionados (formação inicial e continuada, contextos 
escolares democráticos, orientados para a valorização das pessoas e da 
comunidade, para a mudança e a inovação, espaços de trabalho colaborativo 
com os pares). O ideal do professor como profissional reflexivo, se entendida 
essa reflexão na sua versão crítica e emancipatória, pode talvez corporizar 
por inteiro esse outro ideal de um desenvolvimento que se constitui como 
permanente. (ESTEVES, 2014, p.39) 

 

Corroborando com a autora, entende-se que o processo de 

desenvolvimento dos professores deve ocorrer de forma permanente, visando 

favorecer a (re)construção e o fortalecimento da identidade profissional e a 

(re)definição do seu profissionalismo para responder às aprendizagens necessárias 

para o enfrentamento dos desafios da profissão.   

Nesse sentido, visando o atendimento das necessidades formativas dos 

professores bacharéis e demais professores não licenciados, evidenciadas a partir 

dos resultados da pesquisa, apresenta-se uma abordagem sustendada na fala dos 

docentes e gestores do IFRN, propondo-se a implementação de um Programa de 

Formação e Atualização Pedagógica de Docentes, como uma política interna do IFRN, 

na perspectiva da formação continuada em serviço, de forma permanente, 

considerando-se as necessidades formativas e os saberes necessários para o 

exercício da docência na EPT, conforme sinalizam os próprios participantes da 

pesquisa e os documentos regulatórios da formação docente no Brasil. Nesse sentido, 

a figura 11 mostra que a oferta formativa de uma proposta que venha a atender os 

anseios dos professores e gestores deve envolver conhecimentos como:  
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FIGURA 11 - Oferta formativa para o Programa de Formação e Atualização 
Pedagógica de Docentes  

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Entende-se que, para a elaboração de uma proposta formativa a ser 

desenvolvida no contexto do trabalho dos professores, é preciso se pensar uma 

proposta como um ecossistema vivo e autossustentável, um processo de troca de 

experiências entre os pares, em que os próprios professores da instituição serão 

professores-formadores dos colegas, levando em conta que a instituição dispõe de 

um corpo docente com um número considerável de professores da área de educação 

que lecionam em cursos superiores de licenciatura. Isto é, a instituição já dispõe de 

capacidade intelectual instalada para o desenvolvimento de ofertas para a formação 

de professores nos cursos de licenciatura já desenvolvidos, assim como pode 

desenvolver cursos de formação de professores para a EPT, a exemplo do Curso 

Superior de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional, 

iniciado em abril de 2016, no IFRN-Campus Parnamirim, pelo Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).  

Dessa forma, vislumbra-se promover processos formativos para a 

aquisição de conhecimentos e saberes que possibilitem a superação das dificuldades 

sentidas no desenvolvimento da ação docente, a partir de momentos de estudos e 
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reflexões sobre a própria prática pedagógica dos professores juntamente com o grupo 

de colegas de trabalho. 

7.3 Formação contínua em contexto de trabalho: programa de formação e 
atualização docente como política interna do IFRN 

O Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes do 

IFRN (PFAD) é uma proposta de um programa institucional de formação continuada 

a ser desenvolvido de forma contínua e em serviço, com foco na formação e 

atualização pedagógica dos docentes do IFRN. É destinado aos docentes do IFRN, 

prioritariamente, aos docentes não licenciados (bacharéis e tecnólogos), como 

alternativa para a resolução do problema evidenciado na problemática que motivou 

esta pesquisa, a falta da formação pedagógica dos professores bacharéis para o 

exercício da docência, além do descumprimento da legislação em vigor.   

Segundo Pacheco e Morgado (2002), a centralidade do Projeto 

Curricular na Escola deve estar perspectivada muito mais no trabalho em equipe, na 

avaliação formativa, na qualidade dos processos de aprendizagem e na própria 

inserção da escola e dos alunos na comunidade educativa do que em função dos 

resultados individuais, de classificações e edições. Nesse sentido, o currículo, 

segundo os autores, deve ser perspectivado como  

um projecto-de-construção-em-acção, o que implica ter em linha de conta 
pelo menos quatro aspectos fundamentais: a decisão curricular jamais está 
terminada; a decisão curricular não é linear; é fundamental conciliar decisões; 
a decisão curricular é algo dinâmico que está em permanente movimento. A 
operacionalização de tais aspectos reclama princípios de desenvolvimento 
curricular, sem a observância dos quais o currículo acabará por ficar refém 
da racionalidade técnica que tem dominado toda a sua operacionalização. 
(PACHECO; MORGADO, 2002, p. 15) 

 

Em consonância com as ideias do autor, salienta-se que a proposta de 

um projeto formativo destinado à formação de professores apresentada neste estudo 

não se esgota em si mesma, devendo ser vista como um conjunto de referentes para 

uma possível proposta de formação continuada no contexto do trabalho, que possa 

contribuir para o fortalecimento da identidade docente dos professores e para o seu 

desenvolvimento profissional.  
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De acordo com Libâneo (2004, p. 65), o currículo e as práticas de 

formação inicial e continuada de professores precisam contemplar a construção e o 

fortalecimento da identidade profissional. Segundo o autor,  

Nos últimos anos, os estudiosos da formação de professores vêm insistindo 
na importância do desenvolvimento pessoal e profissional no contexto de 
trabalho, mediante a educação ou formação continuada. Os cursos de 
formação inicial têm um papel muito importante na construção dos 
conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros professores necessários à 
sua identificação com a profissão. Mas, é na formação continuada que essa 
se consolida, uma vez que ela pode desenvolver-se no próprio trabalho.  

 

Com essa compreensão, a referida proposta sugere a criação de um 

programa institucional com o objetivo de promover a formação e atualização 

pedagógica dos docentes do IFRN, em especial docentes bacharéis e tecnólogos, por 

meio de um processo formativo na perspectiva da formação continuada, visando 

contribuir para a melhoria da prática pedagógica, para o desenvolvimento profissional 

e para a construção da identidade docente.  

A figura a seguir apresenta a proposta inicial de uma arquitetura para a 

elaboração do referido Programa, a partir do esboço de um desenho do PAFD com o 

itinerário formativo, contendo diferentes opções de cursos de formação continuada, 

através do qual a instituição pode oferecer opções de processos formativos, com 

ênfase na formação pedagógica, de forma que o(a) professor(a) possa percorrer, 

dentro do referido Programa, um caminho com vistas ao seu desenvolvimento 

profissional como professor. Assim, destacam-se dois cursos que podem ser 

ofertados como duas opções para a formação pedagógica obrigatória dentro dos 3 

anos do estágio probatório para os professores ingressantes na instituição, conforme 

prescrito na Resolução n. 067/2009-CONSUP/IFRN, quais sejam: o Curso de 

Aperfeiçoamento em Formação Pedagógica para a Docência na EPT ou o Curso 

Superior de Licenciatura em Formação Pedagógica para a EPT, conforme figura 12: 
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FIGURA 12 – Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes (PFAD). 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

 

Levando em consideração o desenho exposto acima, este estudo 

apresenta alguns referentes que podem subsidiar a elaboração de uma proposta 

formativa, indicando sugestões para seu processo de operacionalização, caso o 

Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes venha a ser 

implementado no IFRN. Compreende-se que as sugestões ora indicadas podem ser 
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consideradas como alternativas para a resolução do problema investigado nesta 

pesquisa.  

A proposta do Programa de Formação e Atualização Pedagógica de 

Docentes deverá ser apreciada pelos dirigentes e órgãos colegiados do IFRN. Os 

referentes expostos neste estudo visam a possível aprovação da elaboração de uma 

proposta formativa como uma política interna de formação continuada de professores 

do IFRN, com ênfase na formação pedagógica, especialmente para professores 

bacharéis e demais professores não licenciados.  

Sugere-se a constituição de uma comissão a ser coordenada pela Pró-

Reitoria de Ensino, em articulação com a Diretoria de Gestão de Pessoas, com o 

objetivo de analisar a proposta e dar encaminhamentos na perspectiva de iniciar um 

processo interno de discussão no interior da Instituição, envolvendo os servidores, 

especialmente os professores sujeitos do processo formativo a ser ofertado pela 

Instituição. Sendo decidido pela elaboração da proposta, deverão ser seguidos os 

trâmites internos para apreciação e posterior aprovação pelos órgãos colegiados da 

Instituição, quais sejam: o Conselho de Ensino (COEN); o Colégio de Dirigentes 

(CODIR); O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX); e o Conselho 

Superior (CONSUP). Sendo assim, são apresentadas as seguintes sugestões para o 

processo de operacionalização: 

a) A proposta deve ser discutida com os membros da Equipe Técnico-

Pedagógica, que deverá ter representação na comissão de elaboração 

e coordenará as discussões da proposta nas Reuniões Pedagógicas nos 

diversos campi, envolvendo gestores, servidores docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação, especialmente aqueles cujo trabalho 

esteja vinculado ao acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem, de forma a colaborar com o enriquecimento da proposta 

formativa.  

b) Para o desenvolvimento sistêmico das ações institucionais se faz 

necessário o apoio dos dirigentes e dos colegiados da instituição para 

garantir o fomento, a priorização e a infraestrutura necessária para a 

viabilidade da proposta. Para isso, sugere-se a constituição de um corpo 

de servidores docentes e técnicos administrativos para se dedicarem ao 
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funcionamento referido Programa, podendo ser criada uma Diretoria de 

Formação Inicial e Continuada de Docentes ou uma coordenação 

vinculada à Pró-Reitoria de Ensino ou à DIGPE com a atribuição de 

planejar, executar e avaliar, de forma processual, as atividades de 

formação de professores da instituição por meio do referido Programa. 

c) O Curso de Aperfeiçoamento em Formação Pedagógica para a 

Docência na Educação Profissional, voltado para a formação e 

atualização didático-pedagógica dos professores do IFRN, poderá ser 

oferecido de forma semipresencial, com duração de dois semestres.  

d) No Curso de Aperfeiçoamento em Formação Pedagógica para a 

Docência na Educação Profissional, poderão ser oferecidas disciplinas 

presenciais e também à distância, por meio de Ensino a Distância (EaD), 

a serem cursadas durante os dois semestres. 

e) Serão previstos momentos de formação presenciais na abertura de 

cada semestre letivo e disciplinas presenciais a serem ministradas nos 

campi, em momentos semanais de Reuniões Pedagógicas e/ou 

Reuniões de Grupo. 

f) Os módulos dos cursos de Aperfeiçoamento em Formação 

Pedagógica terão carga horária mínima de 20 horas e máxima de 80 

horas, de acordo com a Resolução n. 02/2015-CNE/MEC, com 

certificação por módulo e do curso completo após a integralização dos 

componentes curriculares.    

g) A certificação final do curso de Aperfeiçoamento em Formação 

Pedagógica para a Docência na Educação Profissional e Tecnológica 

requer a integralização de todos os componentes curriculares, de todos 

os módulos, além da elaboração e desenvolvimento de projeto de 

intervenção didático-pedagógica para a docência na EPT, de acordo 

com as normas estabelecidas na Organização Didática do IFRN. 

h) Poderão ser oferecidas as opções de aperfeiçoamento e de 

especialização (lato sensu), com as devidas adequações curriculares, a 

depender da demanda e da decisão da instituição.   
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i) Os professores ingressantes deverão participar, obrigatoriamente, 

do Programa de Formação e Atualização Pedagógica ou do Curso de 

Licenciatura em Formação Pedagógica para a docência na Educação 

Profissional e Tecnológica, dentro do período de estágio probatório, 

considerando a Resolução, n. 067/2009-CONSUP/IFRN. 

j) Os professores graduados não licenciados deverão participar de um 

curso de formação pedagógica, obrigatoriamente, durante o período de 

estágio probatório, tendo duas opções: Curso de Aperfeiçoamento em 

Formação e Atualização Pedagógica ou Curso Superior de Licenciatura 

em Formação Pedagógica para a Educação Profissional e Tecnológica 

(curso atualmente oferecido pelo Parfor no IFRN-Campus Parnamirim) 

que podem ser ofertados pelo IFRN ou instituição parceira, ou outro 

curso da área de educação, desde que este garanta a formação didático-

pedagógica para o exercício da docência.  

k) Sugere-se que, durante o processo formativo, o professor seja 

acompanhado por um professor orientador da prática pedagógica.  

l) Serão oferecidos cursos de especialização lato sensu em ensino 

médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica, destinados aos 

professores licenciados, em atendimento à Resolução n. 

065/2009/CONSUP/IFRN. 

m) Para seguir um itinerário formativo, poderão ser oferecidas opções 

de cursos de Pós-Graduação, lato e stricto sensu, com foco na área de 

Educação, podendo ser ofertados pelo IFRN ou em parceria com outras 

Instituições de Ensino Superior. Uma dessas opções é o Curso de 

Mestrado em Educação Profissional, já ofertado pelo IFRN, podendo ser 

destinado um determinado número de vagas para demanda interna, a 

exemplo do que já é praticado por outras instituições públicas de ensino 

superior.  

n) Considerando-se que o período do estágio probatório, na maioria 

dos casos dos professores bacharéis e demais professores não 

licenciados, coincide com o período de iniciação à docência, sugere-se 
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o acompanhamento de um tutor. Essa tutoria deve ser realizada por um 

colega professor experiente, veterano na instituição. 

o) As normas de funcionamento dos cursos que compõem o PFAD, 

como sistema de avaliação da aprendizagem, certificação, dentre outras 

deverão ser regidas pela Organização Didática e Regimento próprio do 

Programa de Pós-Graduação do IFRN.  

7.3.1 Acompanhamento e avaliação da proposta formativa 

Considerando-se a falta de políticas públicas voltadas para a formação 

pedagógica dos docentes bacharéis que ingressam na Rede de Educação Profissional 

e Tecnológica, e perseguindo-se o viés da formação contínua, em serviço, dentro de 

um processo de formação permanente, em consonância com os princípios e diretrizes 

didático-pedagógicas prescritas no Projeto Político-Pedagógico da Instituição, esta 

pesquisa sinaliza para a necessidade da estruturação de uma política interna de 

formação pedagógica, no âmbito do IFRN. Considera-se importante que a instituição 

invista em processos formativos voltados para a formação e atualização pedagógica 

dos docentes, no contexto do trabalho. Ressalta-se que a implementação do 

Programa de Formação e Atualização Pedagógica para os docentes do IFRN seja 

considerada como um processo formativo permanente, sistematizado, 

autossustentável e constantemente avaliado.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para reflexões acerca do 

problema investigado, reconhecendo que um projeto formativo com ênfase na 

formação pedagógica pode contribuir para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem, assim como para o fortalecimento da identidade docente desses 

professores e para o desenvolvimento profissional como professor.  

Outrossim, um Programa de Formação continuada, sendo desenvolvido 

como uma política interna de formação de professores de forma permanente no 

contexto de trabalho, pode fortalecer também a própria identidade do IFRN como 

instituição formadora, além de contribuir para o processo de expansão e interiorização 

da Rede Federal de EPT. Porém, para que a proposta formativa seja implantada em 

caráter permanente, faz-se necessário o envolvimento de gestores, servidores e 

órgãos colegiados de forma a promover discussões, visando a melhoria da proposta 
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a partir dos interesses e necessidades dos professores e da instituição, de acordo 

com o seu projeto educativo.  

Para a implementação da proposta, faz-se necessária a priorização de 

infraestrutura, a definição de carga-horária para os momentos de formação, o apoio 

dos dirigentes da instituição para levar adiante o projeto formativo, pessoal para o 

funcionamento dos cursos e a disponibilização de pessoal qualificado para a formação 

na área das ciências de educação e áreas afins, visto que a instituição já dispõe de 

professores e técnicos administrativos com formação para ser professor-formador dos 

próprios colegas de trabalho, criando assim um ecossistema autossustentável para a 

realização, o acompanhamento e a avaliação contínua dos cursos e do Programa 

como um todo. Um dos pontos críticos para a viabilização de um projeto formativo 

como este é a destinação de carga-horária, dos professores formadores e dos 

professores estudantes, a ser dedicada à realização do curso. Por isso, é 

imprescindível que a questão seja discutida institucionalmente na perspectiva de 

tomadas de decisões em prol do funcionamento e priorização do projeto formativo.  

Salienta-se a importância de serem desenvolvidas ações de 

sensibilização junto aos professores, técnicos e gestores acerca da importância de se 

priorizar um projeto formativo como este. Pode-se tomar como exemplo o esforço 

institucional e pessoal de servidores e professores-estudantes para a concretização 

da experiência da primeira turma do Curso Especial de Formação Pedagógica para 

professores não licenciados, oferecida pelo Parfor, que foi iniciada em abril de 2016, 

no IFRN-Campus Parnamirim. O curso conta com a participação de 23 professores-

estudantes de diferentes campi do IFRN, que se inscreveram voluntariamente, e 

outros 12 estudantes-professores de outras escolas da rede pública.  

Outra experiência que pode servir como referência para a elaboração da 

proposta formativa é o Programa de Atualização Pedagógica (PAP) desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), objetivando promover a 

atualização pedagógica para os professores que ingressam na instituição durante o 

estágio probatório. O PAP teve início em 2003 como uma ação das políticas de 

qualificação do ensino na graduação, fazendo parte do Plano de Gestão da UFRN. As 

ações de formação continuada têm sido realizadas por meio de cursos, seminários, 

minicursos, oficinas pedagógicas e outras ações. Segundo Oliveira (2011, p. 214),  
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Essas formações ocorrem geralmente duas vezes ao ano (geralmente em 
maio e setembro) e se caracterizam como um curso de quarenta horas, 
obrigatório para os professores que ingressam na instituição. Também 
existem oficinas com duração de quatro horas, que são opcionais para os 
professores já efetivados que escolhem livremente dentre as temáticas 
oferecidas nas oficinas. Essas oficinas e mini-cursos são ministradas por 
professores da própria UFRN, de diferentes áreas.  

 

No entanto, a autora mostra que não existe um projeto formalizado de 

referência para a proposta formativa dos professores, os objetivos da formação não 

ficam claros. Os cursos são desenvolvidos de forma fragmentada, sem haver uma 

continuidade nas discussões das temáticas. 

Nesse sentido, baseando-se na visão de Saul (2006, p. 61), ressalta-se 

a importância de se construir um processo de acompanhamento e avaliação da 

proposta numa perspectiva emancipatória, “como um processo de descrição, análise 

e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la”. Assim, ao se implantar um 

projeto curricular como proposta formativa dos professores da instituição, é necessário 

acompanhamento e avaliação permanente, na perspectiva de promover melhorias de 

forma processual, de acordo com as diretrizes e princípios e definidos no PPP e os 

critérios avaliativos definidos para a realização da auto-avaliação institucional.  

Segundo Pacheco e Morgado (2002), o plano de avaliação do Projeto 

Curricular da Escola envolve quatro variáveis que são interdependentes: variáveis de 

contexto, de entrada, de processo e de saída. Portanto, as variáveis do contexto 

escolar incluem os alunos e os aspectos cultural, político e socioeconômicos. Nas 

variáveis de entrada, são levados em consideração aspectos como competências 

curriculares, objetivos de aprendizagem, áreas disciplinares, dentre outros. Nas 

variáveis de processo, faz-se o acompanhamento da realização do projeto curricular 

da escola, buscando-se o equilíbrio entre o que foi planejado e o que pode ser 

realizado, e nas variáveis de partida avaliam-se os resultados alcançados de acordo 

com o que foi planejado.  

Considerando essas variáveis e reafirmando a necessidade de um 

efetivo processo de acompanhamento e avaliação permanente, caso o Programa de 

Formação e Atualização Pedagógica de Docentes seja implementado pelo IFRN, 

assim como já ocorre na instituição em relação aos cursos da oferta educativa, ao 

serem implementados cursos de formação pedagógica, integrantes desses cursos 
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devem passar por processos avaliativos internos e externos. Nesse sentido, é preciso 

envolver toda a comunidade educativa no processo avaliativo, estudantes, 

professores, técnicos e gestores, visando a identificação de pontos de melhoria e 

tomada de decisões para o fortalecimento do projeto formativo que é coletivo 

institucional.  

Nessa perspectiva, busca-se contribuir para a reflexão na ação, para a 

construção e o fortalecimento da identidade docente e para o desenvolvimento 

profissional dos professores, bem como para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e da prática educativa da instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROJEÇÃO DE CONTINUIDADE DO 
ESTUDO 

O desenvolvimento desta pesquisa revela a necessidade de estudos, de 

reflexões e de ações concretas na direção de buscar possíveis soluções para a 

problemática investigada, considerando-se que os professores bacharéis e demais 

professores não licenciados, sujeitos desta pesquisa, são profissionais graduados ou 

pós-graduados em áreas técnicas específicas que não tiveram formação orientada 

para o ensino. Para 83 (oitenta e três) professores dos 199 (cento e noventa e nove) 

participantes, o IFRN é o primeiro emprego como docente. Portanto, grande parte 

desses professores, cerca de (42%), nunca vivenciou a dinâmica formativa e laboral 

da docência. Ao ingressarem na carreira do magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT), esses professores passam a atuar em diferentes níveis e 

modalidades de ensino, inclusive na educação básica.  

No caso dos professores bacharéis e de outros professores não 

licenciados a formação acadêmico-profissional ocorre de forma dissociada dos 

conhecimentos relativos à docência, uma vez que a maioria desses professores 

procura qualificar-se profissionalmente, em nível de pós-graduação, dando 

continuidade aos estudos nas áreas da formação acadêmica inicial (técnica e 

tecnológica). Por outro lado, a própria legislação brasileira permite a contratação de 

professores não licenciados, como uma excepcionalidade, na falta de licenciados para 

as disciplinas específicas, contanto que a instituição contratante promova a formação 

pedagógica em serviço.  

No entanto, percebe-se que essa excepcionalidade que, geralmente, 

caracteriza os períodos transitórios para suprir as demandas dos momentos de 

grandes mudanças nos marcos legais, particularmente no campo educacional, acaba 

assumindo um caráter de normalidade. Portanto, não há a exigência da formação 

pedagógica no momento do ingresso dos professores bacharéis e tecnólogos que 

acedem à carreira docente na Rede de Educação Profissional e Tecnológica por meio 

de concurso público. 

Assim sendo, os resultados do estudo mostram que os professores e 

gestores participantes da pesquisa empírica reconhecem a necessidade de formação 

pedagógica para uma melhor compreensão da profissão docente e melhoria do 
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processo ensino e aprendizagem, sendo assinalados aspectos importantes que 

interferem no desenvolvimento da prática pedagógica devido à falta da formação 

orientada para a docência. Porém, o processo de expansão e interiorização da Rede 

Federal de EPT, acelerado após a promulgação da Lei de Criação dos Institutos 

Federais, Lei n. 11.892/2008, tem priorizado o investimento em infraestrutura física, 

equipamentos, contratação de pessoal, dentre outros aspectos, em detrimento da 

formação continuada dos servidores, em especial de professores, necessária para 

atuarem de forma exitosa frente aos desafios impostos pelo contexto atual da EPT, 

considerando a nova institucionalidade assumida, assim como os desafios societais 

ora vivenciados. Entende-se que, nesse contexto, faz-se necessário definir qual a 

identidade que está sendo conformada para essa nova face dos Institutos; quais os 

perfis e quais processos formativos são necessários aos docentes para atuarem em 

multicampi pluricurriculares.  

Salienta-se a importância da formação pedagógica para o exercício da 

docência, em qualquer nível e modalidade de ensino, levando em conta o importante 

papel do professor para a formação dos sujeitos e para o desenvolvimento da 

sociedade. Entende-se que os saberes docentes são construídos a partir da inter-

relação de conhecimentos que incluem teoria e prática, experiências profissionais, 

concepções pessoais, valores e vivências da dinâmica formativa e laboral própria da 

profissão.   

Os resultados da pesquisa revelam que, no IFRN, em torno de 47% 

(quarenta e sete por cento) dos docentes são bacharéis e outros professores não 

licenciados. A maioria dos professores participantes reconhece a necessidade de 

existir, na instituição, processos formativos que contribuam para aprofundar 

conhecimentos profissionais da docência e para uma melhor compreensão da 

profissão e do processo de ensino e aprendizagem.  

Entre os principais motivos que os levaram à escolha pela profissão 

docente estão: 1) a satisfação em ensinar; 2) a identificação com a profissão; 3) as 

oportunidades (o acaso); 4) a influência de outrem (familiares, ex-professores e 

amigos); e 5) as experiências vivenciadas na formação acadêmica; e 6) a estabilidade 

da carreira.  
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Os professores bacharéis e demais professores não licenciados que 

participaram da pesquisa têm formação acadêmica bastante heterogênea e elevado 

nível de qualificação profissional. Tornaram-se professores seguindo trajetórias 

profissionais e campos de atuação distintos da área educacional e que não 

envolveram a formação pedagógica e a dinâmica formativa e laboral própria da 

docência. Faz-se necessário evidenciar que, para os professores gestores e membros 

da ETEP que participaram da entrevista e do grupo focal, em sua totalidade, existe 

uma grande necessidade de a instituição implementar um projeto interno de formação 

pedagógica para os professores, especialmente, para os professores bacharéis que 

não vivenciaram a dinâmica formativa e laboral da docência.  

Esta pesquisa sinaliza para a necessidade da implementação de um 

programa de formação e atualização pedagógica, na perspectiva da formação 

continuada, enquanto política interna de formação do IFRN, visando contribuir para a 

reflexão sobre os conhecimentos teórico-práticos da ação pedagógica, para a 

construção da identidade docente e desenvolvimento profissional dos professores 

bacharéis do IFRN, por meio de um processo contínuo de formação em serviço, a 

partir da reflexão sobre a ação.  

Dessa forma, salienta-se a importância de a instituição educativa 

implementar processos formativos no locus do trabalho dos professores, sob a lógica 

da formação continuada a ser desenvolvida de forma permanente, considerando o 

espaço institucional como espaço formativo que possibilite a formação e a atualização 

pedagógica dos educadores, bem como a reflexão sobre as questões vivenciadas no 

cotidiano da prática pedagógica. Perseguindo-se o viés da formação contínua, 

acredita-se que a promoção de processos formativos no contexto de trabalho se 

constitui como um espaço colaborativo de excelência para o desenvolvimento de 

estudos e aquisição de novas aprendizagens e também para trocas de ideias e de 

experiências dos professores, superando a ideia do ensino como um ato solitário 

(FULLAN; HARGREAVES, 2001). Essas novas aprendizagens possibilitarão o olhar 

crítico-reflexivo sobre a própria ação docente, podendo contribuir para uma melhor 

compressão da profissão, para a melhoria do processo ensino e aprendizagem, para 

a construção e fortalecimento da identidade docente e para o desenvolvimento 

profissional dos professores.  
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Urge a necessidade de se responder às demandas de formação de 

professores surgidas com o processo de mudança de institucionalidade, da identidade 

e do fazer institucional a partir da criação dos Institutos Federais e expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como responder aos desafios 

societários ora apresentados nesse novo século.  

As lições aprendidas com a experiência em Portugal, por ocasião do 

estágio doutoral vivenciado pela pesquisadora, assim como os estudos para a 

formação de professores em torno do mundo, sinalizam para a necessidade da 

continuidade do desenvolvimento de estudos científicos e elaboração de propostas 

inovadoras na busca da concretude da implementação de políticas públicas, no Brasil, 

que venham atender a essa crescente demanda de formação e profissionalização do 

professor bacharel e tecnólogo na perspectiva do desenvolvimento profissional ao 

longo da vida.  

Na ausência de políticas públicas efetivas, em nível nacional, voltadas 

para a formação pedagógica, para os professores da Rede Federal de EPT, e 

considerando a necessidade de efetivação dos processos formativos prescritos em 

documentos institucionais do IFRN, especificamente, as diretrizes pedagógicas e 

políticas de formação docente previstas no PPP e as determinações para formação 

continuada de docentes previstas na Resolução 065/2009/CONSUP/IFRN, propõe-se 

a criação de um Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes 

(PFAD). Esse Programa pode ser implementado como uma política interna de 

formação continuada permanente, especialmente para a formação pedagógica dos 

professores não licenciados, professores bacharéis e tecnólogos, assim como 

formação continuada para os licenciados voltada para a especificidade da atuação na 

EPT, visando contribuir para o fortalecimento da identidade docente e o 

desenvolvimento profissional dos docentes no IFRN.  

Em suma, os resultados desta pesquisa evidenciam que os professores 

bacharéis assumem a docência e revelam-se alheios às dinâmicas formativas que a 

profissão compreende, uma vez que trilharam uma formação acadêmica não 

orientada para o ensino. Contudo, reconhecem a necessidade de formação 

pedagógica e manifestam disponibilidade para participar de formação, melhorar a 

atuação, enriquecer e aprofundar conhecimentos profissionais da docência, progredir 
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na carreira e na qualificação do trabalho docente. Porém, o processo de expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem priorizado aspectos como 

infraestrutura física, equipamentos e contratação de pessoal por meio de concursos 

públicos, porém, sem definir qual identidade está sendo conformada para essa nova 

face dos Institutos, nem quais os perfis e que formação trazem os novos docentes 

para atuarem em multicampi pluricurriculares. Salienta-se, portanto, que urge a 

necessidade de se definirem políticas públicas de Estado, visto que, no Brasil, as 

políticas voltadas para a formação docente não têm sido desenvolvidas de forma 

perene, sendo estabelecidos programas emergenciais que não atendem às reais 

necessidades formativas para o desenvolvimento profissional docente, em especial, 

as especificidades da docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).  

Como um contributo da pesquisa, apresenta-se a arquitetura de uma 

proposta formativa a ser pensada e elaborada como um Programa de Formação e 

Atualização Pedagógica de Docentes, de forma que a instituição promova a formação 

continuada no contexto do trabalho. Entende-se que uma ação institucional como 

essa, além de favorecer o desenvolvimento profissional dos professores, poderá 

contribuir para a melhoria da eficácia institucional, especialmente, no que diz respeito 

aos indicadores de desempenho acadêmico relativos à elevação do Índice de 

Eficiência Acadêmica e à redução do Índice de Retenção do Fluxo Escolar decorrente 

de trancamentos, de evasão e de repetência, conforme apresentados no capítulo III, 

visando favorecer a permanência e o êxito dos estudantes. Ao mesmo tempo, o 

Programa de Formação e Atualização Pedagógica de Docentes pode contribuir para 

fortalecer o projeto de expansão e interiorização da rede Federal de EPT, no âmbito 

do IFRN. Ademais contribuirá para consolidar a nova missão assumida, o que requer 

a adesão dos docentes face à nova identidade, focada no desenvolvimento 

profissional dos professores do IFRN.  

Como projeção de continuidade do trabalho, a pesquisadora vislumbra 

poder contribuir para a efetivação da proposta ora apresentada e o acompanhamento 

desta, considerando que desenvolve suas atividades profissionais na instituição com 

o compromisso e a vontade de contribuir para a melhoria da qualidade da educação 

do país, por meio da prática educativa desenvolvida pelo IFRN no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica.  
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ANEXO A - Resolução n. 065/2009-Consup/ifrn, de 29 de agosto de 2009 - 
normatiza a capacitação de docentes  
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APÊNDICE A - Questionário online enviado por e-mail (versão definitiva)  
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APÊNDICE B - Carta-convite com o link de acesso ao formulário eletrônico 

PESQUISA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA: NECESSIDADES FORMATIVAS E ATUAÇÃO DE 

PROFESSORES BACHARÉIS NO IFRN 

 

Prezado(a) Prof(ª). «SERVIDOR», 

 Que ingressou no IFRN para a disciplina «DISCIPLINA_INGRESSO».  

Em face da política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Governo Federal, a partir da Lei de criação dos Institutos Federais, 

Lei 11.892/2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN vem realizando um esforço significativo no processo de 

interiorização dos seus campi no Estado do RN, assim como na manutenção dos 

reconhecidos padrões de ensino da Instituição. Nessa perspectiva, estão sendo 

implementadas políticas e ações institucionais com investimentos em infraestrutura 

física, equipamentos, mobiliários, recursos didáticos, laboratórios, contratação de 

servidores técnico-administrativos e docentes, dentre outras.  

Objetivando colaborar para a consolidação do processo de expansão e 

interiorização do IFRN, estamos desenvolvendo uma pesquisa de doutorado, sob o 

tema Formação e docência: necessidades formativas e atuação de professores 

bacharéis no IFRN. Busca-se traçar o perfil dos professores bacharéis que lecionam 

no IFRN, bem como compreender as motivações para a escolha da profissão docente, 

a partir da análise das trajetórias percorridas, das necessidades formativas 

evidenciadas e das interfaces com a formação profissional inicial. Dessa forma, 

solicitamos a imensa colaboração no sentido de responder as questões disponíveis 

em formulário online, através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/195-2uciAulq-

KpXbi4MbjxnUfORrEpidfqevA4vnLrE/viewform 

 Certos de contarmos com a vossa indispensável participação, agradecemos 

antecipadamente a atenção dispensada.   

Natal (RN), 01 dezembro de 2014 

   Rejane Bezerra Barros 

Pesquisadora 
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APÊNDICE C - Carta-convite com o link de acesso ao formulário eletrônico 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA (TCLE) 

Título da Pesquisa: FORMAÇÃO E DOCÊNCIA: UMA INTERFACE DIALÓGICA - 

NECESSIDADES FORMATIVAS E ATUAÇÃO DE PROFESSORES BACHARÉIS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADA AO ENSINO 

MÉDIO.  

Pesquisadora: Rejane Bezerra Barros 
 

1.  Natureza da pesquisa  

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de doutorado em curso. 

Esta entrevista tem como objetivo analisar a dimensão pedagógica no projeto formativo do 

IFRN, no âmbito da gestão institucional e das atividades de ensino assumidas pelos 

professores bacharéis. Sua participação é voluntária e se dará por meio da realização de 

entrevista à pesquisadora. A entrevista semiestruturada foi organizada em quatro partes, 

numa perspectiva dialógica, com perguntas inter-relacionadas entre si, abordando os 

seguintes temas: Apresentação; Perfil dos gestores; Dimensão pedagógica na gestão do 

currículo; Formação Continuada e desenvolvimento profissional de professores.   

2.  Participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa são gestores do IFRN.  Os critérios para a seleção da recolha 

de dados por meio da entrevista estão relacionados, principalmente, ao envolvimento desses 

gestores com as decisões relacionadas à organização e o funcionamento do ensino na 

Instituição, quais sejam:  

ORD FUNÇÃO 

1 Reitor  

2 Pró-Reitor de Ensino  

3 Diretor Geral 

4 Diretor Acadêmico 

5 Diretora Pedagógica, membro da ETEP-Equipe Técnico-Pedagógica 

6 Pedagogo(a), membro da ETEP-Equipe Técnico-Pedagógica  

7 Pró-Reitora de Extensão  

8 Assessora de Informações e Dados Institucionais 

3.  Envolvimento na pesquisa  

Ao participar desta investigação você fornecerá informações à pesquisadora por meio de 

entrevista, comprometendo-se a responder com sinceridade às perguntas formuladas. Você 

tem liberdade de se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua pessoa. Sempre que quiser poderá 

pedir mais informações sobre a pesquisa.  O(a) Sr(a) não terá despesa alguma e nem 

remuneração. 
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4.  Sobre a entrevista 

A entrevista compreende um roteiro que está organizado por itens relativos à situação 

profissional do entrevistado, dados relativos aos seguintes temas: Perfil dos gestores; 

Dimensão pedagógica na gestão do currículo; Formação Continuada e desenvolvimento 

profissional de professores.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações de risco. Os procedimentos adotados 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução n° 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  Se aceitar participar, estará contribuindo para o 

desenvolvimento de estudos acerca da temática “Formação e atuação de professores 

bacharéis do IFRN”.  

6. Confidencialidade  

 Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Para a 

entrevista garante-se o sigilo que assegura a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. Caso a pesquisadora decida utilizar, no âmbito da 

pesquisa, alguma escrita direta, a referência no texto será feita mediante a codificação 

estabelecida por meio de letras e números. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados para fins acadêmico-científicos, mas sua identidade será preservada, não sendo 

divulgada. Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com a 

pesquisadora no endereço eletrônico: rejaneb.b@hotmail.com ou pelo telefone (84)99981-

0750. 

Após tais esclarecimentos, caso concorde em participar da pesquisa, peço que o/a 

senhor/a assine abaixo.  Este TCLE é emitido em duas vias assinadas pelo entrevistado e 

pelo pesquisador. 

Atenciosamente, 

 

Rejane Bezerra Barros 

Pesquisadora  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA (TCLE) 

EU, ______________________________________________________ concordo em 

participar da pesquisa cujo tema é “FORMAÇÃO E DOCÊNCIA: UMA INTERFACE 

DIALÓGICA - NECESSIDADES FORMATIVAS E ATUAÇÃO DE PROFESSORES 

BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADA 

AO ENSINO MÉDIO”.  

Natal/RN, ___/___/_____ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 
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APÊNDICE D - Quadro de construção de categorias (respostas dos gestores às 
questões da entrevista) 

FORMAÇÃO E DOCÊNCIA DE PROFESSORES BACHARÉIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA NO IFRN: UMA INTERFACE DIALÓGICA EMANCIPATÓRIA 

ANÁLISE DE CONTEÚDO – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS COM GESTORES 
(PROFESSORES E MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA-ETEP) 

Objetivo nuclear da pesquisa:  Analisar as percepções de professores bacharéis e tecnólogos acerca da 

dimensão profissional da docência e as interfaces entre a formação inicial nas áreas específicas e a sua 

atuação didático-pedagógica enquanto docente. 

Objetivo da entrevista: conhecer a trajetória e o perfil profissional dos gestores e analisar a dimensão 

pedagógica no projeto formativo do IFRN, no âmbito da gestão institucional e das atividades de ensino 
assumidas pelos professores bacharéis e tecnólogos. 

LEGENDA DE CODIFICAÇÃO  
Unidade de registro: E,G,P,Nº - Entrevista com Gestores, Pergunta Número  
Unidade de contexto: E,P,Nº,G,Nº - Entrevista, Pergunta, Número, Gestor, Número 

TEMA/ 
CATEGORIA 

SUB-
CATEGORIA 

INDICADORES 
EVIDÊNCIAS/ 
FREQUÊNCIA 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE 
CONTEXTO 

INFERÊNCIAS 

1.PERFIL DOS 
GESTORES 

   Entrevista-
Pergunta: 

EPNºGNº  

2.TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL 

      

3. DIMENSÃO 
PEDAGÓGICA 

      

4.MOTIVAÇÃO 
PARA A 
DOCÊNCIA 

      

4.ATUAÇÃO 
DOCENTE 

      

5.IDENTIDADE 
DOCENTE 

      

6.APOSTA NA 
FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

      

7.DESENVOLVIM
ENTO 
PROFSSIONAL 
DOS DOCENTES 
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APÊNDICE E - Imagens extraídas do software nvivo10 utilizado para construção 
das categorias e subcategorias 
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