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RESUMO 

 

Investiga-se, neste estudo, o modo como se estabelece a relação entre as necessidades de 

organização institucional e os interesses individuais e corporativos dos docentes, e como esse 

modus operandi se reflete na distribuição da carga horária de ensino no IFRN – Campus Natal 

Central. Em termos mais específicos, objetiva-se determinar quais os interesses que orientam a 

organização e distribuição dos horários de aula dos docentes e quais suas implicações para o 

espaço público e coletivo, considerando-se o fato de que existe uma tendência ao esvaziamento 

da esfera pública, conforme pondera Arendt (2008), Bobbio (2007) e Sennet (1999). Em busca 

de respostas à indagação de partida, tomou-se como referência a Comissão de Horários, 

elegendo-se como sujeitos de pesquisa os membros que compõem/compuseram a referida 

Comissão no intercurso temporal de 2012 a 2018. Em seu percurso teórico- metodológico, a 

pesquisa alinha-se ao materialismo histórico dialético e ao paradigma de pesquisa de natureza 

qualitativa. À luz desse arcabouço, procedeu-se à investigação, tendo como guia, nesse 

processo, as questões centrais da pesquisa, as quais, trianguladas com as falas dos participantes 

e com os referenciais teóricos, fizeram emergir as categorias de análise, pelas quais se orientou 

esse processo, sempre em sintonia com os objetivos propostos: identificar as necessidades de 

organização institucionais coletivas, demandadas pela organização do trabalho docente; 

identificar os interesses individuais e corporativos na organização da carga horária de ensino; 

avaliar os interesses determinantes na organização dos horários de ensino; e identificar o modo 

como se processa a mediação entre as necessidades de organização institucional e os interesses 

individuais e corporativos, sob a ótica de uma concepção participativa e democrática. Em 

referência aos alcances a que chegou, a pesquisa realizada identificou as necessidades de 

organização institucional coletivas em duas vertentes: a primeira, relacionada às necessidades 

de natureza pedagógica, vistas como potencializadoras do processo de ensino e aprendizagem 

dos estudantes, as quais se apresentam no desenvolvimento do currículo; a segunda, vinculada 

a aspectos da democracia participativa, fundamentada na concepção de espaço público, tal 

como o concebe Arendt (2008). Entre as descobertas mais importantes, registra-se o fato de os 

interesses individuais e corporativos terem sido identificados como motivações orientadas pelas 

necessidades dos sujeitos e grupos, denotando a evidente colonização do espaço público pelo 

privado, como atestado por Bauman (2001); o fato de que a prática de participação dos 

representantes da Comissão tem resultado em avanços para a melhoria dos processos 

pedagógicos, para a melhoria da qualidade do ensino e para a qualificação política dos sujeitos. 

Mas também se constatou, em contrapartida, que muitas prioridades ainda se estabelecem em 

função dos interesses individuais e corporativos dos docentes em detrimento das necessidades 

educacionais de organização do trabalho escolar. Considera-se, entretanto, para além dessa 

visão dicotômica, que opõe frontalmente os interesses individuais e corporativos e os interesses 

coletivos, que há franca possibilidade de superação, na medida em que se pondera sobre o fato 

de que os conflitos, os consensos e os dissensos coexistem no mesmo espaço, como um processo 

dialético de aprendizado e de luta política, não sendo, pois, circunscritos aos limites da Escola, 

mas relacionados com a própria democratização da sociedade. 

Palavras-chave: Educação Profissional. Participação. Necessidades Institucionais. Interesses 

Individuais. Interesses Corporativos. 



 

RESUMEN 

 

Se investiga, en este estudio, el modo como se establece la relación entre las necesidades de la 

organización institucional y los intereses individuales y corporativos de los docentes, y como 

este modus operandi se refleja en la distribución de la carga horaria de enseñanza en el IFRN 

Campus Natal Central. En términos más específicos, se pretende determinar cuáles son los 

intereses que orientan la organización y distribución de los horarios de clase de los docentes y 

cuáles son sus implicaciones para el espacio público y colectivo, si se considera el hecho de que 

existe una tendencia al vacío de la esfera pública, conforme pondera Arendt (2008), Bobbio 

(2007) y Sennet (1999). En una búsqueda de respuestas a la indagación hecha desde el inicio, 

se toma como referencia la Comisión de Horarios, y se eligen como sujetos de investigación los 

miembros que componen/compusieron la Comisión en el periodo 2012 a 2018. En su recorrido 

teórico-metodológico, la investigación se alinea al materialismo histórico dialéctico y al 

paradigma de investigación de naturaleza cualitativa. A la luz de esta fundamentación, se 

procedió a la investigación, en que tenemos como guía, en este proceso, las cuestiones centrales 

de la investigación, las cuales, trianguladas con los testimonios de los participantes y con los 

referenciales teóricos, hicieron emerger las categorías de análisis, por las cuales se orientó este 

proceso, siempre en sintonía con los objetivos propuestos: identificar las necesidades de 

organización institucionales colectivas, demandadas por la organización del trabajo docente; 

identificar los intereses individuales y corporativos en la organización de la carga horaria de 

enseñanza; evaluar los intereses determinantes en la organización de los horarios de enseñanza; 

e identificar el modo como se procesa la mediación entre las necesidades de la organización 

institucional y los intereses individuales y corporativos, bajo la óptica de una concepción 

participativa y democrática. En referencia a los alcances a la que llegó, la investigación 

realizada identificó las necesidades de organización institucional colectivas en dos vertientes: 

la primera, relacionada a las necesidades de naturaleza pedagógica, vistas como potenciadoras 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, las cuales se presentan en el 

desarrollo del currículo; la segunda, vinculada a los aspectos de la democracia participativa, 

fundamentada en la concepción del espacio público, tal como lo concibe Arendt (2008). Entre 

las descubiertas más importantes, se registra el hecho de los intereses individuales y 

corporativos haber sido identificados como motivaciones orientadas por las necesidades de los 

sujetos y grupos, en que denota la evidente colonización del espacio público por el privado, 

como ha sido verificado por Bauman (2001); el hecho de que la práctica de participación de los 

representantes de la Comisión ha resultado en avances para la mejoría de los procesos 

pedagógicos, para la mejoría de la calidad de la enseñanza y para la calificación política de los 

sujetos. Pero también se constató, en contrapartida, que muchas prioridades aún se establecen 

en función de los intereses individuales y corporativos de los docentes en detrimento de las 

necesidades educacionales de organización del trabajo escolar. Se considera, sin embargo, para 

más allá de esta visión dicotómica, que opone frontalmente los intereses individuales y 

corporativos y los intereses colectivos, que hay una franca posibilidad de superación, en la 

medida en que se pondera sobre el hecho de que los conflictos, los consensos y los disensos 

coexisten en el mismo espacio, como un proceso dialéctico de aprendizaje y de lucha política, 

no siendo, pues, circunscritos a los límites de la Escola, sino relacionados con la propia 

democratización de la sociedad. 

Palabras-clave: Educación Profesional. Participación. Necesidades Institucionales. Intereses 

Individuales. Intereses Corporativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste percurso investigativo, buscamos compreender a natureza da relação  estabelecida 

entre as necessidades institucionais e os interesses individuais e corporativos docentes na 

organização da carga horária de ensino no IFRN – Campus Natal Central. Adotamos, neste 

estudo, as orientações teórico-metodológicas da Linha de Pesquisa Educação, Política e Práxis 

Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, e os postulados do Grupo de Pesquisa Sertania e Educação (UFRN), vinculado 

ao CNPq. 

Partindo da compreensão de que pesquisa e pesquisador não se separam, estão 

imbricados, iniciamos o referido percurso tecendo considerações sobre como se foi construindo 

a relação da pesquisadora com o objeto de estudo. Decerto as experiências de vida fomentaram 

algumas direções; a atuação profissional, por sua vez, realinhou esses direcionamentos, 

começando pela ocupação do cargo de pedagoga na Instituição, assumido em 1995, seguido da 

função de coordenadora pedagógica, em 2010, o que possibilitou mediar processos 

pedagógicos, especialmente junto a alunos e professores, chegando, finalmente em 2011, à 

função de diretora de ensino e substituta eventual do diretor geral. Essas experiências de gestão 

levaram-me a conhecer a dinâmica organizacional da Escola e me favoreceram a 

participação/atuação em processos decisórios de vária natureza. 

Outro aspecto que transversaliza este estudo é a concepção de gestão democrática 

assumida no PPP do IFRN, como modelo de referência político-pedagógica. Nortear-se pelo 

princípio da gestão democrática requer o estabelecimento de mudanças estruturais, a começar 

pela descentralização de processos administrativo-pedagógica, através da implementação de 

vários órgãos colegiados, da participação de professores, alunos, pais e demais servidores nos 

processos de tomada de decisão e de gestão escolar no âmbito político, administrativo, 

pedagógico e social. 

Em decorrência dessa participação, os indivíduos que compõem essas instâncias 

colegiadas têm a possibilidade de, por meio da prática, promover a sua emancipação como 

sujeito, capaz de superar o individualismo e o corporativismo em favor de uma construção 

coletiva, unificada em termos do compromisso com a função social da Escola, e com os 

princípios da gestão democrática, preconizada no Projeto Político Pedagógico institucional. 

A atuação como gestora no Campus Natal Central – CNAT exigiu, fundamentalmente, 

uma imersão no universo da cultura institucional e em suas práticas pedagógicas. Esse 

movimento possibilitou uma visão sistematizada da instituição, de seus contornos formativo e 
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reflexivo. 

Nesse contexto, foi possível visualizar uma realidade complexa em relação à 

participação de diversos sujeitos nas instâncias colegiadas. Identificamos, por exemplo, a 

existência de educadores que abdicam do direito de participar dos espaços colegiados, em 

contraposição a outros que participam concorrendo para a tomada de decisões fundamentadas 

nos interesses individuais e corporativos, que corroem o espaço público. 

Numa perspectiva política, ocorre-nos indagar sobre quais concepções e quais princípios 

regem esse modo de agir e a quem ele beneficia. Na avaliação desses elementos, tem-se como 

referência uma instituição pública de ensino que, consoante sua função social, deveria priorizar 

os processos e decisões que promovessem e contribuíssem para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem com qualidade social. 

Nessa mesma linha de inquirição, questionamos o fato de comumente ser atribuída aos 

diretores a responsabilidade pela centralização e pelo controle nos processos de organização e 

de gestão escolar, o que não significa desconhecer o paradigma tradicional, cujas características 

e práticas historicamente predominaram nas instituições de ensino. Não obstante, a realidade 

que se nos apresentava era bem diversa, uma vez que, mediante a oportunidade de participação 

e ocupação do espaço público, as necessidades individuais e corporativas dos sujeitos, muitas 

vezes, se sobrepunham às necessidades calcadas nos objetivos educacionais de interesse 

coletivo da comunidade escolar. 

Esse modo de configuração do espaço público também afetava a organização e a 

distribuição da carga horária de ensino. Mas, no que diz respeito à distribuição da carga horária, 

esta contava ainda com outros impedimentos, como, por exemplo, o fato de as aulas serem 

iniciadas com o processo de distribuição da carga horária ainda em andamento, o que, em 

decorrência, significava ausência de professores e turmas sem aulas. 

Reconhecemos a dificuldade que é elaborar horários para uma realidade complexa e 

díspar como a que caracteriza o CNAT (ensino multinível: educação básica e ensino superior; 

cinco áreas de conhecimentos profissionais; distintos cursos; diversos currículos; 

desenvolvimento em forma de articulação da área de conhecimentos propedêuticos e 

profissionais e, ainda por cima, uma pluralidade de sujeitos, dentre outras peculiaridades). 

Essas inquietações terminaram por nos conduzir à necessária indagação sobre a gênese 

desses processos, daí advindo a questão norteadora desta pesquisa: de que modo a relação entre 

as necessidades de organização institucional e os interesses individuais e corporativos docentes 

reflete-se na distribuição da carga horária de ensino no IFRN – Campus Natal Central? 
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Orientando-nos por essa questão central, estabelecemos os objetivos a serem alcançados 

no curso da investigação: a) identificar as necessidades de organização institucionais coletivas, 

demandadas pela organização do trabalho docente; b) identificar os interesses individuais e 

corporativos na organização da carga horária de ensino; c) avaliar os interesses determinantes 

na organização dos horários de ensino; d) identificar o modo como se processa a mediação entre 

as necessidades de organização institucional e os interesses individuais e corporativos, sob a 

ótica de uma concepção participativa e democrática. 

Visando a esse alcance, buscamos o apoio da Comissão de Horários, no sentido de obter 

as necessárias informações para sustentar, de maneira menos presuntiva possível, as afirmações 

decorrentes da leitura/interpretação dos dados. 

Da confluência das falas desses sujeitos (representantes de diretorias da instituição lócus 

da pesquisa), derivaram-se as respostas à nossa indagação de partida, e os devidos 

esclarecimentos requeridos para alcançar os objetivos pretendidos. 

Uma descoberta importante, revelada pela pesquisa, foi a de que os interesses 

individuais e corporativos revelaram-se como motivações orientadas pelas necessidades 

pessoais de sujeitos e de grupos, denotando a evidente colonização do espaço público pelo 

privado, atestada por Bauman (2001). 

Para dar conta dessa e de outras tantas constatações no curso desta investigação, 

construímos o texto estruturando-o em cinco capítulos, tal como o descrevemos a seguir. 

No primeiro capítulo, buscamos situar o leitor com relação à temática, à questão 

orientadora da pesquisa e aos objetivos a serem alcançados. 

No segundo capítulo, “Sertão – A palavra entrelaçada com o mundo”, temos quatro 

seções. As três primeiras (o Sertão de dentro, o Sertão de fora, e o Sertão é o mundo) traçam 

um percurso desde a minha infância até os dias atuais, com a pretensão de recuperar o 

entrelaçamento dessa história de vida com o meu o objeto de estudo. Nesse contexto, à medida 

que revolvo memórias, vou desvelando para o leitor que esses elementos se fazem constituintes 

de uma totalidade, perspectivada em uma compreensão dialética. O que já existia foi 

reorganizado com um olhar multifacetado, tornando-se um todo significativo na apreensão do 

objeto de estudo. Na quarta seção (“Sertão e suas veredas: o método e a pesquisa”), contempla-

se a orientação teórico-metodológica, alinhando-se, pelo viés teórico, no materialismo histórico 

dialético e, pelo viés metodológico, aos modelo de pesquisa de natureza qualitativa, numa 

explicitação de como compreendemos e investigamos o real. Damos a conhecer as questões 

centrais da pesquisa, construídas como base orientadora do grupo focal, configuradas como 

questões de estudo, que, trianguladas com as falas dos 
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participantes e os referenciais teóricos, constituíram-se em categorias e em matriz referencial 

de análise. 

No terceiro capítulo (“Gestão democrática e participação na organização do trabalho 

docente no IFRN”), tratamos sobre a concepção de gestão democrática na Escola pública, sobre 

os marcos legais que a instituíram e sobre seus pressupostos. Também discutimos sobre a 

participação docente no contexto dos órgãos colegiados no CNAT e as implicações dessa 

atuação para o espaço público e coletivo. Por último, abordamos as concepções em torno da 

temática participação, tendo como referência Bordenave (1994), do desvanecimento da esfera 

pública, tendo como referência autores como Bobbio (2007) e Sennet (1999). 

Em seguida, na seção 3.1 (“Organização político-administrativa do IFRN”), fazemos 

referência à nova institucionalidade do Instituto, em decorrência da Lei 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008; contextualizamos a política de expansão e reestruturação da  rede federal de 

educação profissional e tecnológica, dando destaque ao processo de expansão e interiorização 

no Estado do Rio Grande do Norte e às unidades implementadas em cada fase da expansão. 

Delineamos o perfil identitário institucional, suas finalidades e sua função social, bem como 

descrevemos a estrutura organizacional de gestão no IFRN, elencando os órgãos colegiados, 

concebidos a partir do exercício da representação democrática, fazendo referência, 

especificamente, à estrutura de gestão e às formas de organização colegiada no CNAT; e ainda 

destacamos suas peculiaridades em relação aos demais Campi, dando a saber sobre as ações 

educativas da Instituição e sobre como se organizam as ofertas educacionais. 

No quarto capítulo (“A organização do trabalho docente no Campus Natal Central e a 

Comissão de Horários”), focalizamos a dinâmica de organização do trabalho docente nesse 

Campus salientando sua complexidade em razão de suas múltiplas ofertas de ensino, das 

atividades e peculiaridades da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), a que estão submetidos os professores das Instituições Federais de Ensino. Também 

referenciamos as marcas identitárias, características históricas, geográficas e a estrutura 

organizacional do Campus Natal Central, dando conta de suas especificidades. 

Na seção 4.1 (“A Comissão de Horários no Campus Natal Central”), recuperamos a 

história de como a Instituição elaborava e organizava (manualmente) os horários de aula no 

CNAT, em confronto com o momento atual, em que se deu a incorporação de novas ferramentas 

de programas e softwares de informática. Enfocamos o contexto de criação da Comissão de 

Horários, em 2012, e o modo como esta operacionaliza esse trabalho. 

No quinto capítulo (“Necessidades educacionais e interesses individuais e corporativos 

na distribuição da carga horária de ensino no IFRN  ̶   CNAT”), abordamos as dimensões da 
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gestão escolar no âmbito da participação dos representantes na Comissão de Horários, referente 

à organização da carga horária de ensino no CNAT, evidenciando os resultados construídos a 

partir dos dados e das informações da empiria, em diálogo com a pesquisa documental e 

bibliográfica. Também destacamos aspectos de democratização das relações, sob o viés do jogo 

de forças no campo das necessidades institucionais demandadas pelo trabalho educativo versus 

interesses individuais e corporativos presentes nas relações instituídas. 

Nas “Considerações Finais”, retomamos o debate iniciado no capítulo cinco, suscitando 

outras questões relacionadas ao objeto. Explicitamos pontos favoráveis e potencializadores a 

serem reforçados pela Comissão de Horários, sugerindo outros considerados pertinentes. Por 

último, registramos apontamentos de novas investigações. 

Eis aqui o que nos foi dado conhecer. Agora o convidamos, como leitor, a imergir 

conosco na leitura das páginas que seguem, em busca dos saberes que lhe anunciamos. 
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2 SERTÃO – A PALAVRA ENTRELAÇADA COM O MUNDO 

 

Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar, 

era uma só coisa – a inteira – cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre 

tive (ROSA, 1986, p. 452). 

 

Neste capítulo, reconstituo minha história de vida, reunindo, nesse processo de 

reconstituição, minhas experiências pessoais, escolares e a lembrança de pessoas e de afetos, 

desde a primeira infância até os dias atuais, na tentativa de, “seguindo as pegadas”, encontrar o 

fio condutor que urdiu o objeto deste estudo. 

Debruçar-me sobre minhas memórias permitiu-me compreender que o germe da minha 

pesquisa já estava presente em minha primeira infância, repleta de aprendizagens marcadas pela 

diversidade de práticas coletivas e democráticas. Desde então, tem-se entretecido, 

indissociavelmente, prosa e poesia, ciência, arte e afetos que deságuam neste texto dissertativo. 

Em minha narrativa, sugiro recortes, em minha história de vida, que demarcam ritos de 

passagens. Assim, desenvolvo inicialmente a ideia do sertão de dentro, relacionada aos 

primeiros anos de vida no sertão de Santana do Matos – RN, cuja memória remete fortemente 

à autoria, à vitalidade e à diversidade de práticas coletivas e democráticas presentes nesse 

período. 

Em outra nomeação, o sertão de fora, demarco a saída do sertão para Natal, e o contato 

com outras fontes de aprendizagens. Experimento outros modos de viver e de ser, em que 

coexistem processos coletivos e democráticos de participação, diversidade cultural e aspectos 

relacionados à discriminação social, diferenciação de papéis masculinos e femininos e práticas 

de exploração. 

Por último, desenvolvo a ideia de que o sertão é o mundo. Aqui uno os dois sertões, o 

sertão de dentro e o sertão de fora como uma impossibilidade de demarcação, subvertendo o 

significado de fronteira como um lugar onde termina uma coisa e outra começa, mas como 

síntese indissociável de misturas. Inspiro-me em Riobaldo, personagem do Grande Sertão: 

Veredas. Na obra, Riobaldo também queria apartar no mundo tudo que está em oposição, mas 

ele próprio constata que neste mundo tudo é muito misturado: 

 
Que foi isso o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço de que o bom seja 

bom e o ruim ruim, que dum lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique 

bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos 

demarcados... Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si; 

mas transtraz a esperança do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito 

misturado [...] (ROSA, 1996, p. 206). 
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O exercício da escrita de si propicia desvelar e compreender, por meio das memórias 

revisitadas, momentos e reflexões teóricas que marcaram escolhas de vida e de formação 

acadêmico-profissional que, articuladas, constroem uma condição identitária, ressignificando o 

objeto de pesquisa escolhido. Nesse sentido, endosso a ideia de Pimenta (2012, p. 19), que assim 

se posiciona: “A identidade não é um dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. Mas 

é um processo de construção do sujeito historicamente situado”. Seguindo essa mesma linha de 

raciocínio, Henrique, Cavalcante e Nascimento (2015, p. 16), admitem que “escrever sobre o 

próprio processo de formação é deixar-se desvelar não só para o outro, o possível leitor, mas 

para si mesmo, descobrindo-se ao rememorar o próprio percurso”. 

Inspirar-me no pensamento desses autores foi fundamental para ancorar a subjetividade 

e a reflexão crítica, na certeza de que o objeto de pesquisa “habita meu corpo”, fazendo-me 

compreender que história de vida e de pesquisa se interpenetram em uma relação dialética. 

Na obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, fonte de inspiração para 

construir o meu “querer dizer”, o personagem Riobaldo, conta sua história de vida a um visitante 

da cidade: com o senhor me ouvindo, eu deponho. Conto (ROSA, 1986, p. 143). É na esperança 

de dar sentido para o curso dos acontecimentos vividos à época que Riobaldo se conta: 

 
Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida de 

sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do medo e da 

coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder 

(ROSA, 1986, p. 93). 

 

A relação da palavra com a vida é abordada na obra de Guimarães Rosa, como aspectos 

constitutivos do ser, cujo sertão, cenário das narrativas rosianas, transcende a dimensão 

geográfica e espacial, e o sertanejo torna-se ser da palavra entrelaçada com o mundo: o sertão 

é o mundo (ROSA, 1986, p. 68). 

Refaço, assim, uma viagem no tempo, como o faz o personagem Riobaldo, 

reconstruindo memórias, desde a mais tenra infância, na tentativa de apreender o significado 

coletivo do vivido, através do contar-se para si e para o(s) outro(s). Reinstauro processos 

vivenciados, e sentidos a eles atribuídos, que me conduziram a um modo de ser e de viver que 

diz muito do objeto de pesquisa construído. 
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2.1 O sertão de dentro 

 

Como vou contar, e o senhor sentir em meu estado? O senhor sobrenasceu lá? O 

senhor mordeu aquilo? O senhor... Me dê um silêncio. Eu vou contar (ROSA, 1986, 

p. 554). 

 

Nasci no sertão, em Santana do Matos, região central do Estado. Cidade rodeada de 

serras e sol inclemente. Sertão de vegetação catingueira e veredas espinhosas. Sertão de pedras, 

lajedos e serrotes, que, junto a galhos de árvores esturricados, compõem a aridez da paisagem. 

Sertão de espinho-flor, seca-inverno, escassez-abundância, esperança-desesperança. Sertão de 

dualidades e contrastes, “onde tudo é e não é”, como diz o personagem Riobaldo do Grande 

Sertão: Veredas. Portanto, um sertão daqui ou de alhures. 

Na minha infância (assim como na infância das demais crianças da época), predominou 

o brincar na rua; a natureza se constituía em palco da maior parte das brincadeiras, dos 

brinquedos e dos jogos os mais variados. Nesse cenário, fazia-se presente uma diversidade de 

brincadeiras coletivas, como cantigas de roda, jogos, parlendas, trava- línguas, adivinhações, 

encenações de dramas, dentre outras inúmeras e criativas formas de diversão. Até os dias de 

chuva eram motivo para brincar. A meninada ia toda para a rua tomar banho de chuva 

disputando as bicas das casas. Também não faltavam os banhos na sangria do açude, saltando 

da parede ou boiando em cima de câmeras de ar (pneus) no maior alvoroço. 

Recordo os cozinhados que fazíamos nos roçados debaixo da sombra das oiticicas. A 

notícia corria ligeiro de boca em boca. E lá íamos nós esquipando pela estrada. Cada um levava 

um pouco do que tinha em casa: feijão, farinha, arroz, miúdos de galinha. E tudo era cozinhado 

junto, em panela de barro e fogo improvisado com pedras e lenha. A comida era dividida em 

partes iguais para todos. 

Através do brincar, fazíamos nossa incursão no mundo, exercitávamos a imaginação, a 

memória, a convivência, a autoria, ensaiávamos a vida adulta. Como sublinha Costa (2010), 

virtudes de honra, lealdade e obediência às regras eram valorizadas nessas brincadeiras, com 

um detalhe: pobres e ricos brincavam em condições de igualdade. Os papéis que faziam parte 

das brincadeiras eram vivenciados por todos e trocados à medida que a brincadeira ia 

avançando. Esses papéis tanto faziam referência ao direito de mandar e de autoridade quanto 

ao de ser mandado. 

As possibilidades do brincar eram tantas, tão ricas e tão diversas que ficaram 

impregnadas em minha memória, de tal forma a derivar, mais tarde, uma pesquisa realizada no 

Estado “Brinquedos e brincadeiras potiguares: identidade e memória (2005-2006)”, que serviu 

de base para a publicação do livro Brinquedos e brincadeiras populares: identidade e 
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memória (1ª edição 2007; 2ª edição 2010) e para projeto de criação do Museu do Brinquedo 

Popular no Campus Cidade Alta – IFRN, em parceira com outros colegas pesquisadores e 

alunos do Instituto. 

Entre outras acontecências, ocorre-me narrar um fato dos tempos de minha infância do 

qual nunca esqueci. O mercado público era localizado em frente ao restaurante da família. Abria 

aos sábados, dia de muito movimento na cidade por causa da feira livre. Uma senhora que 

morava ao lado da nossa casa trabalhava lá vendendo materiais de armarinho, como botões, 

agulhas, linha e fitas, dentre outras coisas. 

Certa vez, furtei vários botões. Lembro que muito timidamente e, de mansinho, 

aproveitando os momentos em que ela se distraía para atender os escorregando-os para os 

bolsos; cheguei a encher uma vasilha com botões de tamanhos fregueses, eu ia e cores 

diversificados. Minha mãe descobriu e me deu uma surra obrigando-me a confessar de onde eu 

os havia tirado. Ainda quis me obrigar a devolvê-los indo junto com ela. Chorei muito, 

recusando-me a tal feito, pois não queria passar essa vergonha. 

Recordo o motivo para o furto: intuindo o quanto era sacrificada e difícil sua vida e 

labuta diária para nos sustentar, acreditei, em minha inocência, que os furtando, ela não ia 

precisar comprar quando necessitasse, poupando assim o seu dinheiro. A atitude da minha mãe 

refletiu valores e atitudes que lhes eram particularmente caros, como a honestidade, a honradez 

e a não falsidade (mentira), virtudes que expressou não apenas em palavras, mas as materializou 

na devolução dos objetos, concretude da ação. 

O que mais recordo no processo de aprendizagem, inicialmente no jardim de infância, 

relaciona-se à troca de lanches que fazíamos uns com os outros no recreio. Essa troca 

possibilitava compartilharmos uma maior variedade de odores e de sabores. Um pouco mais à 

frente, as aulas particulares com a vizinha, restritas à memorização e repetição de leituras e 

tabuada (decoreba), sobretudo ao exercício da cópia, marcaram minhas primeiras aprendizagens 

escolares não formais, em contraposição à aprendizagem vivenciada com os pares na rua, na 

coletividade, onde a partilha e a negociação de regras, particularmente nos jogos, eram 

elementos muito presentes. 

Assim, mais fortemente, permaneceram impregnadas, em minha memória, as 

aprendizagens, notadamente marcadas por construções coletivas, cujo compartilhamento de 

significados e atribuição de sentidos davam a tônica das relações. O sertão de dentro, nesse 

sentido, apresenta-se como imagem e símbolo do farnel carregado dos alimentos da primeira 

infância. E é de posse desse farnel que irei ao encontro do sertão de fora. 
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2.2 O sertão de fora 

 

Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são 

demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar 

a cabeça, para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente – o que 

produz os ventos (ROSA, 1986, p. 291). 

 

Nascida em uma família de onze filhos, vim morar em Natal no final dos anos 1970. O 

meu pai, mesmo tendo nascido no sertão e tendo estudado somente até o quinto ano primário, 

acreditava que, na capital, teria melhores condições de estudo e trabalho para seus dez filhos à 

época (o décimo primeiro viria a nascer em Natal). O deslocamento de famílias do interior para 

os centros urbanos, onde a atividade econômica era mais concentrada, representava a busca de 

melhores condições de vida para esses habitantes1. Conosco não foi diferente. Deixando tudo 

para trás (casa, restaurante, bodega e casa de jogo), instalamo-nos numa enorme e antiga casa, 

o Hotel Santanense, situado na Avenida Rio Branco, no Centro da Cidade, em frente ao Colégio 

Estadual Winston Churchill, onde mais tarde eu viria a cursar o primeiro grau (antigo ginasial) 

e o segundo grau (atual Ensino Médio). 

E assim foi que, criança, aos sete anos, me vi em minha primeira viagem de ônibus numa 

estrada de barro cuja trepidação fazia os vidros das janelas tremularem sem parar. Eu mantinha 

as mãos postas sobre as janelas, todo o tempo, esperando se partirem a qualquer momento. 

Nessa atitude de prontidão, lançaria os cacos janela afora evitando que as pessoas se cortassem. 

Dirigindo meu olhar para essa imagem, hoje, sou tentada a encontrar uma sucessão de 

acontecimentos encadeados um ao outro, cuja imagem se constitui em símbolo antecipatório do 

que viria a se traduzir, mais tarde, em minha vida, pela extensão do cuidado com o próximo, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, a preocupação com a coletividade. 

Nessa época, a comemoração natalina, em Natal, constituía-se de apresentações 

noturnas, diárias, no Centro da Cidade. Manifestações da cultura popular, como Boi de Reis, 

pastoril, palhaços e autos de Natal, eram habituais nesse período. Costumava ir a essas 

representações com meus irmãos mais novos. 

Dos onze filhos, entre os quais sou a sétima, cinco eram homens. Na condição de mulher, 

minha mãe obrigava-me a arrumar a minha cama e a dos irmãos homens, o que provocava 

questionamentos e brigas constantes com ela, além de uma imensa revolta. Não achava justo 

que, pelo fato de serem homens, fossem dispensados de dividir as tarefas 

 

1 Veja também o movimento de migração campo-cidade, denominado como êxodo rural  das populações de  

baixa renda, especialmente as da zona rural, no estudo de Adas Melhem e Adas Sérgio (2015). 



23 
 

 

domésticas. Por ser muito teimosa, apanhava muito e buscava proteção junto ao meu pai, que 

sempre acobertava nossos “malfeitos”, mas que também não gostava de bater nem de ver os 

filhos apanharem. 

No hotel, havia um grande alpendre onde eu jogava futebol com os irmãos, os primos e 

os amigos deles. Também costumávamos jogar ping-pong na mesa de refeições dos hóspedes. 

Esses jogos ocasionavam muitas brigas entre nós, o que, quase sempre, resultava numa 

reprimenda de minha mãe, que rasgava ou escondia a bola acabando com o jogo. 

Minha mãe “era quem regia e quem ralhava no diário com a gente” e ditava as regras. 

“Com mão de ferro”, controlava os hóspedes e nós. Chegava a expulsar qualquer amigo dos 

meus irmãos que pudesse causar má influência ou representasse perigo em relação a vícios. 

Para fugir de suas surras, sempre corríamos para papai, só quem podia evitá-las. Meu pai achava 

graça de todas as nossas “diabruras”; passava a mão na cabeça de todos. Nunca batia nas filhas 

mulheres, e somente batia nos filhos homens após minha mãe rogar muito e atribuir a ele a 

culpa de os filhos se comportarem daquela maneira. Quando isso acontecia, ele chegava a 

adoecer de remorso. 

Eu e dois irmãos mais novos, um ano de diferença entre cada um de nós, íamos muito à 

praia nos fins de semana. Na maioria das vezes, íamos e voltávamos a pé. Embora pobres, 

costumávamos ir bastante ao cinema aos domingos: Cine Old, Rex e, mais adiante, o cine Rio 

Grande. Os filmes de que mais gostava eram os de Trinity, dupla do velho oeste, do gênero 

Western. Era a história de dois irmãos meio vagabundos que viviam à margem da lei, mas 

possuíam um código de honra que os levava a ajudar pessoas indefesas e a salvar belas donzelas. 

A televisão ainda não era popularizada. Como não havia TV em casa, diariamente eu 

ficava horas em pé frente a uma loja de eletrodomésticos na Avenida Rio Branco, assistindo às 

séries de TV, como Paladino do Oeste, cujo protagonista, mesmo sendo pistoleiro de aluguel, 

possuía um forte senso de justiça e honra; Zorro, justiceiro mascarado, que defendia o povo 

oprimido por vilões e por um governo tirânico; Batman e Robin, personagens sérios e íntegros 

que combatiam o crime. A minha preferência por essas séries deve-se ao fato de sua 

identificação com as classes sociais injustiçadas. 

O hotel Santanense tinha vinte e dois quartos. Alguns eram alugados para famílias; 

outros, em sua maior parte, abrigavam estudantes da minha cidade, de outros interiores do 

Estado e até de estados vizinhos, que vinham estudar em Natal. Havia ainda os hóspedes 

eventuais, em viagens pessoais ou “a negócio” (comercial). Na hora da refeição, alimentos 

como feijão, arroz, macarrão e outros eram postos na mesa à vontade. A carne, o frango ou 
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qualquer outra “mistura”, como se costumava chamar, a minha mãe colocava no prato de cada 

um. Nessa hora, eu ficava de olho para ver o que era colocado no prato dos meus irmãos, 

acompanhando a divisão ou o “melhor pedaço”. 

O hotel foi palco de muitas histórias e registros inusitados. Embora minha mãe, como já 

mencionado anteriormente, exercesse controle com “mão de ferro”, não conseguia que nos 

isentássemos de certas imersões na vida; assim vivenciamos muitas aventuras junto aos seus 

hóspedes. 

Entre os vários hóspedes, havia uma mulher que namorava um senhor casado e que só 

saía acompanhada por mim ou por um dos meus irmãos. Acompanhei-a muitas vezes a um 

terreiro de umbanda em Mãe Luiza, onde ela costumava “encomendar trabalhos” a um pai de 

santo e participar do culto religioso. Nessas ocasiões, por vezes, ela chegava a entrar em transe 

e cair no chão debatendo-se. 

Certa feita, estando eu em sua casa, na Praia de Areia Preta, para passar o fim de semana 

(ela não morava mais no hotel), ela me levou para tomarmos banho de mar, isso após passar 

boa parte do dia bebendo com amigos. O mar me arrastou para dentro; por sorte, uma onda me 

arremessou de volta nas pedras. Fiquei muito assustada, além de ter ficado com o corpo todo 

arranhado, mas não mencionei a ninguém o ocorrido. 

Lembro também de uma outra hóspede que usava um penteado alto na cabeça, parecido 

com Marge (esposa de Homer na série Os Simpsons). Namorava um senhor velho e casado. 

Gostava de me levar junto com meus dois irmãos mais novos para passear com o namorado em 

seu carro, modelo DKV (decaver). Não perdíamos uma oportunidade de passear com ela e seu 

velho amante. 

Uma terceira hóspede, já coroa e muito bonita, chamava a atenção por protagonizar 

muitas aventuras “amorosas”, inclusive com os hóspedes. Ela era muito vaidosa e ia sempre à 

praia para ficar com o corpo bronzeado. Eu, meus dois irmãos mais novos e alguns primos 

íamos, muitas vezes, em sua companhia. Ela usava um biquíni sumário e sempre pedia para os 

meninos passarem bronzeador em suas costas ou amarrar o laço do biquíni. Eles aproveitavam 

a onda do mar para, em vez de amarrar, soltá-lo. Nós nos divertíamos muito com a cena, pois 

ela provocava o maior alvoroço. 

Essa hóspede fazia de mim sua confidente para o relato de suas “proezas amorosas”. 

Certa ocasião, um dos meus irmãos quebrou a cama ao pular em cima dela e ela morreu de 

medo que a minha mãe descobrisse e a mandasse embora. Mas conseguimos manter o fato em 

segredo. 

O hotel acolhia uma multiplicidade de sujeitos. Alguns já carregavam apelidos, outros 
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o ganharam no hotel: Macaxeira, Piaba, Ponche, os irmãos Caju e Castanha, Aldo fogueteiro, 

boneca mais alta, dentre outros tantos. 

Os fatos citados aqui são uma pequena amostra da multiplicidade de sujeitos, vozes e 

situações vivenciadas no Hotel, mas, principalmente, a percepção desse espaço como  guardião 

da diversidade e vastidão do mundo. Essa experiência proporcionou-me o convívio com o 

diferente, predispondo-me ao exercício da tolerância, da paciência, da convivência coletiva, 

além de desvelar-me a riqueza e a beleza do diverso. 

Comecei a trabalhar aos quinze anos. Minha mãe costumava afirmar para os filhos: 

“Começou a trabalhar é meio prá lá e meio prá cá”. Isso se referindo à divisão do dinheiro. Não 

considerava justo e, no meu íntimo, ficava revoltada. 

Fui trabalhar numa sapataria de um primo do meu pai, o que durou pouco tempo. Ele 

tinha uma artimanha que era adicionar ao preço do calçado um pequeno valor a mais. Esse valor 

era o que se retirava quando as pessoas pediam desconto. Como eu sabia disso, dava um 

desconto real, verdadeiro. Um dia ele descobriu... 

Em seguida, trabalhei como atendente num escritório de advocacia, onde dois dos três 

advogados eram desembargadores aposentados e o outro presidia o Tribunal de Contas do 

Estado. Eu era menor de idade; portanto, não ganhava salário mínimo nem tinha carteira de 

trabalho assinada. Isso durou dos quinze até próximo aos dezessete anos quando não quis mais 

permanecer lá, embora minha mãe insistisse que eu deveria ficar. 

Assim, seguiu-se uma fase de inquietações, fazendo-se premente a necessidade de 

redefinir rumos; a perspectiva de cursar uma faculdade assomou-se como uma possível vereda 

para  uma  melhor  condição  de  vida    ̶  a  vereda  do  “meu  sertão”,  interpretada  como  outro 

caminho a percorrer na vastidão do mundo. 
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2.3. O sertão é o mundo 

 

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos (ROSA, 1986, p. 7). 

 

Concluí o ensino médio e logo me submeti ao exame vestibular, mas não logrei êxito na 

primeira tentativa. Somente numa segunda investida, consegui ser aprovada para o Curso de 

Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1982. Ingressar na 

UFRN significou, para mim, um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento. Gostava muito 

de disciplinas como Sociologia, Filosofia e outras que, seguindo essa linha, desvelavam a 

essência e recuperavam a gênese de como as coisas se constituíam, diferentemente de 

concepções oriundas do senso comum. 

A Universidade encontrou, em mim, uma pessoa comprometida com ideais de igualdade 

e de justiça social. O que já possuía de forma empírica, em termos de ideologia de classe, pôde 

ser ressignificado a partir de fundamentos teóricos e materializado, tanto na minha atuação na 

militância político-estudantil quanto em lutas mais gerais da sociedade. Naquela época, ainda 

sob a ditadura militar, era comum aos estudantes com inserção no movimento estudantil 

agruparem-se em torno de tendências políticas, situadas no campo da esquerda. 

As disciplinas que cursei na universidade proporcionaram a necessária clareza para 

romper com visões míticas e/ou idealistas. Compreendi, por exemplo, que a forma como a 

sociedade se organiza é construída historicamente e materialmente pelos homens; portanto, 

pobreza e riqueza não são processos naturais. 

Posso afirmar que ingressar na Universidade foi um divisor de águas na minha vida. 

Tanto pelas disciplinas, que me proporcionaram acesso a um conhecimento mais elaborado, 

quanto pelas experiências culturais vivenciadas e pela intensa militância política no movimento 

estudantil. Considero esta última como o meu maior aprendizado para a vida em sociedade e a 

que mais contribuiu para bem atuar em cargo de gestão. Foi no movimento estudantil que 

aprendi a fazer política, a articular e mobilizar pessoas e grupos. Embora sempre tenha evitado 

falar para grandes públicos, sobressaía-me nessas ações, demonstrando certa facilidade e até 

sendo criativa nessa atividade. 

Sempre trabalhei desde cedo, tendo meu próprio dinheiro. Na universidade não foi 

diferente. Durante a graduação, fui monitora num núcleo da Fundação do Bem-estar do Menor 

(FEBEM), no Bairro de Mãe Luiza, junto a crianças economicamente desfavorecidas. 

Posteriormente, tranquei o curso e fui trabalhar em um banco privado. Não me adaptando ao 

ritmo de exploração impresso, após seis meses, pedi demissão e voltei para a universidade a  

fim de concluir o Curso de Pedagogia, o que ocorreu no ano de 1986, um semestre depois do 

tempo regular. 

Ainda no curso de Pedagogia, fui trabalhar como estagiária na Fundação Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), fruto de convênio firmado com a UFRN. Essa atuação 

proporcionou-me uma contratação naquele órgão, onde permaneci por dez anos até sua 
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extinção. O trabalho realizado nessa instituição era predominantemente assistencialista, 

prestando-se a muitos políticos que a utilizavam como moeda de troca para se elegerem. 

Trabalhar nesse órgão implicava viajar para muitos municípios do Estado, incluindo 

suas zonas rurais. Nessas viagens, supervisionava os convênios mantidos com prefeituras e 

entidades diversas, referentes a creches e projetos de assistência a idosos. Pude constatar a 

imensa pobreza existente em nosso Estado e a precariedade da maioria das creches, 

principalmente as da zona rural. Muitas delas se assemelhavam mais a um depósito de crianças 

do que propriamente se constituíam em escolas. Parecia-me, observando a extrema pobreza que 

se expunha, que as crianças ali estavam muito mais para assegurar a alimentação oferecida. 

A LBA não possuía uma política de capacitação dos seus profissionais. Nem mesmo 

fazia parte de sua política investir em pesquisas. Como me inquietava a assistência precária 

ofertada pelas entidades parceiras, cheguei, num dado momento, a elaborar um projeto de 

pesquisa com o objetivo de investigar a qualidade desse atendimento. Esse projeto não andou, 

pois não havia incentivos a trabalhos dessa natureza. 

De outra feita, como os servidores da LBA não eram ainda sindicalizados, ajudei na 

articulação destes para que se filiassem ao sindicato da categoria, e, posteriormente, atuei como 

dirigente sindical. Recordo certa ocasião, em que convidei a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) – para uma atividade naquela instituição. Isso até causou certo pânico entre alguns 

servidores que temiam que a CUT “botasse fogo na LBA”. 

Em 1995, extinta a LBA, fui redistribuída para a então Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte (ETFRN), onde passei a atuar na equipe pedagógica, o que durou até 2011, 

quando, no segundo semestre deste mesmo ano, assumi a Diretoria de Ensino, já com a 

transformação da Escola em Instituto Federal. 

Tão logo assumi a diretoria de ensino, deparei-me com a denúncia de um professor da 

área técnica, que tinha um filho cursando o ensino médio na Escola. Esse professor pinçou, de 

forma descontextualizada, alguns textos trabalhados pelo grupo de Língua Portuguesa do 

primeiro ano, os quais, acrescidos de comentários seus, foram enviados, por ele, para o e-mail 

dos colegas da sua área de atuação e, posteriormente, para os pais da turma de seu filho. Em 



28 
 

 

seu julgamento, os conteúdos trabalhados faziam apologia ao consumo de drogas e ao 

homossexualismo. 

Esse fato, além de causar muita polêmica e dividir a opinião da comunidade escolar, 

culminou em denúncia por ele formulada ao Ministério Público. O diretor geral à época 

manifestou concordância com as alegações daquele professor. Em contraposição, apoiei o 

grupo de professores de Língua Portuguesa do Campus e, com eles, protagonizei estratégias e 

movimentos diversos em sua defesa. 

Dentre outros mecanismos, elaboraram-se diversas peças: “Carta aberta da Equipe 

Pedagógica à comunidade do IFRN”; “Manifesto em defesa dos professores de Língua 

Portuguesa” (este representando professores do Campus); proposição de abaixo-assinado; 

realização de reunião de pais para esclarecimentos e apresentação da proposta de trabalho e 

metodologia adotada pelo grupo de professores. A ata dessa reunião, juntamente com os demais 

mecanismos citados e a elaboração da defesa por parte dos docentes de Língua Portuguesa 

constituíram-se em instrumentos importantes no processo de resposta ao Ministério Público. 

Este não só promoveu o arquivamento da denúncia como indicou ao pai/professor denunciante, 

para o caso de não querer submeter o filho à proposta pedagógica definida pela escola, procurar 

outra instituição de ensino. 

Em 2012, teve início com a eleição de um novo diretor geral, uma nova gestão no 

Campus, onde permaneci como diretora de ensino e substituta eventual do então diretor geral. 

Foram muitos os desafios enfrentados no início dessa nova gestão. 

Na tentativa de reforçar formas de convívios democráticos, destaco situações tensas 

entre alunos e vigilantes quanto à demonstração de afetos em público entre pessoas do mesmo 

sexo, o que motivou a Diretoria de Ensino a coordenar diversas rodas de conversas junto a 

alunos e servidores para discutir sobre as manifestações de afetos presentes na instituição, o que 

resultou na criação, pelos alunos, de forma autônoma, do Coletivo LGBT. Nesse contexto, um 

estudante que vivenciava processo de transição para o gênero feminino (transgênero) foi 

encaminhado para trabalhar como bolsista na Diretoria de Ensino. 

Assumir cargo de direção na gestão do ensino e mediar processos educativos não é algo 

fácil ou tranquilo. Significa lidar cotidianamente com tensões, conflitos e contradições no 

ambiente escolar. Apesar disso, favorece-nos com a possibilidade de compreender que muitas 

das dificuldades apresentadas decorrem de interesses individuais e corporativos que, em 

diversas ocasiões e situações, se sobrepõem às necessidades institucionais coletivas. 
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Considero as eleições para os cargos de diretor geral e de diretores acadêmicos2 um 

importante instrumento para aprimorar a gestão escolar em uma perspectiva democrática; 

entretanto, passado esse momento eleitoral, pode ser observada a ausência de participação de 

um número expressivo de servidores. Essa realidade denota uma desobrigação com ações 

referentes às questões educacionais, sendo muito comum ser atribuído aos gestores a 

responsabilidade tanto pelos problemas quanto por sua solução, como se a gestão fosse uma via 

de mão única e não devesse haver a necessária implicação de todos os que fazem parte da escola. 

Além do mais, observa-se que muitas das críticas formuladas pelos sujeitos não recuperam o 

processo (a gênese em que as coisas se constituíram), focando apenas no produto, no resultado 

aparente. 

Na condição de gestora, foi-me possível observar, quando da participação dos 

professores em pautas demandadas pela organização do trabalho escolar (pedagógicas e 

administrativas), particularmente em questões que diziam respeito ao interesse de toda a 

comunidade escolar, a instauração de conflitos com interesses e desejos de indivíduos, grupos 

ou segmentos, revelando, tanto um descolamento do discurso reproduzido por parte de diversos 

professores (nem sempre coadunado com a prática) quanto a construção de artifícios para a não 

implicação com esses processos e com as decisões daí decorrentes. Esse movimento reportou-

me a memórias da primeira infância, referente ao episódio dos botões, narrado anteriormente; 

em especial, a ação da minha mãe em fazer-me devolvê-los, retratando a necessária implicação 

com a palavra, manifestada na concretude da ação. 

E vale ressalvar o fato de que essa “isenção consentida” é uma prática por vezes 

observada entre alguns gestores (professores) que, eleitos por seus pares, não se posicionam 

e/ou não materializam decisões acordadas previamente caso estas contrariem os interesses 

corporativos de determinados segmentos, grupos constituídos ou mesmo de determinados 

sujeitos. 

Alguns exemplos podem ser citados nessa direção, tais como: um(a) professor(a) envia 

uma solicitação, referindo-se aos horários de aula, para uma diretoria nos seguintes termos: “Me 

coloque na terça, quarta e quinta para evitar problemas com a gestão, com a Comissão e com 

os alunos”; um grupo de professores de uma dada disciplina com carga horária de 16 horas-aula 

não aceita incorporar duas turmas que ficaram de fora da distribuição de carga 

 

2 Além da eleição para o Cargo de Diretor Geral, são realizadas eleições para diretor acadêmico em cada diretoria. 

São cinco as diretorias acadêmicas: Diretoria Acadêmica de Indústria – DIACIN, Diretoria Acadêmica de 
Construção Civil – DIACON, Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – DIAREN, Diretoria Acadêmica  de 

Gestão e Tecnologia da Informação – DIATINF e Diretoria Acadêmica de Ciências – DIAC. 
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horária, mesmo tendo contrato de quarenta horas com dedicação exclusiva; um docente com 

regime de trabalho de 20 horas, cuja carga horária de sala de aula é de apenas seis horas, não 

aceita o acréscimo de mais uma turma, a não ser após encerrar suas turmas regulares. Em todos 

os casos ora ilustrados, os diretores acadêmicos deixaram de intervir, como lhes exigiam as 

situações, provavelmente a fim de evitar conflitos com seus pares. 

Essas situações conflitantes relativas a processos escolares inquietavam-me, instigando-

me a desvendar o porquê de certas atitudes e/ou decisões serem materializadas de uma dada 

maneira e não de outra. As indagações foram surgindo: o que mobiliza a participação dos 

sujeitos em processos decisórios coletivos? Que concepções e princípios balizam as ações 

desses sujeitos? Tais questionamentos orientaram-me na direção de um querer saber sobre como 

se dá a relação entre as necessidades  de  organização institucional e os interesses 

individuais e corporativos dos docentes na distribuição da carga horária de ensino no 

IFRN – Campus Natal Central, uma proposição que se constitui objeto de estudo desta 

dissertação. 

O exercício de narrar a própria história de vida, buscando o fio condutor desse objeto de 

estudo, levou-me a tomar consciência de que o meu percurso foi marcado pelo ensejo de 

participar de processos coletivos e democráticos, cerne da minha pesquisa. Como já 

mencionado, esse farnel que trago do sertão de dentro, carregado das experiências da primeira 

infância e das muitas “aquisições” (valores, qualidades e princípios), que busquei priorizar ao 

longo da vida, é a essência da qual me nutro. 

De modo semelhante, a atuação no CNAT fez emergir a preocupação com a gestão 

democrática, com o aspecto da participação, notadamente por se tratar de uma instituição 

pública de ensino cuja função social deve estar voltada para as questões coletivas, comuns a 

todos os atores envolvidos no processo educacional. Essa vivência favoreceu-me a 

compreensão da esfera pública, nos termos de Arendt (2008), como mundo comum a todos os 

homens, o que permite serem reunidos uns com os outros e, ao mesmo tempo, evita colidir entre 

si. 

Agora que anunciamos as marcas do fio que urdiu o que pesquisamos, vamos continuar 

nossa caminhada buscando uma aproximação do método com a construção da pesquisa. 
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2.4 Sertão e suas veredas: o método e a pesquisa 

 

Partimos do pressuposto de que os métodos não são neutros; ao contrário, expressam 

concepções de realidade, de sociedade, de educação, de homem e de história, dentre outras. Por 

essa razão, depreende-se que é questionável a neutralidade científica, segundo a qual os 

cientistas e os pesquisadores estariam isentos, em nome da racionalidade objetiva. Sob essa 

ótica, colocamo-nos em sintonia com o pensamento de Gamboa (2012, p. 32), para quem 

“diferentes concepções de realidade determinam diferentes métodos”. 

Nesse sentido, concebe-se a realidade humana como em permanente construção, 

portadora de conflitos, contradições e disputas. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a 

educação, como parte integrante da sociedade, também se apresenta de forma multifacetária e 

contraditória. 

Conforme sublinha Gamboa (2012), no campo da prática da pesquisa educacional, 

acentua-se a preocupação, entre outros aspectos, com a utilidade da investigação em educação, 

assinalando-se a necessidade de se detectar se as investigações estão orientadas na direção da 

conservação do status quo ou na direção da mudança das atuais estruturas da sociedade. 

Tal preocupação ganha ainda mais relevância quando se leva em consideração os 

condicionantes sócio-históricos e culturais como parte de uma totalidade. E vale ressaltar ainda, 

nesse cenário, a conjuntura brasileira, em que a negação de direitos básicos à população, a 

desigualdade de classes e a exclusão social dão a tônica de uma realidade investida de 

ideologias, de luta de classes, de hegemonia e de poder. 

Na visão de Kosik (1978, p. 42), a realidade traduz-se num todo estruturado e dialético, 

no qual se compreende o concreto construído na articulação entre os fatos e os conceitos. 

 
Precisamente porque a realidade é um todo estruturado que se desenvolve e se produz, 

o conhecimento dos fatos, ou do conjunto de acontecimentos da realidade, vem a ser 

o lugar que ocupam na totalidade desta realidade [...] se a realidade – no pensamento 

dialético – é um conhecimento da realidade, consiste não na adição sistemática de uns 

fatos a outros e de uns conceitos a outros senão num processo de concreção, que 

precede do todo às partes e das partes ao todo. 

 

Com as considerações pontuadas acerca do método dentro de um dado contexto 

epistemológico, pretendeu-se delinear uma visão de mundo, um modo de compreender e de 

investigar o real, uma maneira de aproximação do objeto de estudo. Orientando-me por essa 

compreensão é que busquei apreender o objeto de estudo, compreendendo-o nas relações e 
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nas mediações estabelecidas pelos servidores que constituem a Comissão de Horários, como 

um processo que comporta contradições e superações, como um fenômeno inserido num 

contexto histórico maior. 

Paro (2003, p. 7) concebe a educação como a “apropriação da cultura humana produzida 

historicamente”, ou seja, como o conjunto de conhecimentos culturais que o homem produziu 

ao longo da sua história, apropriado pela educação e transmitido para as gerações futuras. 

Considerando essa concepção, é possível dizer que este objeto de estudo,  por se tratar de um 

fenômeno inserido no contexto da educação, relaciona-se com a dinâmica (e as contradições) 

da sociedade, na qual o homem é compreendido não só como objeto determinado pelas 

condições econômicas, sociais e culturais mas também como sujeito transformador da realidade 

social. 

Como possibilidade e caminho para desvelar aspectos do objeto de estudo, adoto 

também os procedimentos da pesquisa de natureza qualitativa, visando ultrapassar a mera 

aplicação de instrumentos e técnicas e descortinar uma realidade mais ampla na qual a educação 

está inserida. Com tal pretensão, tomei, como técnicas de pesquisa, a análise documental e a 

realização de grupo focal junto aos servidores representantes da Comissão de Horários, sendo 

o recorte temporal do trajeto da investigação no campo empírico definido entre o período de 

2012 (ano em que foi instituída a Comissão) e 2017, término da pesquisa. 

No processo de análise documental, em particular, ativemo-nos aos documentos 

institucionais do IFRN como um todo, e, mais especificamente, à documentação do CNAT 

(Projeto Político-Pedagógico; Regimento Geral e Regimento Interno dos Campi; Estatuto; 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; Organogramas de Referências3; Portarias de 

nomeação de membros e Atas de reuniões da Comissão de Horários do CNAT, dentre outros 

dados específicos do CNAT). 

Também busquei marcos legais que regulamentam as políticas públicas educacionais na 

área da Educação Profissional em confluência com o objeto de estudo investigado, como, por 

exemplo, a Lei n. 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e cria os 

Institutos Federais – IFs; e a Lei n. 12.772/2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 

Carreiras e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). 

A técnica de grupo focal situa-se no campo da pesquisa qualitativa e se constitui em 
 

3 Diz respeito a modelos básicos de referência de estruturas administrativas para as Reitorias e para os Campi  dos 

Institutos Federais. No caso das Reitorias, constitui parâmetro para a delimitação administrativa, o número de 

Campi e a quantidade de alunos atendidos pela instituição. O número de alunos também é parâmetro para a 

organização administrativa de cada Campus. 
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uma técnica de recolha e de análise de dados, que, por meio da interação grupal, propicia uma 

ampla problematização sobre um determinado tema com a finalidade de compreender 

fenômenos e processos do campo social. Essa técnica, no âmbito da educação, tem-se 

constituído relevante no estudo de várias temáticas e abordagens inerentes a trabalhos em grupo, 

propiciando ainda trocas intersubjetivas, uma vez que provoca o diálogo significativo entre os 

participantes, levando-os a externar posicionamentos afins e contraditórios, aproximações e 

divergências de ideias sobre determinado assunto. É, por excelência, uma técnica de interações 

grupais, possibilitadora da exteriorização de percepções, sentimentos, sentidos e representações 

sociais a respeito de determinadas temáticas subjetivas (GATTI, 2005). 

Nesse sentido, a realização de um grupo focal, justifica-se nesta pesquisa, tanto por 

situar-se no âmbito das abordagens qualitativas (sendo cada vez mais empregada no campo da 

pesquisa social) quanto por representar uma perspectiva dialética, propiciada por sua 

capacidade interativa e problematizadora. Nas palavras de Gatti (2005, p. 9, apud MORGAN; 

KRUEGER, 1993), melhor se justifica: “O grupo focal permite fazer emergir uma 

multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de interação 

criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de 

manifestar”. 

Na realização do grupo focal, inicialmente foram socializadas informações relacionadas 

aos aspectos ético-científicos adotados pela pesquisadora, procedendo-se à leitura do Termo de 

Anuência para participação do IFRN/Campus Natal Central na pesquisa, e à subsequente 

entrega da Declaração de Sigilo Ético-Científicos, ambos relacionados aos aspectos éticos 

vinculados ao estudo e ao processo interativo (Apêndices A e C). 

Em seguida, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido, que 

autoriza a análise e a publicação dos resultados, e o preenchimento do formulário de 

Caracterização/perfil dos Representantes da Comissão de Horários (Apêndice D). Também 

foram dadas as orientações acerca da dinâmica de discussão, duração, condução e papel da 

pesquisadora e da moderadora. A decisão de contar com uma moderadora respalda-se nos 

estudos de Gatti (2005). Para essa autora, o papel de moderador pode ser desempenhado pelo 

próprio pesquisador ou por outro profissional que já tenha experiência no estabelecimento de 

interações em processos grupais. Com esse perfil, identifiquei uma colega de trabalho, Nadja 

Maria de Lima Costa, profissional de minha área de formação e de atuação, que trabalhou 

recentemente, em sua pesquisa de doutorado, com a técnica de grupo focal. Tantas prerrogativas 

tornaram-na apta para exercer tal função. 
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O grupo focal se constitui em uma proposição muito rica, porém complexa de vivenciar 

pois são vários sujeitos num mesmo espaço onde são apresentadas algumas questões para eles 

discutirem. Esse momento intercruzado exige muito do pesquisador, dadas as muitas variáveis 

envolvidas na realização do grupo focal, tais como: garantir uma boa gravação; passar os slides 

com as questões; evitar a dispersão do grupo, trazendo-os para o foco; atentar para outras 

questões importantes suscitadas na discussão e não previstas inicialmente, dentre outros 

elementos. Por esses motivos, optou-se em contar com a colaboração de uma moderadora para 

possibilitar um maior poder de análise por parte da pesquisadora. 

Na operacionalização dessa técnica, utilizei uma matriz referencial de análise para o 

grupo focal, com questões orientadoras do debate (apêndice E), do qual eu e a moderadora 

participamos intervindo, quando necessário, para retomar o foco temático e/ou elucidar os 

pontos obscuros ou fazer fluir a discussão entre os participantes, sem dar opiniões particulares, 

respeitando o princípio da não diretividade, conforme recomenda Gatti (2005). 

Serviram ainda de suporte outras orientações dessa autora, consideradas relevantes, tais 

como: a quantidade de participantes, de modo a não haver riscos de limitar a participação, a 

socialização de ideias e o aprofundamento dos temas abordados; o papel do moderador; o tempo 

máximo de duração dos encontros; os equipamentos necessários para os registros; e a 

elaboração do roteiro para guiar, de forma flexível, as intervenções dos entrevistados. 

Atentando para tais orientações, foram convidados oito membros representantes da 

Comissão de Horários, a partir dos seguintes critérios: a) assegurar um membro representante 

de cada diretoria acadêmica e da Diretoria de Ensino; b) garantir representatividade dos dois 

segmentos (docentes e técnico-administrativos); c) contar com a participação de dois 

professores da Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC) por ser esta a que detém o maior 

número de professores; d) contemplar representantes que já passaram pela Comissão e outros 

que estão participando no momento atual (por um período de tempo: pequeno, médio e mais 

longo de atuação). É importante ressaltar que todos os docentes convidados se fizeram 

presentes. 

O grupo focal foi cuidadosamente planejado de forma a proporcionar a interação entre 

os participantes e facilitar a gravação em áudio. A reunião foi realizada no próprio Campus, na 

sala de reuniões da Direção Geral, cujas bancadas são dispostas em círculo favorecendo a 

aproximação e a interlocução, o que criou um ambiente propício e deixou todos bem 

confortáveis e atentos às orientações e às questões colocadas. Cabe registrar que, na acolhida 

inicial, além dos agradecimentos pela aceitação do convite, foi esclarecido que a conversa seria 

gravada. O encontro teve duração de três horas. 
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Realizado o processo de recolha dos dados, deu-se início à transcrição das falas dos 

sujeitos participantes, observando-se um cuidadoso tratamento das informações resultantes dos 

relatos das interlocuções do grupo focal. Essa etapa configura-se em fase preparatória para a 

análise dos dados. 

Com o objetivo de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, optou-se por 

identificá-los, no corpo do trabalho, nomeando-os de forma codificada, conforme se demonstra, 

no quadro 1, abaixo. 

 
Quadro 1 – Matriz de codificação dos sujeitos da pesquisa 

 

 SUJEITOS DA PESQUISA 

 
SEGMENTO 

QUANTIDADE DE 

PARTICIPANTES POR 

SEGMENTO 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 

UTILIZADO NAS ANÁLISES DAS 

FALAS E DOS ESCRITOS 

DOCENTE 7 D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7. 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
1 1TA 

PESQUISADOR 1 1P 

MODERADOR 1 1M 

Elaboração própria em 2018. 

 

 

Na sequência, efetivou-se a fase de análise dos dados com base nas orientações de 

Laville e Dione (1999), segundo os quais as análises de uma investigação científica devem 

apontar para uma resposta crítica às questões iniciais do processo de investigação, que, por sua 

vez, deve ser articulado aos procedimentos teórico-metodológicos adotados. 

O escopo qualitativo constitui-se indutor de uma postura analítica que possibilita 

questionar se as escolhas metodológicas se mostraram adequadas ao processo de estudo e aos 

propósitos iniciais. Concretiza-se em um olhar que explicita os alcances e as limitações da 

investigação tanto na fase de análise quanto na interpretação dos dados. 

Na proposição analítica de Laville e Dione (1999, p. 227), denominada "construção 

iterativa de uma explicação”, está presente um enfoque bastante apropriado aos estudos de 

caráter exploratório, tal como se configura o presente estudo. Nesta abordagem, a análise e a 

interpretação são construídas de maneira iterativa, sendo, paulatinamente, elucidada a lógica da 

situação estudada. Os conceitos e opiniões são construídos a partir do exame e reexame das 

unidades de sentido e das inter-relações entre as unidades e as categorias emergentes. Tal 

modalidade de análise qualitativa é estabelecida em um movimento simultâneo de 
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desenvolvimento analítico e de verificação. Constitui-se num vaivém de reflexão, observação 

e interpretação ao longo do processo. 

Em tal circunstância, o pesquisador prende-se às nuanças de sentido que emergem entre 

as unidades de análise, unindo os elos lógicos entre as categorias analíticas que as reúnem, visto 

que a significação de um conteúdo reside largamente na especificidade de cada um de seus 

elementos e nas relações entre eles, especificidade que não se limita ao domínio do mensurável 

(LAVILLE; DIONE, 1999). Outro aspecto relevante nessa opção analítica é o fato de que os 

conteúdos tendem a ser valorizados à medida que são interpretados, levando-se em 

consideração o contexto social e histórico sob o qual foram produzidos (MAROY, 1997). 

Na análise categorial (Apêndice F), a identificação das variáveis, cuja dinâmica é 

potencialmente explicativa de um fenômeno, ocorre na verificação dos dados em busca de 

regularidades e de padrões. Nesse processo, realiza-se um trabalho analítico de comparação 

constante dos dados e de abstração progressiva; a identificação das categorias primitivas; e uma 

sucessiva redefinição, à medida que vão sendo colocados novos dados. Assim, dá-se 

origem à emergência de categorias teóricas ou conceituais e se obtém acesso a diversos campos 

experienciais dos sujeitos e característicos das organizações (DEMAZIÈRE; DUBAR, 2004). 

Os princípios orientadores da categorização indutiva pressupõem a inexistência de 

categorias preestabelecidas, as quais podem ser identificadas a partir dos dados categoriais; 

estas inicialmente são descritivas, primitivas, mas, progressivamente, vão sendo redefinidas 

(processo de comparação constante). São organizadas e reduzidas até́ a definição da estrutura 

categorial final, que conjectura a identificação de categorias mais abstratas. A categorização 

aberta permite que um mesmo conteúdo seja suscetível à integralização em mais de uma 

categoria e, portanto, estabelece relações entre categorias que favorecem análises e 

compreensões da realidade estudada com um alcance mais geral. O princípio da teorização 

pressupõe a passagem das categorias descritivas ou primitivas às categorias sábias por meio de 

um processo de redução de categorias e abstração progressiva 

Para Bogdan e Biklen, (1994), a análise de dados em pesquisa qualitativa refere-se, 

sobretudo, ao conjunto de práticas comprometidas com a perspectiva de compreender o mundo 

de modo crítico. Tal perspectiva teórico-metodológica manifesta-se já no projeto inicial de 

investigação da realidade. Por sua vez, a fase da construção dos dados, impreterivelmente, 

deverá aliar-se às fases de constituição do problema, às de análise e às possíveis elaborações de 

descobertas e proposições temporariamente conclusivas. 

Por fim, procedemos ao entrecruzamento das questões centrais da pesquisa 
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(construídas como base orientadora do debate), compostas por questões de estudo, trianguladas 

com os sentidos das falas dos participantes e os referenciais teóricos, derivando a matriz 

referencial de análise, que apresentamos no quadro 2. 

 
Quadro 2 – Matriz referencial de análise 

 

Fonte: Elaboração própria em 2018. 

 
 

O processo analítico ocorreu por meio da triangulação das falas dos sujeitos da pesquisa 

em articulação com a análise documental, os objetivos do estudo e as contribuições dos teóricos 

que integram a revisão de literatura, tendo como princípio balizador a busca por respostas às 

questões centrais da pesquisa e a observância dos objetivos propostos no início desta 

investigação. 

Na busca de compreender a mediação entre os interesses coletivos demandados pela 

organização do trabalho docente e os interesses individuais/corporativos dos sujeitos a partir de 

uma experiência de gestão colegiada e seus reflexos no trabalho educativo, alguns autores serão 

privilegiados na realização da análise, a exemplo de Cabral Neto (2012), que discute o modelo 

de administração burocrático e gerencialista presente na gestão escolar, e Bordenave (1994), 

que realizou estudos sobre a temática da participação, compreendendo-a como prática 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 Motivações para a participação na comissão 

de horários 

Interesses individuais e corporativos 

Interesses coletivos (comuns aos sujeitos) 

Caráter espontâneo e colaborativo 

Caráter operacional e burocrático 

2 Compreensão da função da Comissão na 

gestão escolar 

Atuação coletiva 

Atuação individualizada e corporativa 

Atuação operacional e burocrática 

3 Organização e implementação da carga 

horária de ensino 

Fatores que dificultam o trabalho da Comissão 

Fatores que facilitam o trabalho da Comissão 

4 Interesses determinantes na organização dos 

horários docentes de aulas 

Interesses coletivos comuns aos sujeitos 

Interesses individuais e corporativos 

5 Contribuições da Comissão para a melhoria 

da qualidade de ensino 

Sintonia com os princípios pedagógicos do PPP 

Condições do trabalho docente 

Peculiaridades da carreira EBTT 

Mediação/diálogo (com a comissão e os pares) 

6 Grau de controle e autonomia dos 

representantes da Comissão frente às decisões 

tomadas 

Autonomia nas decisões 
Implicação com as deliberações acordadas 

Compromisso com o coletivo 

7 Qualidade do trabalho da Comissão Continuidade, avaliação, Ajustes/correção de rumos 
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social. 

No curso da nossa pesquisa, importamo-nos, também, em considerar, no âmbito da 

investigação histórico-sociológica, outros estudiosos que discutem os termos público e privado 

e seus reflexos no trabalho educativo que se quer público, cujos conceitos e parâmetros 

consideramos fundamentais para a investigação pretendida. Entre tantos, priorizamos os 

estudos de Arendt (2008); Bauman (2001); Bobbio (2007) e Sennett (1999) que historicizam a 

privatização do mundo, a diluição da esfera pública e o fortalecimento do espaço privado e dos 

interesses individuais. 

Nesses primeiros apontamentos, demos a conhecer os teóricos com quem 

compartilhamos saberes, o método que assumimos na nossa investigação, as estratégias, as 

técnicas e os modos de tratamento dos dados e informações que contribuíram para gerarmos 

um conhecimento que ampliou e aprofundou o nosso saber sobre aspectos do objeto de estudo 

desta dissertação. No capítulo seguinte, fazemos uma imersão, por meio da pesquisa, no 

processo de gestão e de participação na organização do trabalho dos docentes do Campus Natal 

Central. 
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3 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE NO IFRN 

 
A gestão democrática do ensino público é um preceito constitucional, garantido na 

Constituição Federal de 1988 (Art. 206, V) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº. 9.394/1996), cujo Art. 14 explicita dois princípios que devem ser considerados pelos 

sistemas de ensino nas normas da gestão democrática relativas à educação básica, quais sejam: 

a participação dos/as profissionais da educação na elaboração do Projeto Pedagógico da escola 

e a participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

A gestão escolar democrática pressupõe, portanto, a existência de instâncias e de 

mecanismos de participação e deliberações colegiadas nas questões relacionadas à organização 

administrativo-pedagógica da instituição. Envolve, dentre outros instrumentos de 

democratização, a construção coletiva do projeto político-pedagógico e a implementação de 

órgãos colegiados buscando favorecer a interlocução, o diálogo e a construção de consensos 

por parte da comunidade escolar na tomada de decisões. 

Nessa perspectiva, compreende-se a gestão democrática como uma forma de 

organização fundamentada numa construção coletiva, abrangendo todos os envolvidos no 

processo educacional com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 

público. Remete a uma concepção e a um projeto de sociedade com relações mais 

horizontalizadas, com menos desigualdades e mais justiça social, em que a educação se constitui 

em direito social. 

No contexto da gestão escolar pública, costuma-se atribuir, aos que ocupam cargos na 

gestão (diretores), a responsabilidade por obstaculizar a criação de espaços e mecanismos de 

participação colegiada como se todo gestor fosse contra esses espaços de gestão democrática 

colegiada. Na realidade, isso se coloca na dependência da concepção de educação e de gestão 

que esse gestor assume. 

Historicamente, pode-se constatar que os processos de organização e de gestão da escola 

brasileira fundamentam-se numa abordagem burocrática de gerenciamento, que tem como base 

um modelo de administração do trabalho desenvolvido na esfera privada, cujas características 

são marcadas pela hierarquização das atividades, pela verticalização e pelo controle dos 

processos, pela burocratização e centralização das decisões. 

A gestão democrática no âmbito das instituições escolares, fundamentada nos princípios 

da descentralização e da autonomia, foi instituída na legislação educacional 
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brasileira a partir da década de 1990 e expressa diretrizes essenciais para romper com as 

abordagens burocráticas de gerenciamento tão em voga na educação. Esses princípios, segundo 

Cabral Neto e Sousa (2008), são defendidos por educadores e entidades representativas que 

preconizam a educação pública, gratuita e democrática. 

No contexto de reforma do Estado, implementada no Brasil nas últimas décadas, a 

modernização do modelo de gestão da escola foi considerada uma diretriz da política 

educacional, adotando, como referência, os pressupostos neoliberais, a globalização da 

economia e o processo de reestruturação produtiva em curso no mundo (superação do modelo 

taylorista/fordista pela acumulação flexível), o que, na visão de Cabral Neto (2012), indicava a 

modernização da gestão de forma a promover mudanças no modelo centralizador que, 

tradicionalmente, predominava nos sistemas educacionais. 

A partir da década de 1990, mais especificamente no contexto das políticas neoliberais 

de descentralização encampadas pelo Estado brasileiro, cujo ideário neoliberal preconizava a 

modernização da estrutura estatal, o Estado passa por uma redefinição de suas funções, 

transferindo algumas delas à sociedade (FRANÇA, 2001), principalmente as atividades de 

caráter social, como a educação, os transportes públicos e os serviços de saúde, num momento 

em que o mercado assume um papel determinante na gestão econômica e social. 

Nesse período, alinhando-se às diretrizes políticas dos organismos internacionais, as 

políticas públicas do setor educacional brasileiro incluíam propostas de administração gerencial 

que deveriam ser norteadas pelos princípios de eficiência e eficácia, de qualidade e de 

descentralização. De acordo com França e Cabral Neto (2001 p. 863), “o eixo basilar dessa 

política, incorporada aos planos governamentais brasileiros, diz respeito à descentralização dos 

recursos com autonomia e participação dos segmentos populares nos processos de decisão”. 

Podemos constatar que a política educacional no Brasil tem indicado diversos rumos à 

organização da gestão escolar, dado que as transformações que têm ocorrido no mundo do 

trabalho demandam diversos desafios à educação, vista como fator essencial para o 

desenvolvimento econômico, acreditando-se no fato de que, na boa administração, estaria a 

chave para a superação das dificuldades sociais e para o desenvolvimento da sociedade. Como 

já mencionado, trata-se da perspectiva reducionista da educação, cuja qualidade centra-se na 

competência administrativa, nos resultados, sendo os problemas e as soluções vistos apenas 

como gerenciais e técnicos, sem relação com os aspectos econômicos e sociais. 

A democratização da educação é uma tarefa desafiadora, dado o contexto político, social 

e econômico em que estamos inseridos, cujo modo de produção capitalista impõe 
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limites quanto ao acesso dos cidadãos aos bens materiais, educacionais e culturais. Sobre essa 

questão, Kuenzer (2008, p. 130) assim se posiciona: 

 
No limite, a efetiva democratização da educação só será possível com a efetiva 

democratização da sociedade em outro modo de produção, onde todos os bens 

materiais e culturais estejam disponíveis a todos os cidadãos. Nas atuais condições, 

em face, inclusive das determinações internacionais que definem as demandas do 

capitalismo, a tarefa de democratização da educação e escola é um grande desafio. 

 

Nessa lógica, podemos inferir que a gestão escolar firmada em bases democráticas, 

como um direito social e não como uma mercadoria a ser comercializada para alguns, 

contrapõe-se ao sistema capitalista de produção. Desse modo, faz-se necessário avaliar a 

participação da comunidade escolar (gestores, professores, técnico-administrativos, equipe 

pedagógica, estudantes e pais), objetivando uma construção coletiva que possa favorecer o 

diálogo entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo educacional. Afinal, é no âmbito do 

cotidiano escolar que a gestão democrática se materializa, para além de intenções e preceitos 

legais. 

Convém, portanto, ressaltar o importante papel dos órgãos colegiados dada a 

possibilidade de promoverem o compartilhamento da gestão entre os diversos segmentos 

representativos que compõem a instituição escolar, em situações que interferem na organização 

e que afetam todos da comunidade. No caso particular do IFRN, foram instituídas diversas 

instâncias colegiadas, numa tentativa de romper com o modelo centralizador que 

tradicionalmente predominou nos sistemas educacionais. 

Em polo oposto, situamos a nossa experiência na gestão do CNAT, espaço da pesquisa 

empírica, onde pudemos observar que nem sempre esses mecanismos colegiados são bem 

aproveitados ou potencializados pelos atores envolvidos no intuito de contribuir para a melhoria 

dos processos pedagógicos e para o fortalecimento do trabalho escolar. 

No cotidiano da escola, foi possível constatar a existência de tensões, conflitos e 

contradições, tanto nas relações estabelecidas entre os diversos atores educacionais quanto na 

participação e nas decisões tomadas nessas instâncias colegiadas, podendo acontecer de essas 

deliberações ou decisões afetarem o interesse de determinados sujeitos, grupos ou segmentos, 

resultando em entraves para sua efetivação ou até mesmo em desenvolver ações coletivas. 

Por vezes, também pode ser observado que o espaço de discussão colegiada nem sempre 

se constitui num instrumento de diálogo entre os diferentes segmentos da comunidade escolar 

cuja participação e cujas decisões devem levar em conta prioritariamente as necessidades 

educacionais demandadas pela organização do trabalho escolar da comunidade 
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como um todo, mas se encontra sempre presente a possibilidade do debate e das decisões serem 

pautadas por articulações políticas previamente organizadas e focadas em interesses individuais 

e/ou corporativos, em se tratando dos professores, quer do grupo da disciplina, quer da área de 

atuação (técnica, formação geral, currículo, política e gestão, dentre outras) ou do próprio 

segmento representado. 

A esse respeito, cabe-nos indagar: até que ponto as nossas próprias escolhas podem-se 

constituir em obstáculos para a construção de espaços democráticos à medida que priorizamos 

escolhas centradas nos interesses privados e não no bem comum? 

Segundo Bobbio (2007), sempre que se confunde a esfera do público e a do privado, 

como se representassem uma mesma coisa, dá-se a perda de compromissos e vínculos com o 

bem comum, resultando num modo de participação em que os sujeitos passam a tratar os 

assuntos públicos e de interesse coletivo, em termos personalizados, implicando sentimentos 

pessoais. 

Em vários contextos vivenciados, podemos citar, por exemplo, o pleito de uma votação, 

em que alguns, mesmo tendo decidido pelo encaminhamento acordado coletivamente, não o 

materializam. Outros, ainda submetidos à votação, e não concordando com a deliberação, 

também não se implicam com o processo, permanecendo alheios àquela decisão deliberada 

naquele espaço colegiado. E há aqueles que nem chegam a participar, abrindo mão do direito de 

opinar. Para além de tudo isso, observa-se que quando o objeto de discussão (ou  a decisão 

encaminhada) afeta diretamente alguns sujeitos, grupos ou segmentos constituídos, muito 

comumente ocorrem mobilizações e articulações visando garantir o interesse em jogo  ou manter 

o status quo. 

Na percepção de Sennet (1999), houve um retraimento do homem para a vida privada 

que trouxe duas consequências: a total reclusa no domínio privado, ou a personalização no 

domínio público; mais particularmente, na política. Para o autor, passamos a viver numa 

sociedade intimista, voltada para dentro de si mesma, guiada pelo código do narcisismo, o que 

faz milhares de pessoas se preocuparem exclusivamente com as histórias de suas próprias vidas 

e com suas emoções particulares. 

Embora tenhamos ciência de que é fundamental a participação de todos que fazem a 

comunidade escolar no processo de gestão e de que as questões aqui suscitadas perpassam 

outras categorias e outros grupos constituídos, nossos questionamentos dizem respeito, mais 

especificamente, à participação dos docentes, por entendermos que este segmento, pela natureza 

de sua atividade fim, constitui-se agente prioritário da prática educativa. Além disso, como 

assinala Tardif (2002), os saberes e a atuação docente apresentam várias nuanças. No 
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plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o professor não é 

exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas o de um conjunto de conhecimentos, que 

chamamos de saber docente. 

Partindo dessa premissa, compreendemos que os professores assumem posição 

privilegiada, dentre os demais atores educacionais, nos espaços de discussão ao expor suas 

proposições. Isso ocorre, tanto no que concerne aos conhecimentos oriundos do saber 

profissional do docente quanto no que se refere à sua representatividade. Essa condição especial 

favorece-lhes a oportunidade de influenciar nas decisões tomadas. 

De todo modo, faz-se necessário compreender o processo participativo na prática 

administrativo-pedagógica da escola, considerando que, no cotidiano escolar, emerge uma série 

de questionamentos a respeito das práticas de participação, dos elementos que balizam essa 

participação e as decisões tomadas, da implicação com as deliberações acordadas e do 

compromisso com o coletivo. 

Considerando que, nos espaços de atuação colegiada, os sujeitos têm liberdade para 

participar e deliberar sobre questões administrativas e político-pedagógicas, cujas decisões 

dizem respeito ao interesse de todos os envolvidos com o processo escolar, em particular no 

interior do CNAT, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: de que modo a relação entre as 

necessidades de organização institucional e os interesses individuais e corporativos 

docentes, reflete-se na distribuição da carga horária de ensino no IFRN  ̶ CNAT? 

Discutir a participação no contexto de uma instituição pública de ensino que tem nos 

órgãos colegiados um instrumento que pode contribuir para a democratização dos processos 

educacionais torna-se relevante para pensar a prática docente no âmbito da participação 

colegiada, tendo como horizonte uma ação conjunta da comunidade escolar que possa refletir 

o interesse comum, a coletividade. 

Uma fonte importante para refletirmos o conceito de participação é Bordenave (1994), 

que classifica diferentes maneiras de participação. A primeira delas refere-se à participação de 

fato, inerente ao homem no começo da humanidade e que garantiu a sobrevivência da espécie 

humana. Seguem-se a esta as participações classificadas como espontânea, imposta, voluntária, 

provocada e concedida, consideradas por este autor, qualquer que seja a forma de participação 

referida, como positivas, pois, para ele, comportam, em si, “um potencial de crescimento da 

consciência crítica, da capacidade de tomar decisões e de adquirir poder”. E isso a despeito, 

inclusive, do planejamento participativo, implantado por alguns organismos oficiais que, no 

mais das vezes, visa tão-somente manter a ideologia da classe dominante, que circunscreve a 

participação do indivíduo a grupos, com base em relações sociais primárias 
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como o local de trabalho, as cooperativas, a vizinhança, as associações profissionais entre 

outros (BORDENAVE, 1994). 

Bordenave (1994) apresenta ainda alguns dos graus e níveis de participação, do ponto 

de vista do menor ao maior acesso ao controle das decisões pelos membros, sendo o menor grau 

de participação aquele que se restringe à informação (os membros da organização são 

informados pelos dirigentes das decisões já tomadas); numa escala mais avançada e superior, 

estão a cogestão (a administração é compartilhada mediante mecanismos de codecisão 

colegiados) e a autogestão que constitui o grau mais alto de participação (o grupo determina 

seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles). Neste último, não há diferença 

entre administradores e administrados. 

O autor considera ainda que os graus de controle das pessoas sobre as decisões e o nível 

de importância das decisões de que se pode participar são questões-chave no processo  de 

participação num grupo ou numa organização. Nesse sentido, as decisões, para ele, podem ser 

organizadas em níveis, indo do mais alto ao mais baixo de acordo com sua importância. Uma 

maneira de distingui-las seria enumerá-las de acordo com os passos da programação: nível 1 – 

formulação da doutrina e da política da instituição; nível 2 – determinação de objetivos e 

estabelecimento de estratégias; nível 3 – elaboração de planos, programas e projetos; nível 4 – 

alocação de recursos e administração de operações; nível 5 – execução das ações; e nível 6 – 

avaliação dos resultados. 

Por esse entendimento, a democracia participativa deve promover a subida da população 

a níveis progressivamente mais elevados de participação decisória, eliminando a divisão de 

funções existente entre os que planejam e decidem e os que executam e sofrem as 

consequências. 

Acreditamos, tal como Bordenave (1994), que a experiência da participação dos 

indivíduos em grupos primários e associativos, denominada de microparticipação, abre 

possibilidades de aprendizagem para que esta se desenvolva e se amplie em nível de 

macroparticipação, devendo tais princípios serem entendidos dentro do processo histórico mais 

geral da própria construção de uma sociedade democrática, que proporcionaria aos sujeitos a 

condição de intervir nas lutas sociais, econômicas e políticas do seu tempo. 

Essa percepção sintoniza-se com o pensamento de Kuenzer (2008) quando pondera 

sobre o fato de que, numa sociedade marcada pela hegemonia do capital, a democratização da 

educação deve ser compreendida no contexto de luta mais geral, tendo em vista a modificação 

das estruturas econômicas, políticas e sociais em direção à construção de uma sociedade 

democrática, cujos bens produzidos (materiais, sociais e culturais) se coloquem ao alcance de 



45 
 

 

todos, de forma equitativa. 

A seguir, abordaremos a estrutura organizacional, adotada no IFRN, elencando 

particularidades administrativas e pedagógicas, bem como os mecanismos de participação 

colegiada, concebida a partir do exercício da representação democrática, que prevê a 

participação dos sujeitos em processos decisórios, conforme preconizados no PPP institucional. 

 

3.1 Organização político-administrativa do IFRN 

 

O projeto político educacional de expansão e reestruturação da rede federal de educação 

profissional e tecnológica, compreendendo a expansão, ampliação e interiorização de Escolas 

Federais em estados, municípios e periferias das grandes cidades que ainda não dispunham da 

oferta de uma educação pública de qualidade, foi implementado no Brasil a partir do Governo 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre os anos de 2003 e 2014, visando à democratização 

do acesso da população, numa perspectiva de diminuição das desigualdades regionais e de um 

desenvolvimento social sustentável. 

Nesse contexto, com a publicação da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

criou os IFs, o IFRN assume uma nova feição institucional para alinhar-se aos novos desafios 

que se lhe foram impostos e para responder à necessidade de uma estrutura organizacional 

compatível com as possibilidades de atuação advindas desse processo. 

Na primeira fase da política de expansão e interiorização da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, foram implantadas, no Estado do Rio Grande do Norte, as unidades 

de Ensino da Zona Norte de Natal, do município de Ipanguaçu e do município de Currais Novos. 

Na segunda fase, que previa a implantação de novas unidades, prioritariamente em cidades-polo 

de mesorregiões no Estado, foram implantadas 9 Unidades de Ensino nas cidades de Apodi, 

Caicó, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros e Santa Cruz. Em Natal, 

foi implantado o Campus da Cidade Alta. Na terceira fase, já no Governo da Presidente Dilma 

Rousseff, o RN foi contemplado com mais 6 Unidades de Ensino nas cidades de Canguaretama, 

Ceará-Mirim, Lajes, Parelhas, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi. 

O IFRN integra ainda, em sua estrutura, uma unidade de Ensino a Distância (Campus 

EAD) para a oferta de cursos através de tecnologias de educação a distância, cuja sede funciona 

no Campus Natal – Central com núcleos nos diversos Campi da Instituição. 

Trata-se de uma instituição centenária de educação profissional que, ao longo de sua 
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trajetória, recebeu diferentes denominações desde sua fundação, em 1909, até sua denominação 

atual, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, o 

que se deu em 2008, consoante com as políticas públicas, implementadas no contexto da 

educação nacional. Sob sua responsabilidade, está a oferta de educação profissional e 

tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino (modelo pluricurricular 4 ), com base 

na integração de conhecimentos científicos e tecnológicos incorporados às suas práticas 

pedagógicas. Em termos de estrutura administrativa, assume um perfil multicampi5, replicando 

o modelo convencional dos demais IFs. No tocante ao ensino, contempla a educação básica 

(cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, o ensino médio integrado ao técnico 

e cursos técnicos subsequentes); à educação superior em nível de graduação e de pós-graduação 

(Cursos Superiores de Tecnologia; Cursos de Licenciaturas; Especialização e Mestrado), além 

de promover o desenvolvimento de pesquisa e de atividades de extensão. 

Nesse modelo de gestão administrativa, financeira e pedagógica descentralizada, o 

Projeto Político-Pedagógico constitui-se em instrumento norteador das práticas pedagógicas e 

administrativas que, juntamente com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 6 

estabelecem, respectivamente, as diretrizes políticas e o planejamento estratégico da Instituição. 

Os Campi detêm, nessa concepção sistêmica, autonomia administrativa, financeira e 

pedagógica. Em contrapartida, mantém uma característica de interdependência, cabendo-lhes 

realizar as ações acadêmicas constantes no projeto institucional, tendo a Reitoria como órgão 

central e balizador das políticas e ações estratégicas a serem implementadas por essas 

4 Pluricurricular diz respeito à oferta de educação em diferentes níveis e modalidades de ensino abrangendo  ainda 

diferentes áreas de conhecimentos. 

 
5 A estruturação multicampi refere-se a uma estrutura administrativa que tem a Reitoria como órgão executivo e as 

unidades de ensino, os Campi, configurando a estruturação organizacional própria dos IFs. 

 
6 O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN segue as orientações previstas pelo Decreto nº 5.773/2006, 

aprovado pelo Conselho Superior do IFRN, através da Resolução nº 29 de 2014. Tem como base legal a Lei nº 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os IFs de Educação, Ciência e 

Tecnologia; e a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Neste 

documento, entre outras informações, está descrita a atuação da Instituição para um ciclo de cinco anos. Configura-

se como um plano de gestão que considera a identidade da instituição para o estabelecimento dos objetivos e metas 

estratégicas estabelecidas para o quinquênio 2014-2018. Trata-se de  um  documento  norteador da gestão, bem 

como definidor da natureza da instituição. Nele estão incluídas, por exemplo,  as  linhas gerais do Projeto Político 

Pedagógico (PPP); o Plano Diretor de Infraestrutura Física dos Campi e da Reitoria; o Planejamento Estratégico; 

a política de Educação a Distância e a Avaliação de Desenvolvimento Institucional, entre outros (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016, p. 8). 
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unidades educacionais. 

O IFRN orienta-se pelo Projeto Político-Pedagógico (PPP), cuja primeira 

implementação ocorreu em 1994, tendo passado, desde então, por várias reconstruções, em 

decorrência de mudanças implementadas na política pública educacional brasileira; em 

especial, na educação profissional. Em 2012, foi reconstruído, mais uma vez, em função da 

transformação em Instituto Federal, o que significou novos desafios políticos, pedagógicos e 

organizacionais, resultantes de mudanças implementadas no contexto da educação nacional. 

O Projeto Político-Pedagógico tem como referência os princípios da gestão democrática, 

da participação e da descentralização como marcos de organização da gestão escolar. 

Coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino, que integrou uma comissão central, esse projeto foi 

elaborado de forma sistêmica, contando com o acompanhamento da Equipe Técnico-

Pedagógica de todos os Campi da Instituição, com o apoio dos gestores, dos dirigentes do IFRN 

e com uma representação dos estudantes. Com o propósito de garantir o caráter coletivo da 

construção, foram realizados estudos, palestras, reuniões, mesas-redondas, seminários, 

encontros presenciais e semipresenciais, além de se colocar aberto à consulta pública no ano de 

2012. Nesse processo de consolidação do documento base, a sistematização foi adequada para 

assegurar a participação e a construção coletiva pela comunidade escolar. 

Esse processo de construção do PPP e a decisão de se guiar por um projeto coletivo 

reafirmam a busca para se construir processos democráticos e participativos; inicialmente, nas 

práticas educativas e, por extensão, na sociedade. São movimentos como esse preconizado pelo 

IFRN, e materializado em seu PPP, que, entre outros processos políticos e sociais, vêm 

garantindo um ensino público, gratuito, laico e de qualidade referenciada socialmente. Bem em 

sintonia com o que se define, no PPP, como sendo a função social do IFRN: 

 
A função social do IFRN é ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade 

referenciada socialmente 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 

conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da realidade na perspectiva da 

igualdade e da justiça sociais [...] (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 21). 

 

Na esteira dessa compreensão, Cabral Neto (2011, p. 274) reforça: “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 [...]”. 

O PPP do IFRN, ao apontar diretrizes norteadoras em termos de concepções e princípios, 

aufere uma identidade institucional e uma cultura organizacional, comprometidas 
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com processos democráticos nas relações sociais, calcados na prática do planejamento 

estratégico nas organizações sociais, como explicitam Garcia e Queiroz (2009, p. 34): 

 
Esse modelo de planejamento se opõe ao normativo, visto que, conforme Matus 

(1990), envolve as interações entre os atores sociais. A partir desse referencial, 

introduz o conceito de situação como forma de explicar a realidade em função da ação 

e da luta entre os atores em um determinado tempo e espaço social. Assim, o 

planejamento estratégico-situacional baseia-se em complexos cálculos em torno da 

situação em que o plano é executado, definindo oportunidade de ação, problemas, 

obstáculos organizativos, financeiros e políticos, entre outros, para superá-los e 

produzir efeitos desejados na realidade. 

 

Não parece mesmo restar dúvida quanto à relevância do PPP como instrumento 

articulador da ação escolar. Aliás, tal como se ressalva no Documento, “toda instituição 

educativa, se comprometida com uma educação de qualidade social e com a proeminência dos 

valores democráticos na gestão educacional, adere às formas de participação e de fortalecimento 

da autonomia, expressas no movimento de construção de seu projeto político- pedagógico” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012, p. 15). 

O IFRN integra a rede federal de educação profissional e tecnológica, vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC). É regido pelos marcos legais que estruturam e regulam a 

educação de nível superior, básica, em particular, a educação tecnológica e profissional, além 

de um conjunto de normativas internas que constituem o arcabouço legal da instituição, 

produzidas no âmbito do próprio instituto. 

De acordo com o estabelecido no PPP institucional, os órgãos colegiados deliberativos 

e consultivos, os órgãos executivos e os organismos de assessoramento e de controle social nos 

processos de gestão compõem a estrutura administrativa central do IFRN. Em consonância com 

a referida concepção sistêmica e de gestão compartilhada entre os demais Campi, a figura 1 

apresenta o organograma da Reitoria, a qual funciona como órgão de gestão central. 



49 
 

 

Figura 1 – Organograma de Referência para a Reitoria do IFRN 
 

Fonte: Resolução nº 31/2016 – CONSUP/IFRN, de 20/05/2016 
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O PPP do IFRN sedimenta-se (e defende a) na concepção de gestão democrática pautada 

nos princípios de descentralização, participação e autonomia. Com base nesses princípios, 

elencam-se as instâncias organizativas da administração geral do IFRN, compostas pelos 

seguintes órgãos colegiados: Conselho Superior (CONSUP)7, órgão máximo de caráter 

consultivo e deliberativo; Colégio de Dirigentes (CODIR)8, que, nos termos do Estatuto, tem 

caráter deliberativo e consultivo sobre matéria administrativa; Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPEX)9, com funções normativas, consultivas, e deliberativas sobre matéria 

acadêmica, didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e desportiva. Nesse ponto, vale 

ressaltar o fato de que, no Estatuto do IFRN, encontram-se definidas a composição e as 

competências desses colegiados. 

Fazem parte dos órgãos executivos de administração geral do IFRN, a Reitoria, os 

Campi e os seguintes órgãos de assessoramento e controle geral, que integram a sua estrutura 

organizacional: Comissão de Ética; Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS/PCCTAE); Comissão Própria de 

Avaliação (CPA),  Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Auditoria Geral, 

Procuradoria Jurídica e Ouvidoria, dentre outros. 

A estrutura organizacional do IFRN é composta pela Reitoria, que assume um caráter 

sistêmico e de rede para integrar e regular a administração correspondente aos 21 Campi que 

integram o Instituto. Compreende, além do reitor, quatro Pró-Reitorias e mais três diretorias, 

 
 

7 Conselho Superior: o Reitor, como presidente; representação docente em quantidade igual a um terço do número 

de Campi em funcionamento, todos eleitos por seus pares; representação discente em quantidade igual a um terço 

do número de Campi em funcionamento, todos eleitos por seus pares; representação do pessoal técnico- 

administrativo em quantidade igual a um terço do número de Campi em funcionamento, todos eleitos por seus 

pares; dois representantes dos egressos, sendo um de cursos técnicos e um de cursos superiores, sem vínculo 

funcional ou estudantil com a Instituição, indicados por entidades representativas; seis representantes da sociedade 

civil, sem vínculo funcional ou estudantil com a Instituição, sendo dois indicados por entidades patronais, dois 

indicados por entidades dos trabalhadores e dois representantes do setor público e/ou empresas estatais; um 

representante do MEC, designado pela SETEC; e representação do Colégio de Dirigentes em quantidade igual a 

um terço do número de Campi em funcionamento, dentre os quais, pelo menos um que seja membro do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2009, p. 9). 

 
8 Colégio de Dirigentes: o Reitor, como presidente; os Pró-Reitores; e os Diretores-Gerais dos Campi 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p. 6). 
 

9 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: o Reitor, como presidente; o Pró-Reitor de Ensino; o Pró-Reitor de 

Pesquisa e Inovação; o Pró-Reitor de Extensão; um coordenador de curso, por Campus, eleito por seus pares; um 

representante docente, por Campus, eleito por seus pares; quatro representantes discentes, eleitos por seus pares; 

dois representantes técnico-administrativos, eleitos por seus pares; dois representantes da equipe técnico- 

pedagógica, eleitos por seus pares; e dois representantes da sociedade civil, vinculados a instituições de fomento 

à pesquisa e/ou a extensão (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE , 2009, p. 7). 
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com dimensões sistêmicas e variadas atribuições e funções a desempenhar. Podemos antever a 

complexidade e o desafio que isso representa, considerando a organização multicampi e, ainda, 

o fato de serem os Campi detentores de relativa interdependência e autonomia administrativa e 

financeira, e apresentarem uma amplitude de finalidades acadêmicas e objetivos definidos no 

âmbito legal para os IFs, uma atuação pluricurricular em diversos níveis de ensino, além de 

realizarem pesquisa e extensão. 

Consoante com o Regimento Geral do IFRN, a estrutura organizacional de cada Campus 

comporta os seguintes órgãos colegiados de natureza administrativo-pedagógica: Conselho 

Escolar10, Colégio Gestor11; Colegiado de Diretoria acadêmica12; Colegiado de Curso Técnico; 

Colegiado de Curso Superior de Graduação13; Colegiado de Programa de Pós- Graduação14 e 

Conselho de Classe15. Elenca-se ainda, no âmbito dos Campi, a Comissão 

 
 

10 Conselho Escolar: o Diretor-Geral do Campus, como Presidente; dois dirigentes da administração  do  Campus, 

indicados pelo seu Colégio Gestor; dois representantes do corpo técnico-administrativo, um dos quais membro da 

equipe técnico-pedagógica, em efetivo exercício, indicado por seus pares; dois representantes do corpo docente, 

em efetivo exercício, indicados por seus pares; dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, 

indicados por seus pares; dois representantes dos egressos, indicados pelas entidades de classe que os representam 

no município; dois representantes dos pais de alunos do ensino médio integrado, eleitos por seus pares, em reunião 

ordinária de pais; e dois representantes da sociedade civil, convidados pelo Diretor-Geral, mediante aprovação 

prévia pelo Colégio Gestor, dentre as entidades e/ou empresas de maior nível de interação/parceria com o Campus 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE , 2010, p. 4). 

 
11 O Colégio Gestor, órgão consultivo de apoio técnico-político à gestão em cada Campus, composto dos seguintes 

membros: o Diretor-Geral, como Coordenador; o Diretor de Administração; o(s) Diretor(es) Acadêmico(s); o 

Diretor de Ensino ou o dirigente da Unidade de Apoio Acadêmico; o Dirigente da Unidade de Assuntos Estudantis; 

o Dirigente da Unidade de Extensão; o Dirigente da Unidade de Gestão de Pessoas; o Dirigente da Unidade de 

Gestão de Tecnologia da Informação; e o Dirigente da Unidade de Pesquisa e Inovação (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 5). 

 
12 Colegiado de Diretoria Acadêmica, órgão deliberativo e consultivo, composto pelos seguintes membros: o 

Diretor Acadêmico, como Presidente; todos os docentes lotados na Diretoria Acadêmica e em efetivo exercício de 

suas funções no IFRN; os servidores técnico-administrativos lotados na Diretoria Acadêmica e em efetivo 

exercício de suas funções no IFRN; e por representantes dos corpos discente e técnico-administrativo, eleitos por 

seus pares (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 4). 

 
13 Os Colegiados de Curso Técnico ou de Curso Superior de Graduação, órgãos deliberativos que acompanham as 

atividades pedagógicas do respectivo Curso e se constituem da seguinte forma: Coordenador de Curso, como 

Presidente; todos os docentes em exercício nas atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão no Curso; dois 

representantes discentes de cada turma do Curso, sendo um titular e um suplente; e um representante da equipe 

pedagógica, indicado por seus pares (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2010, p. 5). 

 
14 Cada Programa de Pós-Graduação tem um colegiado com funções normativas e deliberativas, sendo, assim, 

constituído: Coordenador do Programa de Pós-Graduação, como Presidente; professores no exercício de atividades 

acadêmicas no Programa; e representantes do corpo discente, até o máximo de 20% do número de professores do 

Programa (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 5). 
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Própria de Avaliação (CPA), que colabora na definição e na avaliação dos objetivos, diretrizes 

e estratégias de ação. 

Outras instâncias colegiadas de representação estudantil coexistem nos Campi e se 

encontram referenciadas no PPP institucional, como os grêmios estudantis, o Diretório Central 

dos Estudantes e os Centros Acadêmicos. 

O Conselho Escolar e o Colegiado de Diretoria acadêmica dos Campi têm Regimentos 

Internos únicos, aprovados pelo CONSUP. Os Colegiados de Curso Técnico, de Curso Superior 

de Graduação e de Programa de Pós-Graduação, assim como o Conselho de Classe dos Campi 

têm Regimentos Internos únicos, aprovados pelo CONSEPEX. Quanto  ao  Colégio Gestor, sua 

constituição e seus objetivos estão previstos no Regimento Geral; sua organização, suas 

atribuições e suas normas de funcionamento estão detalhadas no Regimento Interno dos Campi. 

Esses órgãos colegiados representativos, existentes no Instituto como um todo, 

sinalizam mecanismos imprescindíveis para a participação e a corresponsabilidade da 

comunidade escolar na gestão administrativo-pedagógica. Caracterizam-se como importantes 

instrumentos democráticos para ampliar e assegurar a horizontalidade nas relações 

estabelecidas, de forma a promover a descentralização e a autonomia institucionais. 

Os cargos de Reitor e de Diretores-Gerais são definidos a partir de processo eletivo, em 

que se envolvem servidores do quadro ativo permanente (docentes e técnico- administrativos) 

e estudantes regularmente matriculados, atribuindo-se o peso de 1/3 para cada um dos três 

segmentos citados. O mandato, para um  cargo e outro, respectivamente,  tem duração de quatro 

anos, sendo permitida uma recondução, em processo de consulta à comunidade escolar do 

Instituto (no caso do reitor) e do respectivo Campus (no caso do diretor geral), conforme 

previsto nos Arts. 12 e 13 da Lei n. 11.892/2008. 

Ainda nos termos desta Lei, poderão candidatar-se, para o cargo de reitor, docentes 

pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente do Instituto, e para o cargo de diretores 

gerais dos Campi, servidores docentes ou servidores de nível superior, em efetivo exercício da 

carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

 

15 O Conselho de Classe, organizado através de sessão referente a cada Curso Técnico de Nível Médio  Integrado, 

constituindo-se como órgão de assessoramento ao Diretor Acadêmico em assuntos de natureza didático-

pedagógica. Presidido pelo Diretor Acadêmico, funciona por meio de sessões correspondentes aos cursos, por 

modalidade, com a seguinte composição, para cada sessão: um membro da equipe técnico- pedagógica da Diretoria 

Acadêmica, como Coordenador da sessão; o Coordenador do Curso; um professor de cada disciplina ofertada no 

período letivo; dois representantes discentes de cada turma, sendo um titular e um suplente; e dois representantes 

dos pais dos discentes de cada turma, sendo um titular e um suplente, somente para os cursos técnicos de nível 

médio integrado 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 2010, p. 5-6). 
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em Educação (PCCTAE) e que atendam requisitos previstos na citada Lei. 

No âmbito de uma organização sistêmica e de gestão democrática no IFRN, um 

conjunto de normas elaboradas internamente regem a organização, as competências e o 

funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas da 

Instituição, a saber: Estatuto; Regimento Geral; Regimento Interno dos Campi; Regimento dos 

Colegiados; Regimento da Reitoria; Projeto Político-Pedagógico; Organização didática; Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI); resoluções e deliberações dos órgãos colegiados; 

portarias, normativas e notas técnicas emitidas pelo reitor e pelos diretores gerais, além de 

orientações normativas e de notas técnicas, no âmbito externo, elaboradas por órgãos executivos 

da administração geral, de assessoramento e de controle geral. 

O IFRN conta com 21 Campi. 16 unidades, implantadas na expansão dos IFs, 

apresentam, basicamente, o mesmo modelo de organização administrativa, comportando 18 

funções. Cinco desses Campi (Apodi, Currais Novos, Ipanguaçu, Macau e Pau dos Ferros), por 

comportarem uma Unidade Agrícola/Industrial16, dispõem de uma diretoria de gestão referente 

a essa oferta de ensino, integrando 19 funções. 

Conforme a estruturação delineada, todos os Campi têm definidas, no “Regimento 

Interno dos Campi”, as competências e atribuições de cada setor/funções executivas, bem como 

a composição e as competências de órgãos de assessoria e órgãos colegiados que viabilizam a 

gestão democrática. 

Tendo em vista ampliar a compreensão da realidade do IFRN, consideramos oportuno 

apresentar o organograma de referência dos Campi da expansão, seguido dos organogramas do 

Campus de Mossoró e do CNAT, que se constituem os mais antigos e de maior estrutura física. 

Com isso, objetiva-se demonstrar, especialmente, peculiaridades do CNAT (espaço empírico), 

em contraposição às demais unidades de ensino. 

Optamos por não apresentar os organogramas referentes aos dois Campi avançados e à 

Unidade de Ensino a Distância (EAD), que apresentam estruturas administrativas 

organizacionais mais enxutas. Desse modo, inicialmente apresentamos, na figura 2, o 

organograma de referência dos Campi da expansão sem unidade agrícola/Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Modalidade de ensino agrícola, ofertada pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT. 
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Figura 2 – Organograma de Referência Campi da expansão – sem unidade agrícola/industrial 
 

 

 

 

Fonte: Resolução nº 31/2016 – CONSUP (IFRN), de 20/05/2016. 

 
Conforme dados constantes da Figura 2, integram a estrutura dos Campi da expansão, 

além da direção geral, duas diretorias, sendo uma acadêmica e outra administrativa, totalizando 

18 funções. 

Quanto à Unidade de Ensino de Mossoró, de acordo com os dados detalhados na Figura 

3, integram a sua estrutura administrativa uma direção geral, uma diretoria acadêmica, uma 

diretoria de apoio acadêmico e uma diretoria administrativa; portanto, três diretorias, uma a 

mais que os Campi da expansão, perfazendo 20 funções no total. 
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Figura 3 – Organograma de Referência – Campus Mossoró 
 

 

 
 

 

 

Fonte: Resolução nº 31/2016–CONSUP (IFRN), de 20/05/2016 

 
 

Em contraposição, e tendo em vista sua anterioridade histórica, a estrutura 

organizacional do CNAT é composta por uma Direção Geral e doze diretorias, integrando 48 

funções. 

Os dados apresentados na Figura 2 (organograma de referência Campi da expansão), na 

Figura 3 (organograma de referência do Campus Mossoró), e na Figura 4 (organograma de 

referência do CNAT) demonstram a heterogeneidade quanto ao tamanho da estrutura 

organizacional (número de funções) dessas unidades de ensino. A variação existente entre a 

primeira maior unidade (CNAT) e a segunda (Campus Mossoró) chega a ser maior que o dobro. 

Uma outra singularidade apresentada pelo CNAT, que o difere de todos os demais 



56 
 

 

Campi, refere-se ao número de diretorias acadêmicas (cinco), que atuam na gestão do ensino 

com estrutura física, material, pessoal e administrativa próprias: Diretoria Acadêmica de 

Ciências (DIAC), Diretoria Acadêmica de Indústria (DIACIN), Diretoria Acadêmica de 

Construção Civil (DIACON), Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN) e 

Diretoria Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação. Os demais Campi possuem apenas 

uma diretoria acadêmica. A Figura 4 sintetiza o modelo referencial do CNAT. 

 
Figura 4 – Organograma de Referência – Campus Natal Central 

 
 

Fonte: Resolução nº 31/2016 – CONSUP (IFRN), de 20/05/2016. 
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Em sua abrangência, a oferta educacional do CNAT apresenta um leque bastante 

diversificado em relação às demais unidades de ensino. Atua em 9 Cursos Técnicos 

Integrados17, 8 Cursos Técnicos Subsequentes18, 6 Graduações Tecnológicas19, 1 Curso de 

Graduação em Engenharia de Energia, 4 Graduações em Licenciaturas20, 4 pós-graduações do 

seguinte tipo: 1 Curso de Especialização, 1 Curso de Mestrado Acadêmico e 2 Cursos de 

Mestrados Profissionais. Em sua historicidade, pode-se afirmar que o CNAT, na nova 

institucionalidade de IFRN, “já nasceu grande”. Nos quadros 4 e 5, dispostos mais à frente, 

poderão ser visualizados os demonstrativos das ofertas de ensino do CNAT (níveis básico e 

superior) e o número geral de professores, alunos e servidores técnico-administrativos dos 

Campi, conforme demonstrado no quadro 3 a seguir. 

Levando em consideração os dados apontados, comparativamente, nas figuras 2 – 4, no 

quadro 3 e gráficos 1 – 4, pode-se inferir que a prática administrativo-pedagógica no CNAT 

apresenta um grau de complexidade e pluralidade que o difere das demais unidades de ensino 

do IFRN, requerendo uma dinâmica de trabalho e soluções bem mais elaboradas. Como 

exemplo, podemos citar o processo de tomada de decisão num contexto acentuadamente 

heterogêneo e diverso; a distribuição da carga horária docente diante das especificidades das 

relações interpessoais, a qual requer a imprescindível mediação entre as necessidades 

institucionais demandadas para o trabalho educativo e os interesses dos indivíduos, grupos, 

segmentos e setores; a construção e a implementação do PPP num Campus dessa magnitude, 

que demanda formas de organização e de planejamento criativas e diferenciadas, de modo a 

contemplar toda a comunidade escolar. 

Para uma maior aproximação da complexidade do CNAT, que tomamos como lócus do 

nosso estudo, analisemos o quadro 3. 

 

 

 

 

 

 
 

17 Cursos técnicos de nível médio integrado: integram conhecimentos da formação geral (científicos e tecnológicos) 

e da formação técnica profissional, independentemente do curso. 
18 A educação profissional técnica de nível médio também pode ser realizada na forma subsequente (para quem já 

tenha concluído o ensino médio). 

 
19 São cursos superiores de graduação, com formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que 

conferem competências para atuação em áreas profissionais específicas. Têm duração média de três anos. Os 

graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos. 

 
20 Refere-se a cursos superiores de graduação que objetivam formar professores licenciados em diferentes áreas 

do conhecimento para atuar na Educação Básica. 
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Quadro 3 – Demonstrativo geral de alunos e servidores no IFRN (2018.1) 
 

CAMPUS ALUNO PROFESSOR TAE 

 
 

NATAL 

CENTRAL 

DIAC 456 124  

 
215 

DIATINF 1.320 59 

DIACON 1.090 35 

DIAREN 1.396 52 

DIACIN 969 46 

TOTAL 5.231 329 21
 

APODI 951 66 48 

CAICÓ 1.126 66 46 

CANGUARETAMA 796 66 35 

CEARÁ MIRIM 824 61 38 

CURRAIS NOVOS 2.018 70 47 

EAD 2.854 36 27 

IPANGUAÇU 1.176 71 49 

JOÃO CÂMARA 1.015 64 43 

LAJES 455 30 19 

MACAU 1.298 81 44 

MOSSORÓ 2.986 110 61 

NATAL – CIDADE ALTA 1.424 71 55 

NATAL – ZONA NORTE 1.173 73 40 

NOVA CRUZ 1.390 71 42 

PARELHAS 421 30 17 

PARNAMIRIM 1.277 66 47 

PAU DOS FERROS 1.018 78 47 

SANTA CRUZ 1.160 68 43 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

 

1.033 
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44 

SÃO PAULO DO POTENGI 677 59 34 

TOTAL IFRN 30. 303 1. 626 1. 041 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública, consulta em 2018. 

 
 

Conforme se pode observar no quadro 3, há uma discrepância nos dados referentes ao 

CNAT, em termos do número de professores, de estudantes e de servidores técnico- 

administrativos em relação aos outros Campi. Isso decorre do quantitativo e da diversidade de 

ofertas desse Campus. Consequentemente, isso implica um universo maior de alunos e um 

quadro de servidores compatível com a demanda apresentada. Ademais, para melhor distinguir 

essa comparação, apresentaremos, graficamente, esses números, visando favorecer uma leitura 

comparativa mais ilustrativa, nos gráficos 1 e 2, respectivamente. 

 

 

 

 
 

21 
Ao total geral de docentes do CNAT, acrescentaram-se 13 professores que, no momento atual, estão  

assumindo cargos de gestão na Reitoria e não tinham sido contabilizados pelo SUAP. 
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Gráfico 1 – Demonstrativo de docentes por Campus 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública, consulta em 2018. 
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Gráfico 2 – Demonstrativo de alunos por Campus 

 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública, consulta em 2018. 
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Considerando a amplitude do CNAT, convém ressaltar que outros colegiados foram 

instituídos, além dos já citados anteriormente, quais sejam: a comissão de Calendário 

Acadêmico e a Comissão de Horários. A primeira, responsável pela elaboração do calendário 

acadêmico, com representação de todos os segmentos da comunidade escolar; a segunda, 

responsável pela organização da distribuição da carga horária docente de todo o Campus. 

No atual cenário, a Comissão de Horários é composta por representantes docentes de 

todas as diretorias acadêmicas, um representante da Diretoria de Ensino (técnico- 

administrativo) e, por vezes, servidores técnico-administrativos que atuam como secretários 

acadêmicos nas respectivas diretorias acadêmicas. 

Em se tratando de outras formas de organização colegiadas no IFRN, referentes à 

organização interna do trabalho docente, instituíram-se, em todos os Campi, as reuniões 

pedagógicas (RPs) e as reuniões de grupo (RGs) por disciplina, sendo estas de frequência 

semanal, realizadas em horários preestabelecidos e contabilizadas na carga horária docente. 

Essas reuniões permitem a troca de experiências, socialização de conhecimentos, deliberações, 

organização das atividades acadêmicas, discussão e reflexão de processos administrativos e 

pedagógicos, discussão das ações da gestão, dentre outros aspectos. 

Pudemos constatar, em nossa experiência na gestão do CNAT, que as RPs, por vezes, 

discutem e deliberam encaminhamentos e posicionamentos, exercendo influência sobre a 

tomada de decisões por parte da gestão instituída. Essas reuniões constituem-se em um espaço 

de construção de consensos e dissensos, mediações, contradições, disputas e interesses, quer de 

gestores, de indivíduos, quer de grupos de disciplinas. 

Outros modos e instâncias colegiadas de organização política mais geral também 

existem no Campus; alguns como resultado da organização dos estudantes e dos servidores, que 

merecem destaque pelas intervenções políticas e pela influência que exercem em ações e 

definições administrativas e pedagógicas implementadas. 

No segmento estudantil, o Grêmio Djalma Maranhão e os coletivos estudantis, como 

Coletivo Mulheres Independentes por uma Geração Autônoma (MIGA); Coletivo LGBT Geni 

Croquete; Coletivo Ambientalista Nivaldo Calixto e as “Rosquinhas”. As “Rosquinhas” 

localizam-se no pátio da escola, bem na frente do Ginásio e se constituem num espaço informal 

de encontro dos estudantes para conversar, descansar, fazer ou discutir política, elaborar ou 

executar eventos e intervenções artístico-culturais. É também o lugar onde os estudantes iniciam 

namoros e até “gazeiam” aulas. 

No segmento dos servidores, temos, na esfera sindical, o Sindicato Nacional dos 

Servidores Federais (SINASEFE) – Seção Natal, que representa a categoria dos servidores 
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docentes e técnico-administrativos. Essa instituição discute, acompanha e influencia as 

políticas instituídas em nível nacional e sistêmico do IFRN. 

A estrutura, os mecanismos e os instrumentos de participação colegiada, a que fizemos 

referência, compõem o que entendemos ser os pilares, por meio dos quais é pautado o trabalho 

político, administrativo e pedagógico no IFRN. 

Fundamentando-nos, pois, nos referenciais estruturantes do IFRN, podemos inferir que 

se fazem presentes diversos instrumentos de participação em processos decisórios. Todavia, em 

que pese a gestão democrática constituir-se em um dos princípios orientadores das relações 

pedagógicas, compreendemos que a instituição escolar encontra-se imbricada com um projeto 

maior de sociedade, conforme referido no item anterior. 

Como exemplo de um dos mecanismos de gestão democrática do IFRN, viabilizadora 

de participação em processos decisórios, apresentaremos algumas reflexões acerca dos modos 

de organização do trabalho docente no Campus Natal Central; a atuação da comissão de 

horários e alguns indicadores de necessidades institucionais, tendo em vista a função social da 

Instituição, a estrutura do CNAT, especificidades da carreira docente, e necessidades e sentidos 

da Comissão de Horários, em prol da participação e efetivação de processos democráticos na 

gestão escolar. 
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4 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO CAMPUS NATAL CENTRAL E 

A COMISSÃO DE HORÁRIOS 

 

A organização do trabalho docente no IFRN reveste-se de uma dinâmica organizacional 

com estruturação bastante complexa, em função da atuação dos professores em diversos níveis, 

áreas de conhecimentos e modalidades de ensino. Essa realidade traduz “o compromisso de a 

instituição articular – em formas, níveis e modalidades educacionais variados e previstos na Lei 

9.394/96 (LDB) – ações de ensino, pesquisa e extensão” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 97). 

Em desdobramento ao que preconiza a LDB, o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão também se encontra instituído na lei de criação dos IFs (Lei n. 

11.892/08), cujas finalidades e caraterísticas da articulação entre essas três dimensões orientam 

a organização acadêmica institucional, sendo, por isso mesmo, reafirmadas no PPP do IFRN. 

Em se tratando da atuação do ensino no IFRN, conforme expresso no PPP, a política 

educacional desta instituição assim se define: 

 
Em atendimento à função social, às necessidades educativas do Rio Grande do Norte 

e aos preceitos da reestruturação da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, a atuação do ensino no IFRN incide na educação básica, na educação 

profissional e tecnológica e na educação superior, nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância. Abrange cursos e programas de formação inicial e 

continuada ou de qualificação profissional; programas de certificação profissional; 

cursos técnicos de nível médio, nas formas integrada regular, integrada na modalidade 

EJA e subsequente; cursos superiores de tecnologia ou de graduação tecnológica; 

cursos de engenharia, cursos de licenciatura, inclusive na forma de segunda 

licenciatura; cursos de pós-graduação lato sensu, e cursos e programas de pós-

graduação (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 97). 

 

Os IFs, dentre outras finalidades e características, definidas no Art. 6º, Inc. III, da Lei 

n. 11.892/08, deverão “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão” (BRASIL, 2008). 

No que concerne à oferta de vagas, nos termos dos objetivos estabelecidos na referida 

Lei, é definida, como função estratégica do IF, a educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma integrada, garantindo o mínimo de 50% de suas vagas para essa 

modalidade em cada exercício e de 20% para a formação de professores da educação básica 

(licenciaturas e programas especiais de formação pedagógica), sobretudo nas áreas de 



64 
 

 

Ciências e de Matemática. O restante das vagas é destinado às demais formas de oferta 

educacional ou à complementação dos mínimos exigidos (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 20). 

Desse modo, o professor do IFRN, conforme a Lei n. 11.784, de 22 de setembro de 2008, 

passou a integrar uma nova carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), prevista para as Instituições Federais de Ensino, vinculadas ao MEC. A supracitada 

Lei permite a atuação desse profissional desde a Educação Básica, passando pela Educação 

Profissional de qualificação técnica e a Educação Superior, que compreende o Ensino Superior 

Tecnológico, as Licenciaturas e a Pós-Graduação. 

Nesse contexto de atuação, está o CNAT, que, juntamente com mais 20 Campi, dentre 

os quais, uma unidade de EAD, compõem o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Entre suas marcas identitárias, faz-se pertinente referenciar as características históricas, 

geográficas e de estrutura organizacional do Campus Natal Central. É importante ressaltar que 

a história do CNAT está imbrincada à própria trajetória do Instituto, conforme histórico 

apresentado no portal do Campus: 

 
A história do Campus Natal Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

situado no bairro do Tirol, se confunde com a própria trajetória da Instituição. Foi 

inaugurado em 11 de março de 1967, quando a antiga Escola Industrial de Natal foi 

transferida do prédio histórico da Avenida Rio Branco, centro da capital, para as 

instalações do atual Campus Central. 

 

Dessa forma, sua atual configuração é resultado das transformações da instituição 

desde sua fundação, em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, depois, em 1937, 

como Liceu Industrial de Natal, 1942, Escola Industrial de Natal, 1965, Escola 

Industrial Federal do Rio Grande do Norte, passando, em 1968, à Escola Técnica 

Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), em 1999, a Centro Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFET–RN), até o atual Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRN), em 2008. Até 1994, quando foi inaugurada a primeira 

Unidade de Ensino Descentralizada da antiga ETFRN, a Uned/Mossoró, o Campus 

Natal Central constituía a única sede da Instituição (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

[2018?]). 

 

Nesse sentido, podemos subentender que o CNAT se constitui no “fiel depositário” do 

Instituto. A esse respeito, corrobora o que consta no projeto de criação do Programa de Pós- 

graduação em educação profissional (PPGEP): 

 
O Campus Natal Central do IFRN está localizado no bairro do Tirol, em uma área de 

aproximadamente nove hectares. Seu prédio foi inaugurado, em 1967, para ali 

funcionar a ETFRN (Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte), que oferecia, 

inicialmente, cursos técnicos profissionalizantes em nível médio e o ginásio industrial, 

sendo este último gradativamente desativado no início dos anos 1970. Após ser 

transformada em CEFET – RN (Centro Federal de Educação Tecnológica 
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do Rio Grande do Norte), na segunda metade dos anos 1990, passaram a ser oferecidos 

também nesse Campus (à época, denominado de Unidade Sede) cursos superiores de 

Tecnologia, de Licenciaturas e de Pós-graduação lato sensu. Em 2008, juntamente 

com a transformação do CEFET – RN em IFRN (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte), a Unidade Sede passou a denominar-

se Campus Natal Central (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p, 8). 

 
 

O CNAT se constitui na maior unidade do IFRN. Ocupa uma área de 90 mil m², e 

congrega o maior número de servidores e estudantes. Conta, atualmente, com 329 servidores 

docentes e 215 servidores técnico-administrativos, totalizando 544 servidores ativos e 5.231 

estudantes (como mencionado anteriormente no quadro 3). Além disso, dada a extensão do 

Campus, atuam ainda cerca de 148 trabalhadores terceirizados 22 em atividades de manutenção, 

limpeza e segurança, dentre outras funções. 

Enquanto os demais Campi possuem apenas uma diretoria acadêmica, o CNAT, como 

já afirmado anteriormente, comporta, em sua estrutura organizacional, cinco diretorias 

acadêmicas: DIAC, DIACON, DIACIN, DIATINF e DIAREN, que funcionam com estrutura 

administrativa (física, material, quadro de pessoal e estudantil) própria (salas de 

aulas/laboratórios, secretaria acadêmica, sala de professores, cursos, docentes, técnico- 

administrativos, equipamentos etc). No âmbito de cada diretoria, também são desenvolvidas 

atividades de pesquisa e de extensão. 

Ainda com referência aos dados supracitados, os gráficos a seguir (3 e 4), apresentam 

demonstrativo do corpo docente e estudantil em cada diretoria acadêmica, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22O trabalho terceirizado denota a condição precária que vem assumindo o trabalho no atual Estado brasileiro. 

Consiste na substituição da contratação direta de mão de obra por empresa interposta, o que reduz os custos com 

contratação, além do fato de o trabalhador ter seus direitos trabalhistas reduzidos. 
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Gráfico 3 – Demonstrativo de docentes no CNAT  ̶  Diretorias Acadêmicas 
 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 
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Gráfico 4 – Demonstrativo de alunos no CNAT  ̶  Diretorias Acadêmicas 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 

 

 

A Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC) tem sua ação educacional voltada para a 

formação de professores, enquanto as demais diretorias estão centradas na formação 

profissional (técnica e tecnológica), ofertando cursos de acordo com o eixo tecnológico de 

atuação, conforme referido no quadro 4 e 5. Também é de responsabilidade dessa diretoria a 

oferta (e organização pedagógica) das disciplinas de formação geral (áreas de Linguagens, 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) destinadas aos Cursos Técnicos de 

Ensino Médio (Integrados e Subsequentes) e Cursos Superiores Tecnológicos, alocados nas 
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demais diretorias acadêmicas. Em função dessa organização, o maior número de docentes 

encontra-se lotado nessa diretoria. 

Um aspecto a ser destacado diz respeito à disposição dos professores nessa instituição 

em contraposição aos demais Campi. Nestes últimos, até mesmo pelo fato de só existir uma 

diretoria acadêmica, os professores das áreas de formação geral e de formação profissional 

colocam-se sob a tutela de uma única diretoria acadêmica. 

No CNAT, os professores das disciplinas de formação geral têm seu exercício localizado 

na DIAC e os demais que atuam no âmbito das disciplinas profissionais (técnicas) encontram-

se lotados em suas respectivas diretorias acadêmicas (DIACIN, DIACON, DIATINF e 

DIAREN), conforme os cursos ofertados. 

Em decorrência dessa organização dos professores, pode-se inferir implicações diversas 

para a prática pedagógica, como, por exemplo, o necessário entrecruzamento e diálogo entre os 

conhecimentos dessas duas áreas mencionadas, sobretudo em observância  aos princípios da 

formação integral, da interdisciplinaridade e da contextualização, elencados no PPP da 

instituição. Todavia, apesar de as RGs e as RPs se constituírem em uma conquista dentro da 

carga horária do professor como espaço de estudo e de planejamento, existe, na prática, uma 

limitação desses espaços de diálogo vez que eles concentram apenas os pares de um mesmo 

campo/área de conhecimento. Além disso, internamente, persiste a cobrança no sentido de que, 

para se alinhar com a proposição do currículo integrado, essas reuniões poderiam estar 

congregando, inclusive, professores da área da formação geral com os da formação técnica para 

contribuir com o diálogo entre áreas de conhecimento díspares, promovendo a 

interdisciplinaridade, a formação humana integral e o currículo integrado. Isso consistiria em 

uma tarefa nada fácil para a Comissão de Horários, em termos da organização dos tempos de 

professores do campo da formação geral (diversas áreas de conhecimentos propedêuticos) e da 

formação técnica (diversos campos de conhecimentos profissionais), fazendo coincidir horários 

vagos para estarem se reunindo para pensar a intersecção desses diversos campos de saber. 

Até aqui, buscamos apresentar diversas características do CNAT, evidenciando sua 

complexidade e justificando a opção para realizar a presente pesquisa, bem como o fato de esse 

Campus ter vivenciado, mais que qualquer outro, a maior parte das mudanças operadas na 

política educacional brasileira, o que denota sua riqueza como campo exploratório. E, por fim, 

merece destaque o fato de a pesquisadora ter desempenhado a função de Diretora de Ensino, a 

quem compete, dentre outras atribuições, coordenar e articular os processos de ensino. 
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Para possibilitar uma maior compreensão e clareza sobre a realidade vivenciada no 

CNAT, apresentamos a seguir, nos quadros 4 e 5, respectivamente, uma panorâmica geral da 

oferta de ensino, contemplando os níveis básico e superior específicos de cada diretoria 

acadêmica. 

 
Quadro 4 – Demonstrativo do ensino no CNAT – Nível Básico (2018.1) 

 
CURSOS TÉCNICOS 

 
DIRETORIA 

 
MODALIDADE 

 
CURSO 

ALUNO 

MATRICULADO 

TOTAL POR 

DIRETORIA 

 

DIATINF 

 

Integrado 

Administração 167  

473 Informática para Internet 152 

Manutenção e Suporte em 

Informática 

 

154 

 
DIACON 

Integrado Edificações 353  
876 

Subsequente 
Edificações 362 

Estradas 161 

 

 

 
DIAREN 

 
Integrado 

Controle Ambiental 319  

 

 
1.125 

Geologia 160 

Mineração 164 

 
Subsequente 

Geologia 116 

Mineração 134 

Segurança do Trabalho 232 

 

 
DIACIN 

Integrado 
Eletrotécnica 173  

 
885 

Mecânica 192 

 
Subsequente 

Eletrotécnica 195 

Mecânica 170 

Petróleo e Gás 155 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS 3.359 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 

 

No que se refere à oferta educacional no nível da Educação Superior do CNAT, em sua 

diversidade de cursos de graduação e pós-graduações, áreas de conhecimentos, diretorias 

acadêmicas, quantidade de alunos e professores vinculados a essa dinâmica curricular, 

apresentamos o quadro 5, com respectivas representações da diversificação do trabalho docente 

e das demandas de gestão administrativa e pedagógica. 
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Quadro 5 – Demonstrativo do ensino no CNAT – Nível Superior (2018.1) 

 
DIRETORIA 

 
MODALIDADE 

CURSO 

SUPERIOR 

ALUNO 

MATRICULADO 

TOTAL POR 

DIRETORIA 

 

 

 

DIATINF 

 

 

 
Graduação 

Tecnológica 

Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de 

Sistemas (TADS) 

 
 

259 

 

 

 

847 

Tecnologia em Rede 

de Computadores 

 

230 

Tecnologia em Gestão 

Pública 

 

232 

Tecnologia em 
Comércio Exterior 

 
126 

 

DIACON 
Graduação 

Tecnológica 

Tecnologia em 

Construção de 

Edifícios 

 

214 
 

214 

 

 

 

 
 

DIAC 

 

 

 

 
Graduação em 

Licenciatura 

Licenciatura em 
Matemática 

 

118 
 

 

 

 
 

456 

Licenciatura em Física 106 

Licenciatura em 
Espanhol 

 

67 

Geografia 111 

 
 

Pós-Graduação 

Mestrado Acadêmico 

em 
Educação Profissional 

 
 

20 

Mestrado Profissional 
em Física 

 

34 

DIACIN 
Graduação em 

Engenharia 
 

Engenharia de Energia 
84 84 

 

 
 

DIAREN 

Graduação 
Tecnológica 

Tecnologia em Gestão 
Ambiental 

 

175 
 

 
 

271 
 
 

Pós-Graduação 

Especialização em 

Gestão Ambiental 

 
64 

Mestrado Profissional 

em Uso Sustentável de 

Recursos Naturais 

 
 

32 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
1.872 

  

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 

 

 

Conforme evidenciado nos quadros 4 e 5, o IFRN, especialmente o CNAT, apresenta 

uma característica multinível e pluricurricular, denunciando a dificuldade que tal configuração 

acarreta para o fazer docente sob vários aspectos. O primeiro entrave decorre da adoção de  um 

currículo multinível de ensino e de diferentes cursos profissionais, programas e atividades 

educacionais vigentes na Instituição, exigindo dos professores a necessária articulação de 

diferentes graus e perfis de conhecimentos. Essa pluralidade curricular demanda de um 
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mesmo professor a elaboração de planos pedagógicos diferenciados em níveis, abordagens e 

cursos, em decorrência das necessidades formativas diversas. 

Além disso, a oferta de ensino em diversos níveis faz convergir para a instituição um 

corpo estudantil bem variado, no que concerne à faixa etária, à cultura e à condição 

socioeconômica. Essa diversidade decorre também da reserva de 50% das vagas em seus cursos 

para estudantes da rede pública, já estabelecida, de forma pioneira, em 1994, nos cursos técnicos 

de nível médio, conforme atesta o artigo A realidade da ETFRN... (1995, p. 65). Posteriormente, 

em 2004, essa reserva de vagas foi estendida às demais ofertas, colocando o Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET–RN) como a primeira instituição 

federal a adotar um modelo embrionário de política de ação afirmativa. A democratização do 

acesso foi ainda expandida aos demais Campi em 2012; em especial, as cotas raciais, resultantes 

da adoção de políticas públicas de ações afirmativas instituídas pelo governo federal através da 

Lei 12.711/2012. 

Por fim, para além da dimensão de ensino, com toda a complexidade já explicitada, 

registra-se a dificuldade de desenvolver ações de pesquisa e extensão atendendo a critérios de 

qualidade e produtividade no contexto político produtivista que caracteriza o ensino superior 

na atualidade. 

Conforme preconizados no PPP do IFRN, o ensino, a pesquisa e a extensão norteiam- 

se pelo princípio da indissociabilidade, pressupondo a inter-relação entre essas atividades na 

organização acadêmica e nas práticas pedagógicas da Instituição. 

No que concerne às concepções de natureza teórico-metodológica, o PPP do Instituto 

enfatiza que a integração entre essas três dimensões, na realidade do IFRN, está diretamente 

relacionada à gestão pedagógico-administrativa dos processos e práticas acadêmicas, 

recomendando as seguintes ações: 

 
a) adesão ao diálogo interdisciplinar, por meio de uma organização curricular que 

acolha os eixos básico, científico, técnico e tecnológico; 

 
b) promoção de intercâmbios constantes entre as áreas de conhecimento e as 

temáticas do cotidiano, conectando aspectos da formação humana, social e 

profissional; 

 
c) planejamento conjunto, envolvendo disciplinas, programas e projetos que, em 

conjunto, compõem as diretrizes dos cursos; 

 
d) condução dialógica, atrelada ao planejamento conjunto do processo pedagógico de 

aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes; e 
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e) formação continuada para atender às especificidades pedagógicas, no sentido de 

materializar a aproximação das áreas e as dimensões acadêmicas, verificando as 

necessidades presentes na realidade da qual os sujeitos fazem parte (INSTITUTO, 

2012, p. 91). 

 

Ressaltamos que tal concepção requer dos atores envolvidos uma compreensão de 

ensino ancorada numa visão de totalidade, de forma a contemplar o caráter integrador do 

conhecimento, o que sinaliza a necessidade de unidade de ações didático-pedagógicas em 

termos de planejamento conjunto, articulações, interações e diálogo permanente. 

Nesse sentido, reafirmamos a complexidade que representa a atuação docente em bases 

interdisciplinares e entrelaçada a um currículo integrado, de orientação crítica e organizado a 

partir de quatros eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia. 

A fim de explicitar características interdisciplinares e de indissociabilidade entre o 

ensino e a pesquisa, nas atuações e práticas pedagógicas, elenca-se, no quadro 6, a quantidade 

de núcleos, linhas de pesquisa e o quantitativo de pesquisadores envolvidos com a pesquisa  no 

CNAT, por diretoria acadêmica. 

 
Quadro 6 – Demonstrativo do desenvolvimento da pesquisa no CNAT (2018.1) 

 

 

DIRETORIA 

NÚCLEOS 

DE   

PESQUISAS 

LINHAS 

DE 

PESQUISAS 

 

DOCENTE 

 

TAE 

 
DOCENTE 

COLABORADOR 

DIAC 15 56 92 14 19 

DIACON 05 26 46 0 07 

DIACIN 07 41 46 04 03 

DIATINF 07 18 48 04 11 

DIAREN 09 48 58 01 13 

DIRETORIA 

DE 

EXTENSÃO 

 

 

01 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

03 

 

 

- 

TOTAL 44 194 293 26 53 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 

 

 
As atividades de pesquisa no CNAT são realizadas a partir dos núcleos e das linhas de 

pesquisas. O núcleo caracteriza-se por agregar um grupo de pesquisadores que definem um 

tema aglutinador de investigação científica, de que são originadas as linhas cujos projetos 

devem ser correlatos aos núcleos e às linhas de pesquisa, guardando afinidades entre si. Estas 

últimas são compostas por docentes do IFRN e de outras instituições de ensino 
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(colaboradores), servidores técnico-administrativos e discentes (bolsistas e voluntários). 

Atualmente, estão constituídos 44 núcleos de pesquisa e 194 linhas de pesquisas, 

distribuídas nas diversas diretorias acadêmicas. A DIAC, em função de ser a diretoria que 

abrange o maior número de professores, abriga o maior número de núcleos e linhas de pesquisa. 

No âmbito dessa diretoria, são desenvolvidos ainda dois projetos financiados pela CAPES: o 

PET (Programa de Educação Tutorial) e o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência). 

O PET, orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

é destinado a estudantes de cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior do país 

(sob a orientação de um professor tutor) e visa, dentre outros objetivos, apoiar esses estudantes 

no desenvolvimento de atividades extracurriculares que complementem sua formação 

acadêmica, no melhoramento do rendimento acadêmico, bem como na melhoria da qualidade 

dos cursos de graduação (BRASIL, 2006). No CNAT, esse programa é desenvolvido pelo Curso 

de Licenciatura em Física. 

O PIBID envolve professores e alunos dos cursos de licenciaturas do Instituto e 

professores e alunos da Educação Básica do Ensino Público Estadual. O programa conta com 

bolsas de iniciação à docência, destinadas aos estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto, 

visando, dentre outros objetivos, incentivá-los ao exercício da docência na Educação Básica e 

à articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas 

estaduais e municipais. 

Em relação à extensão, o quadro seguinte apresenta registros dessa atividade no CNAT, 

no exercício de 2018.1. Por opção, deixamos de nominar os quarenta e oito projetos em 

andamento no momento, restringindo-nos a relacionar a quantidade de projetos relativos a cada 

edital publicado, e ao número de professores, de técnico-administrativos e de estudantes 

envolvidos no total. 
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Quadro 7 – Demonstrativo do desenvolvimento da extensão no CNAT (2018.1) 
 

 

EDITAL 

 

PROJETO 

 

PROFESSOR 

 

TAE 

 

ALUNO 

01/2017 – PROEX – IFRN 

Fluxo contínuo 

 
20 

 
62 

 
17 

 
60 

01/2017 – PROEX – IFRN 

Programa Mulheres Mil 

 
01 

 
01 

 
0 

 
01 

02/2017 – PROEX – IFRN 08 36 08 63 

03/2017 – PROEX – IFRN 03 27 0 45 

05/2017 – PROEX – IFRN 

Fomento Externo 

 
03 

 
09 

 
02 

 
16 

08/2017 – PROEX – IFRN 01 0 01 02 

21/2017 – DG/DIREX – IFRN – 

CNAT 

 
10 

 
16 

 
06 

 
31 

TOTAL 46 151 34 218 

Fonte: Adaptado do Sistema Unificado de Administração Pública em 2018. 

 

 

Ao caracterizar a dinâmica curricular e os desdobramentos para o trabalho pedagógico 

no IFRN, em particular no CNAT, constatamos a abrangência da atuação docente no tocante ao 

domínio dos saberes a ensinar e às exigências profissionais. Essa atuação pode-se referir a uma 

ou mais de uma disciplina, num mesmo nível de ensino, porém em áreas profissionais distintas; 

uma ou mais disciplinas em diferentes níveis de ensino e de áreas profissionais, o que requer a 

necessidade de verticalizar conhecimentos além da articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

que perpassam todos os níveis. 

Nesse cenário de pluralidade e diversidade das atividades docentes, fica clara a 

necessidade de uma organização sistêmica em vários aspectos referentes à vinculação a uma 

área profissional, a uma diretoria específica, ao número de disciplinas, às áreas de 

conhecimentos e à definição dos horários. 

No que se refere à distribuição da carga horária e à organização do trabalho docente, 

com a finalidade de assegurar a qualidade do processo educacional e, ao mesmo tempo, 



75 
 

 

garantir condições de trabalho equânimes e exequíveis, considerando as especificidades do 

CNAT, exige-se planejamento e coordenação prévios. 

Atuar na gestão pedagógico-administrativa, sob tais condições, requer, do gestor, 

habilidade administrativa para conciliar os interesses dos atores em várias situações. Mediante 

histórico institucional do CNAT, registrado em memórias, relatos de experiências e 

documentos, tais particularidades apresentam-se e se entrecruzam com interesses institucionais, 

demandados pelas necessidades de organização interna coletivas, e interesses dos indivíduos. 

Nesse universo escolar de demandas e de interesses contrapostos, emerge um ator importante, 

a Comissão de Horários. 

 

4.1 A Comissão de Horários no Campus Natal Central 

 

Falar da Comissão de Horários, da forma como ela se apresenta hoje, implica recuperar 

um pouco de sua história, de como a instituição organizava os horários de aula antes de sua 

transformação em Instituto Federal. Em função de não havermos encontrado registros 

documentais sistematizados dessa prática, buscamos entendê-la através dos depoimentos de um 

professor aposentado e de um servidor técnico-administrativo, ainda no exercício de sua função, 

que atuaram na organização e sistematização dos horários por vários anos consecutivos. 

Conforme o depoimento de ambos, os primeiros horários a serem organizados eram os 

das disciplinas técnicas e das Línguas Estrangeiras. Isso ocorria em função de otimizar os 

espaços de laboratórios voltados para a prática das disciplinas técnicas e os laboratórios 

específicos destinados às Línguas, que dispunham de salas próprias com equipamentos de 

áudio, vídeo e outros. 

Feito esse primeiro arranjo pelos coordenadores de cursos e/ou disciplinas, os horários 

eram encaminhados para o grupo responsável pela sistematização final, a fim de serem 

complementados pelos demais das disciplinas de formação geral. Importante ressaltar que esse 

grupo era constituído pelo Diretor de Ensino, pelo Coordenador de Ensino e por um servidor 

técnico-administrativo vinculado à Diretoria de Ensino. 

Conforme o professor (a quem identificaremos a partir de então como D8), os docentes 

de todas as disciplinas preenchiam um formulário de disponibilidade para os turnos matutino, 

vespertino e noturno, sendo suas solicitações atendidas na medida do possível. 

A elaboração desses horários era feita manualmente. Uma matriz era fixada em uma 

tábua de madeira com vários furos (confeccionada na própria marcenaria da escola). Nos 
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lugares perfurados, eram colocados pinos de madeira coloridos, sendo cada cor representativa 

de uma dada disciplina. 

De acordo com o servidor técnico-administrativo (a partir de agora, identificado como 

2TA), esse trabalho podia ser caracterizado como um jogo de damas, cujas peças eram 

movimentadas o tempo todo. O grupo responsável por esse trabalho levava, em média, três 

semanas, trabalhando cerca de dez horas diárias, para concluir a organização dos horários. 

Nos idos de 1995, quando ingressamos na instituição, a forma de elaboração e de 

registro dos horários havia evoluído em relação a esse formato. Esses eram registrados em três 

quadros de metal, onde eram fixados, tanto imãs em forma de bolinhas coloridas quanto recortes 

de cartolinas com o nome da disciplina. Quando era necessário dividir a turma em duas 

disciplinas, em função do espaço do laboratório, o pedaço de cartolina era dividido ao meio, 

apresentando duas cores. 

Algumas alegações de professores (no sentido de não poderem ministrar aulas em 

determinados horários ou dias) foram rememoradas nos depoimentos dos sujeitos entrevistados 

(2TA e D8), dando conta da interposição de interesses individuais e da complexidade que isso 

acarretava para os processos educacionais. Dentre tantas inusitadas justificativas atreladas tão 

somente aos interesses individuais, citamos o caso do professor que não podia ter aula pela 

manhã porque andava a cavalo; da professora que solicitou colocar 16 aulas em 14 horários; do 

professor que não podia ter aula na segunda pela manhã porque estava sempre de ressaca; da 

professora que não podia ter aula nos últimos horários da manhã nem nos primeiros da tarde, 

por serem “horários mais quentes”. 

Também se apresentam motivos mais frequentes e comuns, como ocorre até hoje: o 

professor que não queria os últimos horários da sexta-feira e/ou os primeiros das manhãs; os 

que solicitavam mudanças de horários e ameaçavam solicitar afastamento, caso não fossem 

atendidos; reclamação das janelas (intervalos) entre horários, dentre outras alegações. 

No contexto acima, algumas exigências e necessidades eram atendidas na medida do 

possível; outras negadas, e muitas outras renegociadas entre professores, colegas e gestores. 

Contudo, a equipe dos horários permaneceu com essa operacionalização manual e de constante 

mediação, por anos seguidos. 

A partir de 2012, com as novas ferramentas de programas e softwares de informática, a 

elaboração dos horários passou a ser mais ágil e menos trabalhosa. Nesse processo, a Comissão 

tem utilizado o “Timetables”, programa gerador de horário escolar, que permite inserir todas as 

informações que se deseja criar, como, por exemplo, turnos, número de aulas, dias da semana, 

disciplinas (cada uma apresenta uma cor), professores e turmas, dentre outros 
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dados. Esse programa permite criar automaticamente horários para cada turma e para cada 

professor, além de poder ser distribuído eletronicamente, ser arquivado, ser impresso e 

divulgado, de acordo com as necessidades institucionais. 

Entretanto, na elaboração dos horários das diretorias de formação profissional e das de 

formação básica, ainda perduram negociações, tendo em vista a natureza diversa das duas 

formações. No caso das disciplinas técnicas, alega-se condições espaciais e de tempo para as 

práticas nos laboratórios; assim, esses horários permanecem sendo elaborados primeiro, tal 

como ocorria no passado. Todavia, independentemente das ferramentas utilizadas, para além 

de um jogo de damas ou de um quebra-cabeça, a organização do horário continua requerendo 

continuamente negociações, pois as disciplinas da formação geral também necessitam atender 

a propósitos pedagógicos, visando potencializar a aprendizagem dos alunos. 

Não obstante, a realidade cotidiana evidencia, ainda, a necessidade de uma melhor 

integração e articulação entre os diversos currículos de cursos, em que a formação  profissional 

e tecnológica soma-se à formação científica e humanística, que coloca em jogo condições 

humanas, subjetivas, políticas e curriculares a serem mediadas, numa compreensão de que o 

mais prático nem sempre representa o melhor para a aprendizagem dos estudantes. 

Em 2011, entre o término de uma gestão no Campus e início de outra, em 2012, com a 

eleição de um novo diretor geral, ocorreu uma greve que perdurou por 51 dias. Com isso, o 

término do ano letivo de 2011, previsto para dezembro, foi estendido para março de 2012, e o 

início do ano letivo de 2012, adiado para abril. 

O fato é que entre a exoneração da equipe que estava deixando a antiga gestão e a 

nomeação da nova, dada a complexidade de elaboração dos horários, estes não ficaram prontos 

a tempo, o que resultou em turmas sem aulas, alunos voltando para casa e muitas reclamações 

de estudantes, pais e professores. 

Nesse contexto, o novo diretor instituiu a Comissão de Horários, publicando a portaria 

nº. 144/2012 – DG/CNAT/IFRN, em 15 de junho de 2012, com a designação de 10 membros 

para a elaboração dos horários de aulas. Essa primeira comissão foi composta por nove 

professores, representando suas respectivas diretorias acadêmicas, e um membro da Equipe 

Técnico Pedagógica, representando a Diretoria de Ensino. A DIAC tinha três professores 

representando-a; as demais diretorias contavam com a representação de um ou dois membros. 

Convém frisar que este colegiado teve como objetivo organizar os horários referentes 

ao segundo semestre de 2012, os quais se referiam apenas aos cursos semestrais, cuja entrada 

ocorre duas vezes ao ano, significando uma demanda bem menor do que aquela proveniente do 

início do ano letivo quando coincide a entrada anual de estudantes para ingresso nos cursos 
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técnicos integrados (maior oferta) com a entrada de alunos para os cursos semestrais, 

constituindo-se, portanto, num trabalho de magnitude bem maior. 

Atualmente, participam da Comissão professores indicados pelos diretores acadêmicos 

no âmbito de suas respectivas diretorias acadêmicas. Essa comissão operacionaliza a 

organização dos horários da seguinte forma: os coordenadores de curso das diretorias 

acadêmicas (no âmbito dos cursos profissionais) elaboram os horários das disciplinas técnicas 

e os encaminham para o representante de sua diretoria na Comissão (em alguns casos, o 

coordenador de curso faz parte da Comissão). Após essas diretorias finalizarem suas demandas, 

a DIAC (através de seus representantes na Comissão) preenche os demais horários (lacunas) 

com as disciplinas de formação geral, tal qual ocorria em anos anteriores. 

Desde seu início até o presente momento, muitos professores entraram e saíram da 

Comissão. Constata-se essa inconstância maior por parte dos representantes da DIAC, podendo 

ser aventada a hipótese de que isso se dá em função das dificuldades de consenso e negociações 

requeridas junto aos professores, pois, como já mencionado, essa diretoria agrega o maior 

número de docentes, cujas disciplinas estão inseridas nos diversos cursos das quatro diretorias 

de educação profissional e da própria DIAC, no caso das licenciaturas e da pós- graduação. 

Voltaremos mais adiante a essa discussão quando da análise dos dados construídos, em que 

conjecturas poderão ser refutadas, confirmadas ou novas ideias poderão incorporar-se à reflexão 

posta. 

A seguir, o capítulo cinco, em que, a partir da análise de dados da empiria e dos 

referenciais orientadores desta pesquisa, abordaremos dimensões da gestão escolar no âmbito 

da participação dos representantes na Comissão de Horários, no que se refere à organização da 

carga horária docente de ensino no CNAT. Também serão evidenciados aspectos de 

democratização das relações sob o viés do jogo de forças no campo das necessidades 

institucionais demandadas pelo trabalho educativo versus os interesses individuais e 

corporativos presentes nas relações instituídas. 
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5 A NECESSIDADE INSTITUCIONAL E OS INTERESSES INDIVIDUAIS E 

CORPORATIVOS NA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE ENSINO NO IFRN 

– CAMPUS NATAL CENTRAL 

 

Compreender a dinâmica de participação dos representantes na Comissão de Horários, 

a mediação entre as necessidades educacionais de organização do trabalho docente e os 

interesses individuais e corporativos, o grau de controle e autonomia, dentre outros aspectos, 

são questões essenciais para refletir a respeito dos interesses que determinam a organização e 

distribuição da carga horária de ensino no CNAT. Isso pode, certamente, resultar em 

aprendizados políticos, de tal modo a convergir para uma melhor prática de gestão na 

perspectiva de um sujeito coletivo. 

E visando melhor entender o modus operandi da Comissão de Horários, especialmente 

o modo como trabalha a mediação entre as necessidades institucionais coletivas e os interesses 

individuais e corporativos do quadro docente, reunimos dados e informações que se farão 

imprescindíveis para definir a natureza da participação dos membros dessa Comissão, investida 

da responsabilidade de construir/distribuir a carga-horária da instituição. 

Em sendo essa a pretensão, comecemos por definir como, neste estudo, concebemos o 

sentido de participação. Nos termos de Abranches (2006. p 9), com quem nos alinhamos, a 

participação é entendida 

 
[...] como um exercício democrático, por meio do qual aprendemos a eleger o poder, 

fiscalizar, desburocratizar e dividir responsabilidades, e que os vários canais dessa 

participação convergem para elaborar condições favoráveis de surgimento dos 

cidadãos e suas formas de organização. 

 

A noção de participação como algo inerente ao homem pode ser encontrada em 

Bordenave (1994), para quem, desde sua origem, o homem buscou viver agrupado com os seus 

semelhantes, e seus modos de participação acompanharam as diversas configurações históricas 

da vida social. Para esse autor, a participação constitui-se em “uma necessidade fundamental 

do ser humano, como o são a comida, o sono e a saúde, sendo através dela que o homem realiza 

sua tendência inata de fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo”. 

Além disso, considera que a participação tem duas bases complementares: uma base afetiva, 

relacionada ao prazer de fazer coisas com outros e uma base instrumental, referente ao ato de 

fazer coisas com outros, por ser mais eficaz e eficiente do que fazê-las sozinho. Nesse sentido, 

mostra-se em sintonia com a fala do representante 1TA, ilustrada abaixo: 
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Uma instituição como essa, desse tamanho, tem que ter uma comissão porque uma 

pessoa sozinha não dá conta de resolver a questão da elaboração do horário. É assim, 

é a coisa óbvia, mas tem sentido, porque é que tem que ter uma comissão? Representa 

isso, a necessidade institucional de que haja várias pessoas que deem conta dessa 

necessidade (REPRESENTANTE 1TA, 2018). 

 
De acordo com Bordenave (1994, p. 22), “a palavra participação vem da palavra parte. 

Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte.” É importante evidenciar que essas 

expressões possuem significados distintos de acordo com o seu entendimento, ou seja, é 

possível fazer parte sem tomar parte. Também vale ressalvar o fato de “que a segunda expressão 

representa um nível mais intenso de participação”, resultando daí a diferenciação entre a 

participação ativa e a participação passiva, correspondente à distância entre o cidadão inerte e 

o cidadão engajado. 

Além disso, o autor ainda nos esclarece que, mesmo dentro da participação ativa, há 

diferenças na qualidade da participação. Desse modo, algumas pessoas sentem “ser parte” da 

organização; assim, “tendo parte” nela (e por esta compreensão) sustentam uma relação de 

lealdade e responsabilidade, enquanto que outras, mesmo muito ativas, não possuem a mesma 

relação e a abandonam com relativa facilidade. Por fim, arremata: “A prova de fogo da 

participação não é o quanto se toma parte, mas como se toma parte.” 

Essa mesma perspectiva se reitera na fala de dois representantes: 

 

Na minha diretoria, ninguém quer vir participar de Comissão de Horários, porque eles 

sabem que o trabalho é meio árduo e você tem discussões. Ninguém quer participar 

da comissão de horários. Tá eu e (Nome) porque a gente já está mesmo e não tem 

como. Se a gente sair, quem é que vai assumir? Ninguém quer assumir 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
O motivo que me levou vou confessar que foi a falta de que não tinha quem assumisse, 

eu já estava para assumir a coordenação. Eu peguei e disse: “não, vou assumir esse 

desafio” (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 
 

No contexto de composição da Comissão de Horários, as portarias de designação de 

membros revelam o constante rodízio por parte dos representantes da DIAC, diretoria com o 

maior número de professores do Campus. Isso, muito provavelmente, se deve ao fato de esses 

sujeitos representantes sentirem-se “intimidados” diante da dimensão e da complexidade do 

processo de organização e distribuição dos horários de aulas, uma atividade que requer sempre 

negociações junto aos demais grupos de professores. 

Bordenave (1994) considera a existência de seis tipos de participação diferenciados, 

já referidos em capítulo precedente, que agora passamos a explicitar, quais sejam: 
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a) participação de fato – refere-se àquela inerente à natureza social do homem, que o 

acompanha desde os primórdios da humanidade, como a participação na família, nas 

tarefas de subsistência, no culto religioso, na recreação e na defesa contra os inimigos; 

b) Participação espontânea – relacionada ao ato de os homens participarem 

voluntariamente de grupos de vizinhos e de amigos, considerados “grupos fluidos,  sem 

organização estável ou propósitos claros e definidos a não ser os de satisfazer 

necessidades psicológicas de pertencer, expressar-se receber e dar afeto; obter 

reconhecimento e prestígio” (BORDENAVE, 1994, p. 27); 

c) participação imposta – refere-se às situações em que os indivíduos são obrigados a 

participar de grupos e realizar determinadas atividades consideradas indispensáveis, 

como, por exemplo, as cerimônias de iniciação e ritos de passagem de jovens de tribos 

indígenas, o alistamento militar, a disciplina escolar e o voto obrigatório, dentre outros; 

d) participação voluntária – refere-se àquela decorrente da criação de um grupo pelos 

próprios participantes, que definem sua própria organização, objetivos e métodos de 

trabalho. São citados, como exemplo, os sindicatos livres, as associações profissionais, 

as cooperativas e os partidos políticos; 

e) participação provocada – refere-se àquela que é impulsionada por agentes externos, que 

ajudam outros a realizar seus objetivos ou os manipulam a fim de atingir seus próprios 

objetivos (participação dirigida ou manipulada), a exemplo da extensão rural, do serviço 

social, da educação em saúde e das pastorais; 

f) participação concedida – refere-se àquela que se caracteriza por possuir uma parcela de 

poder ou de influência exercida pelos subordinados, legitimada por seus superiores, a 

exemplo da “participação nos lucros”, conferida por certas empresas a seus 

trabalhadores; 

De forma geral, na análise a que procedemos, extraída das falas dos representantes 

acerca das motivações para a participação na Comissão de Horários, evidenciou-se uma 

variedade de motivos, cujas justificativas, em alguns momentos, assemelham-se à classificação 

de Bordenave (1994), como é o caso da participação espontânea e da participação voluntária. 

Em contraponto, também se registraram diferenciações desse modelo, o que talvez se 

deva ao fato de esta abordagem estar circunscrita a uma experiência de participação num 

ambiente escolar, enquanto que a abordada por este autor corresponde a uma participação social 

mais ampla. De todo modo, ancorando-nos em Bordenave, e levando em conta o nosso 
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objeto de estudo e as falas dos representantes, destacamos quatro tipos de participação, em 

subcategorias, a partir dos interesses manifestos. 

Abaixo, apresentamos as quatro subcategorias de interesses, que criamos a partir dos 

trechos construídos pelos professores membros da Comissão de Horários. 

Subcategoria de interesses individuais e corporativos 

Depoimentos que embasam esta subcategoria: 

 

Quando eu entrei, eu entrei, assim, por questão de curiosidade e tal, para ajudar, era 

só (Nome). Mas aí eu disse: Não, eu vou tentar fazer para mim o melhor horário. Mas 

na verdade... nem sempre (riso) [...] por exemplo, nesse semestre eu dou aula  de 7h 

da manhã na segunda-feira, dou aula de 7h da manhã na terça-feira 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 

Uma das dificuldades, ao meu ver, claríssimas, é quando os interesses pessoais tentam 

se sobrepor aos interesses institucionais. Ponto pacífico na pesquisa, sem dúvida 

(REPRESENTANTE D5, 2018). 

 

Dependendo da situação, nem rodízio os caras querem aceitar, sabe? E aí, a gente 

precisa do coordenador para dizer: “Olha, já que ninguém aceitou, eu vou apontar”. 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 

Uma coisa que tenho percebido, às vezes quando o horário não é entregue, mesmo 

tendo aqueles dois dias, os dois primeiros dias letivos, que é a parte pedagógica, tem 

professor que não aparece aqui. Chega no terceiro dia, não vem dar aula que diz que 

não recebeu o horário, tá entendendo? “Sabia que tinha aula quarta-feira não”. Então, 

essas coisas ainda acontecem. Ainda acontecem (REPRESENTANTE D4, 2018). 

 

A gente recebeu um documento que o professor dizia o seguinte: “Me coloque na 

terça, quarta e quinta para evitar problemas com a gestão, com a comissão e com os 

alunos” (REPRESENTANTE D4, 2018). 

 
 

A partir desses e de outros depoimentos, classificamos essa subcategoria como aquela 

que se refere a motivações e interesses justificados pela satisfação de necessidades pessoais e 

privadas de indivíduos, de grupos e/ou segmentos. 

 

Subcategoria de interesses coletivos (comuns aos sujeitos) 

Depoimentos que embasam esta subcategoria: 

 

E a existência dessa comissão vai também ao encontro das necessidades do aluno. Da 

necessidade, como eu citei esse exemplo de uma turma da (Diretoria) que foi a 

necessidade de ser dividida, por causa das várias necessidades de incluir alunos 

(alunos especiais!). Da necessidade também dos espaços físicos e da necessidade 

ainda dos próprios profissionais. Porque além de cada profissional também ter o 

desejo, por exemplo, de trabalhar em determinados horários, há ainda as questões 

também com relação à saúde do profissional removido, via SIAES, por causa de 

doenças. Então a gente precisa também adequar os horários desse profissional à 

situação da doença dele (REPRESENTANTE D7, 2018). 
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Eu acho que no momento em que a gente atende a essa proposta pedagógica [...] de 

fazer uma intercalação entre as disciplinas da área de exatas com disciplinas da área 

humanística, eu acho que isso facilita, sim. E diminui o índice de reprovação 

(REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
[...] já havia uma divisão nas disciplinas técnicas e aí fez também para as disciplinas 

propedêuticas. Então foi resolvido dessa forma: teve que aumentar a carga horária dos 

professores, teve que pegar uma turma a mais (referindo-se a dividir uma turma de 40 

alunos em duas para facilitar o acompanhamento dos alunos com necessidades 

especiais!) (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 

E assim, vale salientar que os professores, para essa turma especial que foi dividida, 

por causa das necessidades dos alunos, os professores foram escolhidos a dedo. Por 

quê? Seriam, em tese, os melhores profissionais daquela área. Mas melhores 

profissionais em que sentido? Os que ensinam melhor? Talvez. Mas os mais solícitos, 

não é? Então, assim, eu sentei junto com a Pedagogia e nós escolhemos os professores 

pra colocar, os professores que sempre dão muita atenção ao aluno, que são mais 

solícitos com relação a esse discente. Os que talvez também expliquem melhor 

(REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
 

A partir desses depoimentos extraídos, identificamos essa subcategoria com motivações 

voltadas para necessidades educacionais que objetivam o interesse comum, coletivo, como, por 

exemplo a melhoria da qualidade do ensino e condições melhores de trabalho. 

 

Subcategoria de interesses colaborativos e espontâneos 

Depoimentos que embasam esta subcategoria: 

 

A gente, na realidade, quer ajudar o outro colega que está pulando a fogueira. A gente 

vê o aperreio da criatura. Pronto tá na hora de você folgar. E vai, a gente assume a 

responsabilidade, entendeu? Lá na coordenação da gente, (Nome) e mais o outro, ficou 

bem uns três a quatro anos [...]. Aí você vai enchendo a paciência, aí chega um 

momento que o outro tem que substituir (REPRESENTANTE D3, 2018). 

 

 
Eu me apresentei como voluntário para contribuir. Mas o que me levou a participar 

foi a solidariedade à colega que estava sobrecarregada (REPRESENTANTE D5, 

2018). 

 

Classificamos essa subcategoria com aquelas motivações espontâneas e voluntárias, 

tendo em vista a existência da intenção de colaborar com o outro para atender a uma demanda 

pontual, sem que se verifique uma dimensão mais política ou pedagógica. 

 
Subcategoria de interesses burocráticos e gerenciais 

Depoimento que embasa esta subcategoria: 

 

Tentar criar um horário em tempo hábil que ao começar o semestre ele esteja pronto 
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e em funcionalidade (REPRESENTANTE D1, 2018). 

 

Nessa subcategoria, destacam-se motivações voltadas para o cumprimento e a 

organização de atividades burocráticas e gerenciais fundamentadas em critérios de coerência, 

eficiência e funcionalidade. 

No decorrer da pesquisa, observou-se que um mesmo sujeito pode estar representado 

em mais de um grupo de interesse ao mesmo tempo. Dessa forma, replicamos algumas falas, 

ao longo do trabalho, em contextos diferenciados; em particular, na matriz de análise (Apêndice 

F). Esse enquadramento, vale esclarecer, visa, antes a uma aproximação e não ao 

estabelecimento de fronteiras encerradas em si próprias. 

Embora as diretrizes educacionais instituídas apontem a gestão democrática e 

descentralizada como modelo de gestão escolar pública, práticas e concepções de cunho 

burocrático e gerenciais, oriundas da lógica empresarial, ainda orientam os processos de 

organização da gestão escolar, cumprindo uma perspectiva gerencial e uma racionalidade 

técnica como síntese de produtividade. Vejamos mais alguns depoimentos associados à 

subcategoria de interesse burocrático e gerencial: 

 
Você concentra naquela pessoa na questão da carga horária. Então aquela pessoa é o 

responsável por aquela diretoria e depois cada um, responsável por essa diretoria, vai 

fazer a carga horária melhor. O objetivo maior seria identificar a carga horária da 

instituição (REPRESENTANTE D3, 2018). 

 
Tem que ter uma comissão de horários porque a demanda é muito grande,  são muitos 

professores, muitas aulas para atender três turnos (REPRESENTANTE 1TA, 2018). 

 
É. Que a palavra principal que a gente tem que ver é que ele tem que ser funcional. O 

horário hoje tem que ser funcional (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 

Os pronunciamentos acima reportam-se a práticas tradicionais dos seus atores, com forte 

influência do modelo de gestão burocrática e gerencial. Tais modelos de gestão, conforme 

enfatiza Cabral Neto (2012), são decorrentes da reforma estrutural da administração pública 

brasileira. Nesse processo, o Estado incorporou, sobremaneira, influências do mercado 

capitalista globalizado, traçando novas diretrizes para a educação e a gestão escolar, numa 

pretensão de atender a prerrogativas de produtividade derivadas das empresas privadas para os 

sistemas escolares. Cabral Neto e Castro (2011, p. 751) explicitam o porquê dessa transição: 

 
Argumenta-se que a gestão nestas unidades, baseada em um modelo de administração 

caracterizado pela hierarquização, verticalização dos sistemas, 
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burocratização dos processos e realizada, predominantemente, mediante o controle, 

não atende mais aos novos requerimentos do contexto social, delineado a partir das 

últimas décadas do século XX. A defesa assumida, nesse momento, direciona-se no 

sentido de se desenhar modelos de gestão escolar flexíveis, em acordo, portanto, com 

o movimento de reforma em gestação para o setor público no seu conjunto. 

 

Como ressaltam os autores, a gestão educacional passa a organizar-se de modo a 

otimizar os recursos e garantir a produtividade da escola. Para tanto, adota um discurso de 

participação e autonomia em consonância com o modelo gerencial, importado do setor privado. 

A subjugação dessas instituições à lógica de mercado capitalista dificulta a 

implementação de uma gestão participativa, cujos princípios de descentralização e autonomia 

diferem da lógica da administração gerencial privada vez que a produção material visa 

exclusivamente auferir lucros. 

Entretanto, no trabalho escolar, conforme nos sugere Paro (1993), existe uma 

característica de não materialidade, o que impossibilita mensurar o seu produto (o 

conhecimento), que se produz e se consome ao mesmo tempo. Essa separação entre produção 

e consumo simultâneos só acontece na medida em que, para além do processo, permanece algo 

no educando, que é utilizado ao longo da vida. 

Compreendemos que os conceitos de público e privado se relacionam de forma análoga, 

respectivamente, aos interesses demandados pela organização institucional que são comuns à 

comunidade escolar (público) e aos interesses individuais e corporativos dos sujeitos (privado), 

objeto de investigação na presente pesquisa. Importa-nos refletir sobre os reflexos desses dois 

conceitos no processo de participação dos sujeitos na Comissão de Horários, aqui considerada 

simulacro do espaço público como órgão de gestão colegiada numa instituição pública de 

ensino; no caso, o CNAT. 

No âmbito de uma experiência de participação colegiada em uma escola pública, há de 

se considerar a conceituação de Hannah Arendt (2008) sobre espaço público. Para essa autora, 

espaço público é um lugar em que se pratica a liberdade e se participa politicamente, porque 

existe um domínio público no qual as coisas podem emergir e ter visibilidade. Em sintonia com 

essa compreensão, alinham-se os dois posicionamentos seguintes: 

 
Eu vou destacar duas questões que eu acho: a questão da compatibilidade entre as 

diretorias, acho que serve, isso é muito importante; e a questão da transparência. Por 

exemplo, hoje na (Diretoria), a carga horária é totalmente equiparada entre os 

professores. Então um colega chega para dizer: “Rapaz, eu estou com 14-15 aulas”. 

“Não, não é você que está com 14-15 aulas, é o grupo todo”. Então, é uma forma 

também de transparência para todos os professores da escola (REPRESENTANTE 

D4, 2018). 
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Eu acho importante, pessoalmente, pra cada um que passe por alguma coisa de gestão 

e comissão de horários, é uma forma que a gente tem de conhecer até melhor os 

colegas e de conhecer melhor a instituição também. Eu vejo muito por esse lado 

positivo (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 

Esses depoimentos evidenciam a importância da participação política e do domínio 

público das informações, pois quando o interesse privado se pronuncia (“Rapaz, eu estou com 

14-15 aulas”), aquele ou aquela que participa pode responder com argumentos consistentes e 

na defesa do trabalho coletivo: “Não, não é você que está com 14-15 aulas, é o grupo todo”. 

Ainda de acordo com Arendt (2008), do ponto de vista do âmbito privado, este se situa 

em polo oposto, caracterizando-se pela ausência de outros, que não se dão a conhecer; isso 

porque nem tudo pode ser exibido; deve permanecer na obscuridade de uma existência 

resguardada, ocultada das vistas de outros. Essa dimensão se apresentou no momento em que 

realizávamos o grupo focal, tal como traduzem os depoimentos a seguir: 

 
Não sei se tem alguma questão sua relacionada ao sistema que a gente usa. Porque 

assim, hoje, eu acho o grande problema que a gente tem, diferente, por exemplo, de 

Mossoró, que é uma conjuntura diferente, que você resolve pra um resolve pra todos, 

tem uma informação centralizada porque também só tem uma diretoria. Então, assim, 

o horário de todo mundo tá num canto só. Aqui são cinco diretorias acadêmicas. Então 

cada um tem o seu arquivo, ninguém mexe. São cinco caixas pretas. Então,  pra gente 

ter acesso à caixa preta do outro, tem que falar. Então isso daí termina gerando 

inconsistência e retrabalho monstruoso (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 
Porque já aconteceu esse semestre agora, eu tive que fazer uma troca, laboratório e 

tal. Falei com o professor da nossa diretoria e fui falar com o da DIAC, de (disciplina): 

“Ah, professor, porque a gente tem que fazer esse ajuste em virtude disso e disso”. 

“Aí professor, beleza, só que não sou eu mais o professor. É (Nome). Fale com ela”. 

Então, acontece também que os próprios grupos, dentre eles, mudam; só que essa 

informação não estava nem comigo, nem no SUAP e nem com (Nome) 

(REPRESENTANTE D6, 2018). 

 

Enquanto a esfera pública se apresenta como lugar da liberdade e da visibilidade, a 

esfera privada se constitui no lugar da sombra, da necessidade e da transitoriedade. O fato de 

existirem cinco diretorias acadêmicas não justifica a existência de um procedimento de 

privatização das informações por diretoria: “Aqui são cinco diretorias acadêmicas. Então cada 

um tem o seu arquivo, ninguém mexe”. Talvez o que explique essa situação seja a confusão 

existente entre as noções de público e privado na perspectiva dos interesses que os sujeitos estão 

ali a representar dentro da instituição pública. O privado aqui difere do sentido do privado do 

mercado, da iniciativa privada, mas está relacionado à questão dos interesses individuais e 

particulares, àquilo que é de ordem pessoal dos sujeitos e que entra em conflito com os 

interesses coletivos da comunidade escolar como um todo (público). Interesses conflitantes 

porque ora estão na defesa da dimensão pública, ora estão mais vinculados aos 
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interesses privados dos indivíduos. 

Essa privatização das informações no âmbito público encontra suas raízes na história 

dos europeus uma vez que a existência de uma vida privada, segundo Arendt (2008), garantia a 

vida da pólis. Isso porque, para poder fazer parte da pólis, era preciso ter uma vida privada 

consolidada, ou seja, só quem tinha casa, escravos e um modo de se prover garantido é que 

geralmente podia participar efetivamente da vida pública. 

Assim, vivia-se, na Grécia antiga, uma vida na casa (oikos) e na cidade (pólis), 

relacionadas diretamente vez que uma dependia da outra. Já em Roma, a esfera pública era 

equivalente à res publica, que significa, para os romanos, o mesmo que a pólis para os gregos. 

Mas, assim como na Grécia, nem todas as pessoas que moravam em Roma participavam da 

vida pública. 

A concepção de esfera pública desenvolvida por Hannah Arendt está relacionada a dois 

fenômenos correlacionados, mas não idênticos. Em primeiro lugar,  ao  sentido  manifesto de 

público, ou seja: “que tudo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior 

divulgação possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto pelos outros e por nós mesmos 

– constitui a realidade”. Em segundo lugar, o termo público “significa o próprio mundo, na 

medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele” (ARENDT, 

2008, p. 59 e 62). 

Essa noção sobre a esfera pública e privada contribuiu para interpretarmos melhor os 

dados e as informações construídas no curso de nossa pesquisa. Orientando-nos por essa 

perspectiva, identificamos que os representantes da Comissão de Horários concordaram quanto 

ao fato de que a participação colegiada tem contribuído para o compartilhamento das questões 

e dos problemas da instituição, favorecendo-lhes a devida transparência. Os depoimentos que 

seguem abaixo definem bem a assunção de uma identidade coletiva em construção: 

 
Identificar problemas de diferentes diretorias. Quando se tem uma comissão que 

geralmente se privilegia representante de cada diretoria, acho que é um ponto 

importante então. Se você congrega um grupo só de uma determinada diretoria, não 

possibilitaria essa transparência que o colega se referiu e da percepção dos problemas 

existentes da instituição (REPRESENTANTE D5, 2018). 

 
É. A gente acaba se ajudando, né? Todas as comissões uma reclama à outra para 

auxiliar. Quando a gente não consegue entre nós, do grupo da mesma diretoria, 

conciliar aquele horário, aí a gente recorre a outra comissão e dá certo 

(REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
 

O mundo público, para Arendt (2008), não é construído por e para uma geração apenas; 
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pressupõe permanência, durabilidade, fazendo-se mister que ele transcenda à mortalidade dos 

homens de uma geração. Só a existência de uma esfera pública e a subsequente transformação 

do mundo em uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre 

eles depende inteiramente da permanência. 

“Se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído apenas para uma 

geração e planejado somente para os que estão vivos: deve transcender a duração da vida de 

homens mortais” (ARENDT, 2008, p. 64). 

Destarte, é nessa ideia de transcendência que a política e a esfera pública adquirem 

sentido de existência, pois preexiste ao nosso nascimento e sobreviverá à nossa duração de vida. 

Para Arendt (2008, p. 64), “sem essa transcendência para uma potencial imortalidade terrena, 

nenhuma política, no sentido restrito do termo, nenhum mundo comum e nenhuma esfera 

pública são possíveis.” A ideia de imortalidade é compreendida pela autora como uma condição 

fundamental para a existência de uma esfera pública. 

As ideias dessa autora sobre as transformações do mundo na era moderna e a 

consequente dissolução do espaço público são relevantes para indagarmos a respeito do 

significado que atribuímos à liberdade: seria a liberdade algo reduzido unicamente a fazer 

escolhas na vida privada, marcada pela indiferença às práticas coletivas e à exarcebação do 

individualismo? E em sendo a liberdade concebida desse modo, não estaríamos perdendo um 

mundo comum? 

O fato é que, mesmo na esfera pública e na própria atuação de representantes em órgãos 

colegiados, se faz comum nos depararmos com sujeitos que se acham autorizados a agir 

conforme os seus desejos individuais e corporativos. Apresenta-se a seguir um diálogo 

transcorrido no grupo focal entre os representantes da Comissão, em que se corrobora esse 

entendimento: 

 
Porque tem algumas diretorias, no caso da gente, é mais singelo isso, pode ser até por 

causa do número de professores. O horário que a gente entrega, a gente já tem um 

contato bom com os professores e já sabe até as minúcias, o que pode ser mais nocivo 

ou não. E quando é nocivo, eles entendem que nessa parte de rodízio, de sexta-feira, 

na segunda, isso aí nós não temos mais problemas. Mas isso que a gente não tem 

problemas, quando vai para outra diretoria, aí o professor vem lá da outra diretoria, 

quer que a gente mude dentro do contexto da gente (REPRESENTANTE D2, 2018, 

grifo nosso). 

 
Mas eu estou com uma curiosidade: quando você falou, o que é nocivo...? 

(PESQUISADOR, 2018). 

 

O que é nocivo? Aula na sexta-feira à noite... (REPRESENTANTE D2, 2018). 

É nocivo, professora (REPRESENTANTE D3, 2018). 
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Aula na segunda-feira (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
 

Esse “nocivo”, é convencional? Nocivo para o professor? Que ninguém quer? 

(MODERADOR 1, 2018). 

 

Não é convencional. O problema é o seguinte: que o pessoal ainda não sabe o que 

quer dizer dedicação exclusiva (REPRESENTANTE D2, 2018, grifo nosso). 

 

É verdade, é verdade (REPRESENTANTE D1, 2018). 

 

Porque a gente é muito corporativista, todos nós (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 

Gente, mas espera aí, aula sexta-feira à noite, até os alunos... (enfatizou) eu fico se 

você me botar sexta-feira à noite. ... Não fico mais não, tá gente? Hoje não fico mais 

em nada (REPRESENTANTE D3, 2018). 

 
 

É importante frisar, nas falas acima descritas, que o representante D2 assume que a 

condição de corporativista é algo que engloba a todos, inclusive a si próprio. Essa ideia é 

reforçada na fala do representante D3: “[...] eu fico se você me botar sexta-feira à noite.... 

Não fico mais não, tá gente? Hoje não fico mais em nada” (REPRESENTANTE D3, 2018, 

grifo nosso) 

Arendt, nos informa que, durante muitas eras antes de nós, os homens ingressavam  na 

esfera pública pelo desejo de que algo seu, ou que tinham em comum com outros, fosse mais 

permanente que suas vidas terrenas. Desse modo, a escravidão significava, para o escravo, não 

só a privação de liberdade e visibilidade; também representava uma morte que não deixava 

vestígio algum de sua existência. Para a autora, o mais claro indício do desaparecimento da 

esfera pública na era moderna pode ser a quase completa perda de uma autêntica preocupação 

com a imortalidade. 

É justamente em função dessa importância pontuada por Arendt, no que concerne à 

esfera pública, que o termo “privado” adquire significado de privação. 

 
Para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, ser 

destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana: ser privado da 

realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma  relação 

objetiva com eles decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles mediante um mundo 

comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar algo mais permanente que a 

própria vida. [...] O que quer que ele faça permanece sem importância ou 

consequências para os outros, e o que tem importância para ele é desprovido de 

interesse para os outros (ARENDT, 2008, p. 68). 

 

Na percepção da autora, essa privação de relações com os outros (e a realidade daí 

decorrente) resultou na solidão, como um fenômeno de massa, forma mais extremada e mais 

anti-humana evidenciada. A sociedade de massas tanto destrói a esfera pública e a esfera 
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privada quanto priva o homem do seu lugar no mundo e também do seu lar privado, em que 

outrora se sentia resguardado (contra o mundo), até mesmo os que eram excluídos encontravam 

aí o seu refúgio. 

A ascensão da esfera do social, na era moderna, é apontada por Arendt como um fator 

que contribuiu para a perda do interesse pelo mundo comum e a extinção da própria diferença 

entre as esferas pública e privada e a própria submersão de ambas na esfera do social. Sob sua 

ótica, o desaparecimento dessas esferas de vida trouxe consequências para a existência humana 

na medida em que transformou em preocupação pública comum a esfera privada, tal como se 

ilustra no pronunciamento seguinte: 

 
A gente recebeu um documento que o professor dizia o seguinte: “me coloque na 

terça, quarta e quinta, para evitar problemas com a gestão, com a comissão e 

com os alunos”. Esse documento a gente recebeu. Acredite se quiser 

(REPRESENTANTE D4, 2018, grifo nosso). 

 

Em se aproximando dessa abordagem, Sennett (1999) interpreta a natureza da esfera 

pública como a representação de vínculos de associação e de compromisso mútuo entre pessoas 

que não estão ligadas por laços de família ou de amizade, mas antes por vínculo de um povo, 

de uma sociedade organizada. Essa experiência coletiva, da maneira como vem sendo 

desenvolvida na sociedade moderna, mostra-se, a seu ver, em estado de decadência, vez que se 

caracteriza pela privatização do mundo e da existência humana, como resultantes do 

capitalismo industrial que diluiu a esfera pública, padronizando os comportamentos e 

homogeneizando os sujeitos. 

Ainda segundo Sennett (1999), a história das palavras público e privado constitui-se em 

um elemento chave para se compreender a transformação desses conceitos na cultura ocidental, 

em que as primeiras ocorrências do termo público em inglês estão relacionadas com “o bem 

comum na sociedade”, numa referência a alguém que cuidava dos interesses dos outros. 

Também admite haver uma confusão entre vida pública e privada, considerando o fato de que 

os assuntos pessoais são levados a público e os assuntos públicos são tratados em termos de 

sentimentos pessoais, atestando-os como modo do funcionamento do mundo. Para o autor, isso 

é decorrente das mudanças do capitalismo e das crenças religiosas, principalmente no tocante 

ao secularismo. Nessa mesma linha de compreensão, colocam-se as falas de alguns 

representantes: 

 
Não desmerecendo totalmente hipotéticos interesses pessoais, legítimos, digamos 

assim, mas o problema é quando são interesses pessoais questionáveis, absolutamente 

(enfatizou) questionáveis como o que foi dito pelo colega aí. Alguém se arvorar e 

dizer: “Não coloquem que eu não venho”. Eu mesmo já falei aqui, não 
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identifiquei que não vem ao caso, de colega dizer que estava aqui na instituição há 16 

anos e nunca tinha lecionado numa sexta-feira e, portanto, não admitia colocar aula 

numa sexta-feira. Eu acho inadmissível (enfatizou) que alguém diga uma... uma 

situação dessas (REPRESENTANTE D5, 2018). 

 
Às vezes tem colega que recém-chegou do interior e diz assim: “Eu pego segunda, 

terça e quarta porque você botou segunda, quinta?”. Eu digo: “Rapaz, aqui a 

sistemática é essa”. Então às vezes os vícios que também as pessoas que vêm de fora, 

até isso você tem que gerenciar, você está na função (REPRESENTANTE D4, 2018). 

 
Porque já falaram o seguinte: “Pode pôr aula. Mas é melhor não colocar. Mas avise 

aos alunos porque eu não vou” (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
“Você me deu um horário quinta-feira à tarde. Se não tirar essa aula da quinta-feira à 

tarde, eu não vou dar aula (ênfase), a turma vai ficar sem aula” (REPRESENTANTE 

D7, 2018). 

 

Como sublinha Sennet, essa prenunciada morte do espaço público pode ser atestada à 

medida que a cultura do narcisismo avança no interior da cultura social como resultado da 

hipervalorizarão do reinado da intimidade, da privacidade, do retraimento da cultura pública, 

substituída por uma individualidade personalista. Sua tese é a de que os sinais gritantes de uma 

vida pessoal desmedida e de uma vida pública esvaziada tiveram início com a queda do Antigo 

Regime “e com a formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista” (SENNET, 1999, 

p. 30). 

Nessa sociedade intimista, os fenômenos sociais, por mais impessoais que sejam, só 

adquirem sentido quando transformados em questões de personalidade, não havendo, portanto, 

uma distinção entre a vida na casa (oikos) e a cidade (pólis), entre o privado e o público, 

conforme atestam os depoimentos seguintes: 

 
“Você me deu um horário quinta-feira à tarde. Eu dou aula quinta e sexta. Se não tirar 

essa aula da quinta-feira à tarde, eu não vou dar aula (ênfase), a turma vai ficar sem 

aula”. “É professor? Muito obrigada. Mas se eu não conseguir, a turma vai ficar sem 

aula”. Quando eu fui olhar no SUAP, quem era esse professor? Professor em estágio 

probatório, recém-chegado no Campus (REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
Nesse caso do corporativismo, eu não sei se a palavra é essa. Eu acho que é, né? 

Corporativismo? Gera umas coisas. Por exemplo, as turmas de dependência desse ano 

foram criadas. É outra questão criar horário para as turmas de dependência. Então 

ficou centralizado na Diretoria de Ensino porque envolve alunos de todas as diretorias, 

certo? Porque você vai pegar aluno que tem dependência em matemática da DIAREN, 

DIACIN, DIACON e DIATINF, juntar todo mundo, criar uma turma, selecionar o 

professor, sala e horário. Não é isso? Nas outras disciplinas, os professores ficam 

esperando: “Olha, o dia, a sala e o horário, vai começar e a Diretoria de Ensino vai 

informar e tal”. Esse grupo de (disciplina) cria sala por conta própria, faz o horário 

que eles querem, na sala que eles querem e a Diretoria de Ensino nem fica sabendo. 

Entendeu? (REPRESENTANTE 1TA, 2018). 
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Eles foram lá, começaram a disciplina, só tinha aluno da DIATINF porque o diário foi 

criado na DIATINF. Os alunos das outras diretorias não estavam matriculados e nem 

souberam. E quando os alunos chegaram lá, duas semanas depois, que foi quando a 

gente soube e matriculou os alunos e mandamos eles para lá, ainda tem  que ouvir do 

professor e ser hostilizado: “Vocês não estavam aqui desde a primeira aula, porque 

vocês estão chegando aqui agora, não vou dar conteúdo para ninguém. Estudem 

por conta própria, vou dar prova, vocês estudem por conta própria”. Ainda 

tratam assim os alunos. Então, eu acho que aí é um problema de gestão (enfatizou), 

gestão (REPRESENTANTE 1TA, 2018, grifo nosso). 

 

Pretendeu-se com essa discussão, evidenciar a destruição do espaço público, em geral, 

e do educativo em particular, o que representa a indiferença em relação às questões públicas, 

aos interesses coletivos e uma exacerbação de práticas e interesses focados na ótica privada dos 

indivíduos. Essa realidade sinaliza a perda “de um mundo comum”, que só o espaço público 

pode instituir; e as ações humanas somente podem sobreviver quando as coisas puderem ser 

vistas e ouvidas por várias pessoas, isto é, na medida em que se lhes consolide uma presença 

pública, corroborando a perspectiva de Hanna Arendt (2008). 

O processo de participação em instâncias colegiadas pode se constituir  em aprendizado 

político, à medida que os sujeitos se apropriam e vivenciam as questões pedagógicas, os 

conflitos e as contradições geradas por uma construção coletiva na dinâmica cotidiana desses 

colegiados. Lidar concretamente com essa realidade pode ensejar mudanças de concepções e 

qualificar a participação, tanto para os que nela se inserem na qualidade de representantes 

quanto para os demais sujeitos na forma de “enxergar o mundo”, podendo ser capazes de 

superar a prática do individualismo e do corporativismo em favor de um projeto e de um sujeito 

coletivos. 

A respeito dessa mudança de opinião e da progressiva evolução na forma de conceber a 

participação, apresentamos os pronunciamentos de dois representantes acerca da motivação que 

os levou a participar da Comissão de Horários: 

 
O motivo que me levou vou confessar que foi a falta de que não tinha quem assumisse, 

eu já estava para assumir a coordenação. Eu peguei e disse: “Não, vou assumir esse 

desafio (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 
Eu acho importante pessoalmente pra cada um que passe por alguma coisa de gestão, 

e comissão de horários é uma forma que a gente tem de conhecer até melhor os colegas 

e de conhecer melhor a instituição também. Eu vejo muito por esse lado positivo 

(REPRESENTANTE D6, 2018). 

 

Parece-nos bem claro o avanço qualitativo nos depoimentos dos sujeitos referenciados 

(D6 e D1), revelando indícios de amadurecimento entre a primeira e a segunda interlocução, o 

que denota, no discurso desses dois sujeitos, um grau mais elaborado de participação à medida 

que se foram inteirando dos problemas reais que afetam o trabalho da Comissão: 
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Quando eu entrei, eu entrei assim, por questão de curiosidade e tal, para ajudar, era só 

(Nome). Mas aí eu disse: “Não, eu vou tentar fazer, para mim, o melhor horário”. Mas 

na verdade... nem sempre (riso) [...] por exemplo, nesse semestre eu dou aula  de 7h 

da manhã na segunda-feira, dou aula de 7h da manhã na terça-feira 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
Era um trabalho que era feito de forma individualizada pela diretoria; e na hora que 

foi firmada essa comissão, foi interessante porque você consegue expor seus 

problemas também para outras diretorias. Consegue até tentar solucionar 

determinados problemas e levar até as reclamações existentes da nossa em relação à 

outra, em relação aos professores; consegue otimizar melhor esse processo. Antes era 

mais complicado. Agora ficou bem mais fácil (REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
 

Convém frisar que D1 compõe a Comissão de Horários desde sua segunda formação 

(2013) até o presente momento. Para quem entrou, conforme atestam suas palavras (“[...] eu 

entrei assim, por questão de curiosidade e tal, para ajudar, era só (Nome). Mas aí eu disse: ‘Não, 

eu vou tentar fazer para mim o melhor horário’ ”), com o objetivo de fazer o melhor para si e 

termina se dispondo a ministrar aulas na segunda e terça-feira às 7h da manhã, horário mais 

difícil de ser negociado entre os pares, não se pode senão reconhecer essa mudança de atitude 

que indica a assunção de um compromisso coletivo. O mesmo sujeito ainda diz: 

 
Na minha diretoria, ninguém quer vir participar de Comissão de Horários, porque eles 

sabem que o trabalho é meio árduo e você tem discussões. Ninguém quer participar 

da comissão de horários. Tá eu e (Nome) porque a gente já está mesmo e não tem 

como. Se a gente sair, quem é que vai assumir? Ninguém quer assumir 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 

Praticamente todos os fatores dificultadores externados pelos representantes da 

Comissão se reportam a reclamações quanto às posturas individualistas e corporativistas dos 

sujeitos da escola, conforme atestam as seguintes declarações: 

 
Existe o corporativismo. Professores da mesma disciplina que se juntam e pregam: 

“Nós não vamos dar a primeira aula que a primeira aula é laboratório. Então a gente 

não pode dar a primeira aula, porque tem que preparar laboratório”; “Nós não vamos 

dar aula na sexta-feira porque na sexta-feira a gente só vai ficar com orientação do 

mestrado, então na sexta a gente não pega o curso integrado”. E agem de forma 

corporativa mesmo: você envia um processo específico para um professor de 

(disciplina), com uma demanda específica para aquele professor, ele não responde 

sem consultar o grupo (REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
O problema é o seguinte: que o pessoal ainda não sabe o que quer dizer dedicação 

exclusiva porque a gente é muito corporativista, todos nós. Porque já falaram o 

seguinte: “Pode por aula, mas é melhor não colocar. Mas avise aos alunos porque eu 

não vou”. Não foi no caso da gente. Porque como a gente é da comissão de horários, 

foi com o funcionário (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
Muitos professores, não é o caso da gente, porque o caso da gente não... não é tão 
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explícito, estão evitando pegar turma do primeiro ano por causa dessa nova realidade, 

desses novos professores. Tem professores que antigamente: “Ah, eu adoro dar aula 

para (curso), então me coloca nas turmas de (curso)”. Aí agora é assim: “Eu adoro dar 

aula nas turmas de (curso), mas tem algum aluno especial?” (silêncio). Aí já fica... 

Outra coisa: pronto, tem o professor que já atendeu um aluno especial: Então, você 

deu Português 1? Só que, como ele já tem experiência, coloca ele em Português 2, 

porque a gente achava que não entrava mais alunos com essas necessidades. Só que 

está sendo uma coisa contínua, vem aumentando a demanda (REPRESENTANTE D2, 

2018). 

 
Se todos nós temos dedicação exclusiva, a priori, você parte do pressuposto que nós 

devemos nos subordinar às necessidades institucionais. Mas nós chegamos a um nível 

tal de interferência desses interesses individuais que, muitas vezes, se sobrepõe ao 

ponto de algum colega dizer: “Não, eu não aceito esse horário porque eu tenho 

determinada atividade”. Em outra instituição seria inadmissível (enfatizou) alguém 

colocar isso aí, não é? (REPRESENTANTE D5, 2018). 

 
 

Um ponto negativo importante, que fugiu à ótica do interesse corporativo e individual, 

foi levantado por um representante quanto à elaboração dos horários iniciarem nas diretorias, 

no âmbito das disciplinas profissionais, o que historicamente perdura na instituição sob a 

alegação de otimizar o uso dos laboratórios: 

 
Os horários daqueles professores que têm disciplinas mais específicas são sempre 

contemplados. Porque o horário começa lá nos cursos, nas disciplinas específicas, seja 

por causa de espaço físico, seja por qualquer outro motivo. Então, como o horário 

começa, assim, das disciplinas mais específicas para as propedêuticas, sempre os 

horários que foram elaborados, dessas primeiras disciplinas, serão sempre atendidos 

automaticamente. Os professores das disciplinas propedêuticas vão ser encaixados 

naqueles horários que já estão pré-elaborados (REPRESENTANTE D7, 2018). 

 

Verifica-se que essa dificuldade expressada também remete a peculiaridades da carreira 

EBTT, porque os professores dessa carreira caracterizam-se, no caso do IFRN, por ministrar 

aulas em diversos níveis de ensino, indo do ensino básico à pós-graduação: 

 
Lá na DIAC, alguns grupos de professores que atuam tanto no ensino médio como na 

Licenciatura, alguns professores infelizmente acabam ficando em três turnos na 

instituição, porque não há como. Porque esse profissional trabalha, ele dá aula no 

ensino médio, ele dá aula na licenciatura e ele dá aula no mestrado. Agora também 

por quê? Porque nós, da DIAC, preenchemos os horários que as outras diretorias nos 

dão (REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
Às vezes tem professor que a gente não consegue tirar de sala de aula no horário da 

reunião de grupo, da reunião pedagógica, porque ele só está dando aula no curso de 

outra diretoria (REPRESENTANTE D7, 2018). 

 
 

Quanto aos elementos facilitadores, estes foram elencados em número bem menor pelos 

representantes, quando comparados àqueles referenciados como sendo dificultadores. Na maior 

parte, os elementos facilitadores estão muito associados à mediação da Comissão 
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em termos de ajustes e de negociações na distribuição dos horários de forma a atender mais as 

necessidades individuais dos professores em vez de considerar uma perspectiva mais coletiva: 

 
Quem deu aula na sexta não dá aula na segunda. Quem deu aula na segunda não tem 

na sexta. No caso da gente, o que facilita é a boa, a boa convivência e a falta desses... 

desses núcleos duros (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
Essa questão do rodízio, não é? Na realidade, ele é feito por cada grupo. Eu e (Nome), 

coordenador do grupo de (curso x), na realidade, a gente vinha tentando fazer dessa 

forma. Fica complicado fazer esse rodízio pra todo mundo. Então a gente faz por 

grupo. Então os grupos se reúnem, dividem as disciplinas e ali a gente tenta fazer o 

rodízio na sexta-feira e em outros dias que, de repente, mais de uma pessoa não possa, 

mas não tem outra solução para colocar... (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 
A transparência. A gente mostra. Faz com que as pessoas colaborem; se elas tiverem 

a demanda de algum professor: “Tá bom. Vamos sentar aqui e vamos ver os horários 

da turma. Vamos ver o que pode e o que não pode”. A gente recebe, senta, discute” 

(REPRESENTANTE D3, 2018). 

 
Um dos elementos fundamentais é o equilíbrio da distribuição de carga horária entre 

os docentes, já de antemão definido pelas coordenações (REPRESENTANTE D5, 

2018). 

 
Quando você estabelece as diretrizes também na Comissão, facilita o trabalho de 

montar o horário. Tem várias diretrizes que você elenca lá. Por exemplo, não colocar 

oito horas pra o professor, não deixar o professor em três turnos (REPRESENTANTE 

D4, 2018). 

 
É. A gente acaba se ajudando, né? Todas as comissões uma reclama à outra para 

auxiliar. Quando a gente não consegue entre nós, do grupo da mesma diretoria, 

conciliar aquele horário, aí a gente recorre a outra comissão e dá certo 

(REPRESENTANTE D7, 2018). 

 

Essa perspectiva da Comissão, focada mais nos interesses e nas necessidades dos 

indivíduos do que em benefícios coletivos, despertou-nos a curiosidade no sentido de tentar 

desvelar aspectos da participação dos membros da Comissão, como graus e níveis de 

participação num grupo ou organização. 

De acordo com Bordenave (1994), em se tratando de graus e níveis de participação, duas 

questões-chave se impõem: qual é o grau de controle dos membros sobre as decisões? Quão 

importante são as decisões de que se pode participar? Daí deriva uma escala que vai da 

participação/informação, sendo os membros da organização apenas informados das decisões já 

tomadas, passando pela consulta facultativa/obrigatória, pela elaboração/recomendação, pela 

cogestão, pela delegação, até alcançar o estágio máximo de participação, que é a autogestão. 

Nesse contexto, as respostas apresentadas pelos representantes, participantes do grupo 
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focal, quanto ao fato de haver controle e autonomia do grupo frente às decisões tomadas, são 

controversas, fazendo convergir afirmações categóricas de sua não existência em contraposição 

a outras que sinalizam a presença de um grau de autonomia relativa, o que se coloca em 

desacordo com as demais que acreditam haver um grau de autonomia total. 

 
Não. A resposta é não (REPRESENTANTE D3, 2018). 

 
Essa autonomia, eu tenho e não tenho. Agora é como diz: é muito cômoda a situação 

da gente. Dentro da nossa realidade, essa autonomia no controle das decisões baseado 

nisso, quatro aulas, quatro aulas pra gente, pra mim é conveniente. E seguindo isso aí 

a gente tem (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
Há muitos casos em que a comissão já tinha definido um horário e acaba cedendo, 

modificando, porque o professor: “Ah, eu não posso, não sei o quê”. Então, assim, 

autonomia, eu entendo que é o seguinte: “Nós da comissão, fizemos o horário, aqui 

está”. Isso é autonomia e controle. Agora assim: “Ah, eu não dou aula na segunda, ah, 

eu não dou aula na sexta”. Aí você não tem autonomia. Isso não é controle 

(REPRESENTANTE 1TA, 2018). 

 

A resposta do representante D2 sobre seu olhar a respeito do grau de controle e 

autonomia da Comissão define muito mais uma autonomia vinculada à escolha pessoal do que 

propriamente frente a decisões envidadas pela Comissão. Ainda em decorrência dessa temática 

abordada no grupo focal, vale a pena registrar a indagação feita por um dos representantes (D1) 

a um de seus pares, e, mais ainda, importa considerar a resposta dada à referida questão, pelo 

sujeito inquirido (D7): 

 
Uma pergunta (Nome). Me diz uma coisa: como eles decidem? Eu vou fazer os nossos 

horários ficar segunda, terça e quarta. Quinta e sexta-feira ninguém dá aula. Aí você 

monta o seu horário e vê que precisa de um professor, uma diretoria solicitou um 

professor de (disciplina) pra sexta-feira e tem esse negócio amarrado. Aí você leva 

isso para o diretor e ele diz: “Não. Muda.”. Como é que resolve isso? 

(REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
Eu falo com o próprio professor. O diretor diz: “Não isso aí eu não resolvo nada. É 

Comissão de Horários” (REPRESENTANTE D7, 2018). 

 

Na sublinha da fala de D7, percebemos indicadores para além daqueles propriamente 

relacionados a um grau de controle/autonomia de decisão, e até mesmo diferentes do que pode 

ser caracterizado como autogestão por parte da Comissão de Horários. Sobressai-se aí, uma 

questão de transferência de responsabilidade, inerente à atribuição do cargo de diretor, cuja 

atitude podemos inferir como uma estratégia de autopreservação (uma atitude corporativista), 

ao isentar-se de tomar uma decisão que se contrapõe ao interesse de grupos constituídos. Essa 

questão já foi referida anteriormente, quando evidenciamos alguns exemplos assim 

configurados. 
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Na análise dos interesses que “determinam” a organização dos horários docentes (de 

aulas), observa-se, nas respostas dos representantes, duas questões significativas: a preocupação 

com o atendimento às necessidades pedagógicas que o processo educativo requer (portanto de 

interesse coletivo) e a preocupação com a acomodação das necessidades individuais dos sujeitos 

(momento em que afloram atitudes corporativistas na resolução de alguns problemas 

emergentes, como revelam os discursos de alguns representantes: 

 
A gente deve atender as especificidades, né? Tantas disciplinas... Por exemplo, a 

Educação Física. Os professores relatam que, pela manhã, não é bom, tem que ser nos 

últimos horários porque pode ter aula de campo. Vou citar um caso bem específico de 

informática. No caso de aulas, por exemplo, de disciplinas bem práticas. Então quando 

são quatro aulas semanais, então a gente coloca junto, né? Quando são disciplinas bem 

práticas. E isso fica ruim quando são disciplinas teóricas. Você dá uma disciplina 

teórica quatro aulas seguidas... (REPRESENTANTE D6, 2018). 

 
E, por exemplo, Topografia tem um caso interessante. As turmas que têm aula de 

Topografia à noite, aí tem que ter o bom senso do professor que, na hora da prática, 

ele vem dar aula sábado e domingo na escola. É muita questão de bom senso do 

professor. Porque você dá aula de Topografia à noite..., cálculo, tabela, pode ser.  Mas 

não está tendo luz, para fazer leitura à noite é impossível. Pra fazer aula prática, os 

próprios professores têm que ter bom senso que, eventualmente, vão dar aula dia de 

sábado pela manhã. Mas isso é um compromisso que eles assumem e eles vêm 

(REPRESENTANTE D4, 2018). 

 
 

[...] já havia uma divisão nas disciplinas técnicas e aí fez também para as disciplinas 

propedêuticas. Então foi resolvido dessa forma: teve que aumentar a carga horária dos 

professores, teve que pegar uma turma a mais. (referindo-se a dividir uma turma de 

40 alunos em duas para facilitar o acompanhamento dos alunos com necessidades 

especiais) (REPRESENTANTE D6, 2018, acréscimo nosso em negrito). 

 
 

Porque como ele falou. (Nome) disse que tem dois dias que dá aula de 7h da manhã. 

Então, na maioria das vezes, a gente já evita isso. O professor dá aula num dia, no 

outro já é outro professor [...]. Aí eu vou dar aula de 1 hora da tarde. É um horário 

que, pra mim, eu não gosto, mas vem outro colega que nunca a gente troca, porque já 

fica aqui dando nó cego direto. Se você chegar e disser: “Oh, aula de 7 horas da manhã 

ou aula de 1 hora da tarde? 1 hora da tarde”. A gente é... professor da mesma disciplina 

aí um semestre é de manhã, outro semestre é à tarde. Então a gente não pode fugir 

dessas coisas. Mas como ele falou... Tem professor que pede: “Coloque aula pra mim 

na sexta-feira, coloque aula pra mim só à noite” (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 

A gente se aproxima mais, o professor de determinada área que chega e tenta... quer 

dar aquela disciplina, mas por motivo do horário em si: “Rapaz, tá acontecendo isso e 

tal. Rapaz, eu já conversei com o pessoal da Comissão de Horários lá do meu setor e 

me orientaram para vir aqui e tal. Eu estou querendo dar essa disciplina, mas, devido 

ao horário, o problema que eu tenho”. Então facilita pra gente tentar ajeitar, do que 

vir um negócio já engessado. Fica mais maleável nesse aspecto. E aí, ganha o 

professor e ganha o aluno também, porque ele vai trabalhar naquele horário que está 

podendo, não está sendo forçado, está certo? Eu acho que nesse aspecto aí ganha a 

turma, todo mundo. Coisa que antigamente, às vezes, já chegava o cara: “Vou recorrer 

a quem? Conversar com quem? É fulaninho?” E agora, não. Vai direto na 
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comissão, fica mais fácil (REPRESENTANTE D1, 2018). 

 
É inegável o conflito entre o público e o privado, entre os interesses coletivos e os 

interesses individuais e corporativos. Uma coisa, porém, é clara: o público reflete os interesses 

comuns, aquilo que pertence à coletividade; e o privado, os interesses individuais e 

corporativos, aquilo que pertence aos membros-grupos singulares. 

Todavia, é preciso reconhecer também o envolvimento e o compromisso  demonstrados 

em muitas falas/ações dos representantes, que são extensivas a muitos outros profissionais 

docentes. É um movimento que reflete contradições e conflitos decorrentes da diversidade de 

conveniências individuais inerentes à condição humana, reflexo também da própria forma como 

se estrutura a sociedade capitalista. 

A partir de agora, abordaremos outros pontos deste trabalho, revelados pela pesquisa, que 

consideramos relevantes e que ainda não foram contemplados. O primeiro deles concerne à 

discussão acerca da existência de diretrizes norteadoras para a organização e distribuição dos 

horários de aulas, que implicam o planejamento dessa ação, levando-se em conta o atendimento 

a necessidades educacionais já elencadas. A respeito desse ponto, constatamos que, embora os 

representantes afirmem que essas existem, não estão formalizadas; não há nenhum documento 

formal. Os excertos a seguir revelam essa situação: 

 
Você falou que... que tem um rol de diretrizes que vocês criam? Ele vem se mantendo, 

digo: a cada ano é atualizado? Como é? Cria uma nova... (MODERADOR M1, 2018). 

 
Essas diretrizes: quem deu aula na sexta-feira não dá aula na segunda. Quem deu aula 

na segunda não tem na sexta (REPRESENTANTE D2, 2018). 

 
Quando você estabelece as diretrizes, também na comissão, facilita o trabalho de 

montar o horário. Tem várias diretrizes que você elenca lá. Por exemplo, não colocar 

oito horas pra o professor, não deixar professor em três turnos (REPRESENTANTE 

D4, 2018). 

 
Não existe uma diretriz formal. É isso que você quer saber? Formalizada? 

(REPRESENTANTE D3, 2018). 

 
As diretrizes de trabalho que a comissão cria no início. Isso existe, mas não em 

documento formal. É o olhar clínico de quem está na comissão (REPRESENTANTE 

D4, 2018). 

 
Para atender a área pedagógica é informal. Mas para atender, por exemplo, as 

solicitações dos professores, existe uma tabela, foi formalizada. E a primeira comissão 

de horários que foi constituída instituiu algumas diretrizes. Eu não sei se (Nome) 

estava nessa primeira comissão, como, por exemplo, limitar a quantidade de slots, de 

bloqueio de cada professor. Por exemplo, nós temos disponível durante toda a semana 

30 horários... Aí o professor só pode bloquear, até?... (REPRESENTANTE 
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D7, 2018, grifo nosso). 

 
E quando chega um membro novo na comissão?... (PESQUISADOR P1, 2018). 

Aí ele vai ter que aprender tudo de novo (REPRESENTANTE D3, 2018). 

Como é que se dá... como é que se dá esse repasse? (MODERADOR M1, 2018). 

Osmose (REPRESENTANTE D6, 2018). 

Não é por osmose. Por irradiação. É contaminado pela experiência dos outros 

(REPRESENTANTE D2, 2018). 

A necessidade faz o cara aprender (REPRESENTANTE D6, 2018). 

Aprende fazendo (REPRESENTANTE 1TA, 2018). 

 

Como é possível constatar, a própria discussão no grupo focal trouxe à tona a 

informalidade dessas diretrizes e provocou, de certa forma, a reflexão do grupo quanto à 

necessidade de sua formalização: “o que se quer por que se quer e como se quer”. As tiradas em 

tom de brincadeira dão conta da atmosfera descontraída criada pela técnica do grupo focal; em 

momento algum, invalidam o caráter rigoroso que se imprime à discussão. 

O segundo ponto, objeto de discussão no grupo focal, concerne ao não registro e à falta 

de uma avaliação do trabalho realizado pela Comissão. De acordo com as respostas dos 

representantes, também não há continuidade desse trabalho após a definição e entrega dos 

horários. Além disso, realizam-se muitas trocas após a conclusão desse processo, sem que a 

Comissão tenha conhecimento, por ser uma negociação posterior. Acreditamos que assegurar o 

caráter de formação continuada e em serviço deve constituir-se em uma meta até para 

possibilitar a ação-reflexão-ação das práticas envidadas e qualificar, cada vez mais, essa 

participação. 

Um terceiro ponto a ser destacado é a ausência de outros atores da comunidade escolar 

na Comissão de Horários do CNAT. Em sua composição, a representação docente é em torno 

de noventa por cento; os outros dez por cento se referem à representação da Diretoria de Ensino, 

na pessoa de um servidor técnico-administrativo lotado neste setor. De acordo com as atas, a 

Equipe Técnico Pedagógica se fez representar apenas no início, numa fase ainda bastante 

embrionária deste trabalho. Compreendemos ser necessária a representação da equipe técnico-

pedagógica na Comissão, de forma a contribuir na solução de problemas no âmbito das questões 

pedagógicas. Além do mais, essa formalização das diretrizes requer esse “olhar pedagógico”. 
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Constatamos, por fim, que a dinâmica de participação numa gestão colegiada, em 

decisões de caráter coletivo, possibilita o entendimento de que público e privado ou interesses 

coletivos e interesses individuais e corporativos caminham juntos e devem ser analisados sob a 

perspectiva do bem comum, traduzido no aperfeiçoamento de processos e ações pedagógicas 

que visam à melhoria da qualidade do ensino. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que realizamos procurou compreender de que modo a relação entre as 

necessidades de organização institucional e os interesses individuais e corporativos docentes 

reflete-se na distribuição da carga horária de ensino no IFRN – CNAT. 

Levando em conta os objetivos de estudo em articulação com os autores com quem 

dialogamos e os elementos que emergiram da empiria (os dados derivados da análise 

documental e do grupo focal), tecemos as considerações sobre o que nos foi dado conhecer 

neste percurso investigativo. 

Conforme apresentado no capítulo 5 desta dissertação, constatamos que as motivações 

que levaram os sujeitos a participar da Comissão de Horários estão contempladas nos tipos de 

participação definidos por Bordenave (1994), os quais foram classificados, na nossa 

abordagem, em subcategorias, como mencionado anteriormente. Essas subcategorias delineiam 

critérios e perfis que orientam a prática dos representantes, possibilitando reflexões com vistas 

a um compromisso coletivo de participação, descentralização e corresponsabilidade na 

organização e na gestão administrativo-pedagógica da Escola. 

Desse conjunto, emergiram duas subcategorias-chave que se fizeram referência nesta 

pesquisa: interesses coletivos (comuns aos sujeitos) e interesses individuais e corporativos, que 

suscitaram diversas questões. Para começar, o universo multifacetado que representam as 

ofertas de ensino dos Institutos Federais, em particular o CNAT, conforme já evidenciado neste 

trabalho. 

O Campus Natal Central do IFRN possui uma estrutura e uma dinâmica organizacional 

mais complexa que as demais unidades, em função da diversidade de sua oferta de ensino, das 

atividades aí desenvolvidas, dos processos educacionais, da quantidade e da diversidade de 

sujeitos (estudantes e servidores), além da existência de cinco diretorias acadêmicas com áreas 

de conhecimentos profissionais e cursos distintos. Trata-se, portanto, de uma instituição de 

ensino pluricurricular e multinível de ensino, que objetiva trabalhar inter-relacionando ensino, 

pesquisa e extensão. 

Frente a essa realidade, coube-nos indagar, no curso desta pesquisa, quais seriam as 

necessidades institucionais coletivas (comuns aos sujeitos), demandadas pela organização do 

trabalho docente e aquelas identificadas como sendo de interesse individual e corporativo na 

distribuição da carga horária de ensino. O processo investigativo, enredado nessa indagação, 

desvelou-nos algumas dessas necessidades de natureza pedagógica, além de outras vinculadas 

à democracia participativa, quais sejam: 
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a) Necessidades de natureza pedagógica 

Essas necessidades apresentaram-se no curso da nossa pesquisa como demandas da 

comunidade escolar como um todo; mais especificamente, revelaram-se requisitos para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Em termos bem mais 

concretos, podem ser traduzidas na necessidade de desenvolvimento do currículo 

(integração dos conteúdos, formação integral dos estudantes, interdisciplinaridade); na 

necessidade de horários de aula conjugados para as disciplinas práticas; na necessidade 

de intercalação de disciplinas técnicas e propedêuticas; na necessidade de dividir os 

alunos de uma mesma turma para otimizar as aulas práticas; na necessidade de horários 

de aulas compatíveis com a natureza de disciplinas que realizam aulas em campo 

(Educação Física, Topografia e outras); na necessidade de traçar o perfil de professores 

para as turmas ingressantes do primeiro ano dos cursos técnicos integrados; na 

necessidade de criar melhores qualidade nas condições de trabalho, atendendo às 

peculiaridades da carreira EBTT (não deixar o professor em três turnos de aula no 

mesmo dia; rodizio nos horários mais críticos). Esses “requisitos” voltados para os 

interesses coletivos foram, em grande medida, extraídos dos depoimentos dos sujeitos 

da pesquisa, conforme foi possível constatar em diversos excertos transcritos no 

decorrer do capítulo 5. 

 

b) Aspectos vinculados à democracia participativa para e pelo coletivo 

Esses aspectos encontram seu fundamento na concepção da pensadora Arendt (2008) e 

na pesquisa que realizamos. Com Arendt, aprendemos que a participação é sempre ação 

política no espaço público e que essa ação objetiva construir o mundo comum a todos. 

Com a pesquisa, coletamos dados a partir dos quais percebemos que os aspectos das 

práticas que vinculam a ação a uma democracia participativa apresentam-se por meio 

da constatação da existência, na Comissão de Horários, de uma consciência de 

coletividade, em função da qual se constatam várias ações que, além de refletirem a 

preocupação e o compromisso relacionados aos processos pedagógicos institucionais, 

revelam a compreensão de alguns representantes acerca da atuação em espaços de 

gestão, como oportunidade de conhecer melhor a Escola e os próprios sujeitos nela 

inseridos. Outro aspecto que se sobressai diz respeito à compreensão de que essa 

atividade de gestão melhorou as relações entre as várias diretorias acadêmicas e entre 

os sujeitos, denotando um espaço de discussão coletiva, consciência de grupo e, 

progressivamente, mais transparência da ação, até mesmo pelo caráter 
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descentralizador de uma experiência de gestão, através da divisão de responsabilidades 

da Escola com o seu corpo docente, que passou a entrar em contato não apenas com as 

dificuldades mas também com as potencialidades e soluções criativas. Durante a 

pesquisa, percebemos que esses aspectos sinalizam um caminho promissor, por se 

constituírem práticas que constroem vínculos entre os professores, fundamentando as 

ações em uma democracia participativa. 

c) Interesses individuais e corporativos 

Numa outra direção, caracterizamos esses interesses como aqueles relacionados a 

motivações orientadas pelas necessidades dos sujeitos e dos grupos na ótica privada do 

indivíduo, cujas demandas pessoais e particulares emergem na Escola (espaço público) 

como questões públicas. 

A questão central apontada por Bauman (2001) é a de que o indivíduo é o pior inimigo 

do cidadão e esse processo de individualização anuncia problemas para a cidadania e para a 

política fundada na cidadania. “[...] O público é colonizado pelo privado” (BAUMAN, 2001, p. 

46). 

Ilustrando esse modo de percepção, os depoimentos evidenciam o processo de 

colonização do espaço público pelos interesses privados. Esses últimos predominam nas 

decisões da Comissão sobre os interesses coletivos demandados pelas necessidades que o 

trabalho de natureza pedagógica requer e foi por meio do Grupo Focal que acessamos as 

informações e os dados que contribuíram para revelar esse processo conflituoso e contraditório. 

Hoje percebemos que dificilmente outra técnica, distinta do grupo focal, propiciaria a 

construção desses saberes, pois, como fica evidente, o uso de tal procedimento favoreceu a 

aproximação dos movimentos da subjetividade, ao mesmo tempo em que também nos fez 

conhecer as práticas coletivas da Comissão de Horários, responsável pela distribuição da carga 

horária de ensino. 

Consideramos que a prática de participação dos representantes na Comissão de 

Horários tem resultado em avanços para a melhoria dos processos pedagógicos, para a 

qualidade do ensino e para a qualificação política dos sujeitos envolvidos na gestão colegiada, 

tanto em decisões de cunho político quanto em decisões de cunho administrativo e pedagógico. 

Se levarmos em consideração o fato de que, até bem pouco tempo, esse trabalho era restrito a 

um pequeno grupo de gestores, e que, progressivamente, vem se tornando mais transparente, 

então “a caixa preta” tem tido mais abertura. 

Todavia, concluímos que muitas prioridades ainda se estabelecem em função dos 

interesses individuais e corporativos dos professores em detrimento dos interesses e das 
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necessidades educacionais de organização do trabalho escolar docente, cabendo, por isso, 

fortalecer os pontos que têm imprimido qualidade a esse trabalho e sinalizar outros que, 

potencialmente, podem reforçar o seu aperfeiçoamento. Entre tantos, recomendamos a 

observação dos seguintes direcionamentos: 

a) promover a rotatividade progressiva na Comissão para que outros sujeitos possam 

vivenciar a experiência de gestão, tendo em vista o aprendizado político e o 

compromisso que poderá significar uma aproximação com as questões coletivas; 

b) reforçar o equilíbrio na distribuição da carga horária; 

c) assegurar a socialização desse trabalho para os demais docentes e demais atores da 

comunidade escolar; em especial, formalizar um conjunto de diretrizes orientadoras 

com base nas necessidades pedagógicas que o processe educativo requer. Essa 

socialização implica ainda ter os horários preestabelecidos e previamente distribuídos 

antes do término dos semestres letivos, com uma antecedência que viabilize as possíveis 

adaptações e alterações, evitando que isso ocorra com as aulas já em andamento, como 

comumente tem acontecido; 

d) valorizar e apoiar o trabalho da Comissão, o que se espera seja uma atitude dos diretores 

acadêmicos, no sentido de se posicionarem para resolver os entraves que se colocam no 

curso do processo de distribuição da carga horária de ensino, fazendo jus a sua atuação 

como gestor. 

Mesmo instaurada essa visão dicotômica, que demarca claramente os interesses 

individuais e corporativos e os interesses coletivos, acreditamos que isso possa ser superado, 

pois os conflitos, os consensos e os dissensos coexistem no mesmo espaço, como um processo 

dialético de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da Escola, mas 

se relaciona com a própria democratização da sociedade. 

E é justamente a sociedade de que fazemos parte que se mostra essencialmente 

contraditória, caracterizada por interesses antagônicos, que se fazem refletir na Escola, de modo 

inter-relacionado, conjugados com fatores de ordem subjetiva, oriundos dos atores que nela 

atuam, e respondem pela construção de concepções e interesses diversos. 

Dada a perspectiva, vale retomar o personagem Riobaldo, citado no início deste texto, 

que pensou poder apartar no mundo os opostos, mas a realidade do sertão, operando de modo 

diverso, levou-o a constatar que, neste mundo, tudo era muito misturado: “Deveras se vê que o 

viver da gente não é tão cerzidinho assim?” (ROSA, 1996, p. 289). 

Por fim, como toda pesquisa, esta também se justifica por carregar consigo 

desdobramentos e suscitar novas questões e outras instâncias de participação, não se 
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esgotando com esta dissertação, tais como: 

a) ampliar o universo deste estudo, abrindo espaço para ouvir os docentes que não 

constituem a Comissão de Horários; a equipe pedagógica e os estudantes; 

b) imprimir maior amplitude a esta investigação, no que concerne à interface público e 

privado, podendo ser isso materializado nas questões que envolvem o remanejamento 

docente e/ou a carga horária docente, em caráter sistêmico; 

c) analisar outras instâncias deliberativas do IFRN na tomada de decisões, como o 

CONSUP – Conselho Superior, órgão colegiado de caráter sistêmico, consultivo e 

deliberativo. 

Em outros termos, esperamos que este trabalho possa ensejar contribuições a partir das 

reflexões suscitadas pelo tema da distribuição da carga horária de ensino nas instituições 

públicas de ensino básico e superior, democratizando esse processo e alimentando a defesa da 

educação pública, gratuita e laica. A mediação entre os interesses coletivos e os interesses 

individuais e corporativos deve objetivar a qualificação da instituição pública, buscando sempre 

a melhoria da qualidade do ensino e dos processos pedagógicos, possibilitando o aprendizado 

político e social dos sujeitos, no fortalecimento, na ocupação e na gestão dos espaços públicos. 

Esse é o caminho, essa é a defesa no sentido de que é preciso ter o público como um espaço de 

democratização das decisões nas instituições públicas de ensino. 

Nesse sentido, a Comissão de Horários é uma conquista nessa dimensão do público 

como um espaço de democratização. Mas ela ainda não está na sua plenitude porque ainda se 

encontra muito atravessada pelos interesses dos indivíduos, os quais muitas vezes, vão de 

encontro (ou mesmo negam) aos princípios daquilo que é coletivo ou daquilo que é do bem 

comum do ponto de vista da comunidade escolar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVAS 

 
 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO DO IFRN – CAMPUS NATAL 

CENTRAL NA PESQUISA 

 

Eu, Tânia Costa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), solicito a V.Sa. autorização e 

anuência para desenvolver a pesquisa “Organização institucional e interesses  individuais 

e corporativos: distribuição da carga horária de ensino no IFRN – Campus Natal Central”, 

sob a orientação do professor Walter Pinheiro Barbosa Júnior. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre as 

necessidades de organização institucional e os interesses individuais e corporativos 

docentes, na organização da carga horária de ensino no IFRN – Campus Natal Central, 

compreendendo o recorte de 2012 a 2017, tendo como campo empírico a Comissão de 

Horários no Campus Natal Central. Visa-se, com esta investigação, contribuir para a 

melhoria do processo de gestão escolar da Instituição, considerando a pouca produção no 

meio acadêmico sobre o objeto de estudo em questão. 

Para esta investigação, será utilizada a técnica de grupo focal, aplicada a 

servidores representantes da Comissão de Horários do IFRN – CNAT lotados em distintas 

diretorias acadêmicas/setores. No curso desse processo investigativo, assumimos os 

seguintes compromissos: 

1. utilizar as informações obtidas no âmbito da pesquisa, com fins exclusivamente 

acadêmicos; 

2. preservar integralmente o anonimato dos sujeitos, de modo que os entrevistados 

não terão suas identidades reveladas em qualquer trabalho ou publicação 

decorrente da pesquisa; 

3. divulgar os resultados à comunidade acadêmica na ocasião de defesa da 

dissertação, a ser publicada em site oficial do IFRN. 

 
Natal,  de  de 2018. 

 
 

Tânia Costa  ̶  Matrícula 750600 
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114 
 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

Eu,   RG 

nº  , residente e domiciliado na 

   , 

autorizo a publicação do conteúdo da entrevista concedida à mestranda Tânia Costa,  para 

fins acadêmico-científicos, conforme esclarecido nos termos da declaração  de sigilo ético-

científico, a qual me foi entregue devidamente assinada pela pesquisadora. 

Outrossim, declaro estar ciente de que nada tenho a exigir de ressarcimento ou 

indenização por minha participação na pesquisa. 

 

 

 

Natal,  de  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor (a) 

Matrícula 
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DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 
 

 

Eu, Tânia Costa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob matrícula de nº 20161008921, 

declaro, para os devidos fins, que o uso do conteúdo das entrevistas realizadas  junto  

ao(a)  servidor(a),   

  tem a finalidade exclusiva de atender 

aos objetivos acadêmico-científicos da dissertação em elaboração, conforme foi 

mencionado nas orientações e nos esclarecimentos prévios e que, visando à proteção 

da imagem e a não estigmatização dos sujeitos entrevistados, se utilizaram 

codinomes para referenciar o seu conteúdo. 

 

 

Natal,  de  de 2018. 
 

 

 

 

 

Tânia Costa 

Mestranda – Programa de Pós-Graduação em Educação (UFRN) 

Matrícula de nº 20161008921 
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APÊNDICE D - CARACTERIZAÇÃO/PERFIL DOS REPRESENTANTES DA 
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CARACTERIZAÇÃO/PERFIL DOS REPRESENTANTES DA  

Comissão de Horários 
 

 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Tempo de serviço no CNAT: 

4) Diretoria em que trabalha: 

a) ( ) DIAC 

b) ( ) DIACON 

c) ( ) DIACIN 

d) ( ) DIAREN 

e) ( ) DE 
 

PERFIL PROFISSIONAL  

1. Carreira na instituição 

a) ( ) Docente 

b) ( ) Técnico-administrativo 

2. Cargo na instituição 

a) ( ) Coordenador de Curso 

b) ( ) Pedagogo(a) 

c) ( ) Técnico em Assuntos Educacionais 

d) ( ) Não ocupa cargo 

e) (   ) Outro. Qual?    
 

3. Disciplina(s) que ministra?    
 

 

4. Área de formação:    

5. Regime de trabalho docente 

a) ( ) 40 horas com Dedicação Exclusiva 

b) ( ) Outro. Qual? 
 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APENDICE E - MATRIZ REFERENCIAL DE ANÁLISE PARA O GRUPO 
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MATRIZ REFERENCIAL DE ANÁLISE PARA O GRUPO FOCAL 

REPRESENTANTES DA COMISSÃO DE HORÁRIOS 

QUESTÕES DE ESTUDO PERGUNTAS 

I. Procura evidenciar quais as motivações que orientam a 

participação/atuação na Comissão: instrumental, 

gerencial, burocrático, colaborativo, pedagógico e 

qualitativo. 

1. O que representa para você a existência 

da Comissão de Horários? 

2. O que levou você a participar da 

Comissão de Horários? 

II. Evidenciar o papel desempenhado pela Comissão na 

gestão da escola como espaço colegiado de atuação. 

3. Para você, qual a função da Comissão 

de Horários? 

III. Identificar os obstáculos existentes para a 

organização/implementação dos horários docentes e os 

fatores facilitadores da organização e implementação 
dos horários escolares. 

4. Quais os fatores que facilitam e quais os 

que dificultam o trabalho realizado pela 

Comissão de Horários? 

IV. Identificar quais interesses são determinantes na 

organização dos horários docentes 

Internos: 

a) interesses educacionais articulados com a atividade 

fim: processos pedagógicos, relacionados com os 

interesses e as necessidades dos estudantes 

(currículo, objetivos de ensino-aprendizagem), 

situados num esforço conjunto, objetivando o 

interesse comum, coletivo; 

b) interesses situados na ótica dos indivíduos, de 

grupos e segmentos (acomodação das necessidades 

dos sujeitos). 

Externos: político-sociais e ideológicos (concepções e 

crenças) 

a) A quem serve essa participação? 
b) Que interesses representam? 

c) Quais as consequências decorrentes desse agir para 

os demais atores envolvidos nesse processo, 

particularmente os estudantes? 

d) Que concepções de sociedade, de educação, de 

homem representam esses interesses? 

5. O você leva em consideração ao 

elaborar/distribuir os horários docentes 

(elementos que orientam)? 

V. Contribuição da Comissão para avanços em processos 

democráticos de participação 

6. Como se dá a mediação entre você, como 

representante na Comissão de Horários, e 

seus pares? 

VI. Contribuições da Comissão para a melhoria da 

qualidade do ensino 

7. Você considera que o trabalho da 

Comissão contribui para a melhoria da 
qualidade do ensino? Em que aspectos? 

VII. Contribuições da Comissão para o desenvolvimento do 

currículo, para a integração dos conteúdos, a 

interdisciplinaridade, a formação integral dos estudantes e 

para assegurar a qualidade nas condições de trabalho 

8. Existe um plano de trabalho que norteia 

a atuação da comissão, contemplando 

orientações pedagógicas, como a 

interdisciplinaridade, a formação integral, 

a integração de conteúdos, o trabalho 

coletivo e as peculiaridades da carreira 
docente EBTT? 

VIII. Refletir sobre o grau de controle e autonomia dos 

representantes da Comissão frente às decisões tomadas 
9. A Comissão tem autonomia e controle 

das decisões tomadas tendo como base 

orientações pedagógicas voltadas para o 
ensino? 

IX. Qualidade, avaliação, continuidade e aprimoramento do 

trabalho da Comissão 

10. Após a organização dos horários, há 

continuidade dos trabalhos ou das ações 

da Comissão, em termos de avaliação, 

ajustes ou correção de rumos? 

Fonte: Fonte: Autoria própria (elaborado em 2018). 
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MATRIZ DE ANÁLISE 

CATEGORIA SUBCATEGORIA UNIDADES DE SENTIDOS (TRECHOS) AUTOR 

  “Na maioria das vezes, a gente, inicialmente, 

pensa em tirar algum proveito próprio. Mas, na 

maioria das vezes, no bem maior, no bem maior, 

aonde os horários que é da comissão não são os 

ideais”. 

 

 
D2 

  “Quando eu entrei, eu entrei assim, por questão 

de curiosidade e tal, para ajudar, era só (Nome). 

Mas aí, eu disse: Não, eu vou tentar fazer para 

mim o melhor horário. Mas, na verdade, nem 

sempre (risos) [...], por exemplo, nesse semestre, 

eu dou aula de 7h da manhã na segunda-feira, dou 

aula de 7h da manhã na terça-feira”. 

 

 

 
D1 

 Interesses 

individuais e 

corporativos 

“O meu horário não é o horário ideal. Porque 

algumas pessoas... quando a gente entrou não 

tinha essa conversa, como algumas pessoas 

quando entraram: “Ah, eu vou entrar porque eu 

vou fazer o horário melhor para mim”. Só que, a 

partir de agora, o pessoal já nota que quem é da 

comissão de horários não tem esses benefícios. 

Então, eu vou entrar pra ter dor de cabeça e não 

usufruir do meu poder? A palavra é essa daí”. 

 

 

 
 

D2 

1. Motivações 

para a 

participação na 

Comissão de 

Horários 

 
  

“Na minha diretoria, ninguém quer vir participar 

de comissão de horários, porque eles sabem que 

o trabalho é meio árduo e você tem discussões. 

Ninguém quer participar da comissão de 

horários. Tá eu e (Nome) porque a gente já está 

mesmo e não tem como. Se a gente sair, quem é 

que vai assumir? Ninguém quer assumir”. 

 

 
 

D1 

  

 

 

 

 

 

 

 
Interesses coletivos 

(comuns aos 

sujeitos) 

“Era um trabalho que era feito de forma 

individualizada pela diretoria, e na hora que foi 

firmada essa comissão, foi interessante porque 

você consegue expor seus problemas também 

para outras diretorias. Consegue até tentar 

solucionar determinados problemas e levar as 

reclamações existentes da nossa em relação à 

outra, em relação aos professores; consegue 

otimizar melhor esse processo. Antes era mais 

complicado. Agora ficou bem mais fácil”. 

 

 

 

 
D1 

“Eu acho importante, pessoalmente, pra cada um 

que passe por alguma coisa de gestão, e comissão 

de horários é uma forma que a gente tem de 

conhecer até melhor os colegas e de conhecer 

melhor a instituição também. Eu vejo muito por 

esse lado positivo”. 

 

 
D6 

  “A gente mostra. Faz com que as pessoas 

colaborem, se eles tiverem a demanda de algum 

professor: ‘Tá bom. Vamos sentar aqui e vamos 

ver os horários da turma. Vamos ver o que pode 

 

D3 
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  e o que não pode’; a gente recebe, senta, 

discute”. 

 

 
Caráter espontâneo 

e colaborativo 

“Na realidade, eu me ofereci. Eu sempre disse 

assim: ‘Eu vou fazer o horário, mas quem faz o 

meu horário sou eu’. Então, sempre foi assim; eu 

sempre fiz os meus horários, apesar de que eu 

nunca tive problema nem de fazer o meu horário 

e nem o das outras pessoas porque as coisas se 

encaixavam naturalmente”. 

 

 
 

D3 

“A gente, na realidade, quer ajudar o outro colega 

que está pulando a fogueira. A gente vê o 

aperreio da criatura...: Pronto, tá na hora de  você 

folgar. E vai, a gente assume a responsabilidade, 

entendeu? Lá na coordenação da gente (Nome), 

e mais o outro, ficou bem uns três há quatro anos 

[...]. Aí, você vai enchendo a paciência, aí chega 

um momento que o outro tem que substituir”. 

 

 

 
 

D3 

“Eu me apresentei como voluntário para 

contribuir. Mas o que me levou a participar foi a 

solidariedade à colega que estava 

sobrecarregada”. 

 

D5 

“Eu quis participar por causa da experiência que 

eu já tinha em Mossoró. Eu quis porque já tinha 

experiência, eu via o sofrimento dos outros”. 

 
D2 

“O motivo que me levou, vou confessar que foi a 

falta de que não tinha quem assumisse; eu já 

estava para assumir a coordenação. Eu peguei e 

disse: ‘Não, vou assumir esse desafio’”. 

 

D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caráter gerencial e 

burocrático 

“Você concentra naquela pessoa na questão da 

carga horária. Então aquela pessoa é o 

responsável por aquela diretoria e depois cada 

um, responsável por essa diretoria, vão fazer a 

carga horária melhor. O objetivo maior seria 

identificar a carga horária da instituição”. 

 

 
D3 

“Tentar fazer um horário que atenda bem a 

questão das disciplinas, salas, laboratórios e 

adeque isso aí. Tentar também adequar a questão 

dos professores, e aí, às vezes, também tentar 

adequar à questão de alguns alunos”. 

 

 
D6 

“Tentando criar um horário em tempo hábil, que 

ao começar o semestre ele esteja pronto e em 

funcionalidade”. 

 
D1 

“Tem que ter uma comissão de horários porque a 

demanda é muito grande; são muitos professores, 

muitas aulas para atender três turnos”. 

 

1TA 

“Uma instituição como essa, desse tamanho, tem 

que ter uma comissão porque uma pessoa sozinha 

não dá conta de resolver a questão da 

 
1TA 
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  elaboração do horário. É assim, é a coisa óbvia, 

mas tem sentido; por que é que tem que ter uma 

comissão? Representa isso, a necessidade 

institucional de que haja várias pessoas que deem 

conta dessa necessidade”. 

 

  “Eu acho importante, pessoalmente, pra cada um 

que passe por alguma coisa de gestão, e comissão 

de horários é uma forma que a gente tem de 

conhecer até melhor os colegas e de conhecer 

melhor a instituição também. Eu vejo muito por 

esse lado positivo”. 

 

 
D6 

  “Eu vou destacar duas questões que eu acho: a 

questão da compatibilidade entre as diretorias 

acho que serve; isso é muito importante, e a 

questão da transparência. Por exemplo, hoje, na 

(Diretoria), a carga horária é totalmente 

equiparada entre os professores. Então um colega 

chega para dizer: ‘Rapaz, eu estou com 14-15 

aulas’. ‘Não, não é você que está com 14- 15 

aulas, é o grupo todo’. Então, é uma forma 

também de transparência para todos os 

professores da escola”. 

 

 

 

 

D4 

 

 

 
 

2. Compreensão 

da função da 

Comissão na 

gestão escolar 

 

 

 

 

 

Atuação coletiva 

“Era um trabalho que era feito de forma 

individualizada pela diretoria; e, na hora que foi 

firmada essa comissão, foi interessante porque 

você consegue expor seus problemas também 

para outras diretorias. Consegue até tentar 

solucionar determinados problemas e levar as 

reclamações existentes da nossa em relação à 

outra, em relação aos professores; consegue 

otimizar melhor esse processo. Antes era mais 

complicado. Agora ficou bem mais fácil”. 

 

 

 

 
D1 

  “E a existência dessa comissão vai também ao 

encontro das necessidades do aluno. Da 

necessidade, como eu citei esse exemplo de uma 

turma da (Diretoria) que foi a necessidade de ser 

dividida, por causa das várias necessidades de 

incluir alunos (alunos especiais). Da necessidade 

também dos espaços físicos e da necessidade 

ainda dos próprios profissionais. Porque além de 

cada profissional também ter o desejo, por 

exemplo, de trabalhar em determinados horários, 

há ainda as questões também com relação à saúde 

do profissional removido, via SIAES, por causa 

de doenças. Então, a gente precisa também 

adequar os horários desse profissional à situação 

da doença dele”. 

 

 

 

 

 

 

 
D7 

  “Aí vem essa parte dos alunos que têm essas 

necessidades especiais. Eu, aqui, na época que eu 

era aluno, não tinha TDAH, não sabia nem o que 

era, mas hoje você tem aluno que tem 

 

D7 
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  TDAH. Aí, você balança a cabeça: legal. Nem 

sabe o que é TDAH. E aí o que é que está 

acontecendo hoje? Comissão de horários”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atuação 

individualizada e 

corporativa 

“Não adianta colocar aquele professor porque 

não vai atender a expectativa. Ah, então, esse 

professor não pode ser do primeiro ano, porque é 

melhor que o aluno já tenha passado pela 

qualidade. Então todas as coisas, a comissão de 

horário, indiretamente, ela interage. Como ele 

falou, a gente busca o melhor para a instituição”. 

 

 

 
D2 

“Uma das dificuldades, ao meu ver, claríssimas, 

é quando os interesses pessoais tentam se 

sobrepor aos interesses institucionais. Ponto 

pacífico na pesquisa, sem dúvida”. 

 

D5 

“A essência toda da dificuldade é a não 

compreensão da questão da  dedicação exclusiva. 

É aí que está o nó”. 

 
1TA 

“Então, está inserido nessa questão do interesse 

individual...”. 
D5 

“Eu não acho errado querer colocar interesses 

individuais”. 
1TA 

“Não, não. Não”. D5 

“Há inúmeros casos justificados, a gente sabe 

disso, tudo mais. Agora, tem certos abusos”. 
1TA 

“Às vezes você ajuda, mas só que o cara quer 

que você ajude sempre, entendeu?”. 
D1 

“É”. D7 

“Sair daquela zona de conforto dele”. D1 

“Então, por exemplo, quando se coloca, acho já 

que foi posto aqui, o colega já colocou, de certa 

forma, e tem relação direta com o que o colega 

estava dizendo, que é: se todos nós temos 

dedicação exclusiva, a priori, você parte do 

pressuposto que nós devemos nos subordinar às 

necessidades institucionais. Mas nós chegamos a 

um nível tal de interferência desses interesses 

individuais que, muitas vezes, se sobrepõem ao 

ponto de algum colega dizer: ‘Não, eu não aceito 

esse horário porque eu tenho determinada 

atividade’”. 

 

 

 

 

 
D5 

“Corporativismo”. D2 

“É isso. Em outra instituição seria inadmissível 

(enfatizou) alguém colocar isso aí, não é?”. 
D5 

“Sim, sim. Em uma instituição privada, não é?”. D7 

“Isso. Mas a flexibilidade nossa...”. D5 

“Ele nem cogitaria essa possibilidade de falar”. D4 
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  “Porque já falaram o seguinte: ‘Pode pôr aula, 

mas é melhor não colocar. Mas avise aos alunos 

porque eu não vou’”. 

 
D2 

“Passa a responsabilidade”. D7 

“Porque tem algumas diretorias, no caso da 

gente, é mais singelo isso, pode ser até por causa 

do número de  professores.  O  horário que a 

gente entrega, a gente já tem um contato bom 

com os professores e já sabe até as minúcias, o 

que pode ser mais nocivo (grifo nosso!) ou não. 

E quando é nocivo, eles entendem que nessa 

parte de rodízio, de sexta- feira, na segunda, isso 

aí nós não temos mais problemas. Mas isso que a 

gente não tem problemas, quando vai para outra 

diretoria, aí o professor vem lá da outra diretoria, 

quer que a gente mude, dentro do contexto da 

gente”. 

 

 

 

 

 

D2 

“Mas eu estou com uma curiosidade quando 

você falou, o que é nocivo...?”. 
P1 

“O que é nocivo? Aula na sexta-feira à noite...”. D2 

“É nocivo, professora”. D3 

“Aula na segunda-feira”. D2 

“Esse nocivo é convencional já? Nocivo para o 

professor? Que ninguém quer?” (grifo nosso). 
P 

“Não é convencional. O problema é o seguinte: 

que o pessoal ainda não sabe o que quer dizer 

dedicação exclusiva” (grifo nosso). 

 
D2 

“É verdade, é verdade”. D1 

“Porque a gente é muito corporativista, todos 

nós”. 
D2 

“Gente, mas espera aí, aula sexta-feira à noite, até 

os alunos... (enfatizou). Eu fico se você me botar 

sexta-feira à noite. Não fico mais não, tá 

gente? Hoje não fico mais em nada”. 

 

D3 

“Eu fico assim, eu acho que o grupo tem que 

entender que a escola funciona de segunda a 

sexta, independente de ser segunda, terça, quarta, 

quinta ou sexta”. 

 

D4 

“Mas a dificuldade da gente numa turma é 

grande, também”. 
D3 

“Para entender que a escola funciona não nesse 

critério”. 
D4 

“Eu, lá em Mossoró, quem dava aula era eu, 

porque os alunos só ficavam porque era minha 

aula”. 

 
D2 

“É horrível. É horrível”. D3 

“Na verdade, sexta-feira a gente faz rodízio lá, D6 
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  acho que é o mais justo”.  

“Dependendo da situação, nem rodízio os caras 

querem aceitar, sabe? E aí, a gente precisa do 

coordenador para dizer: ‘Olha, já que ninguém 

aceitou, eu vou apontar’. Mas, assim, é uma 

situação meio complicada, sabe? A verdade é o 

seguinte: na minha diretoria, ninguém quer vir 

participar da comissão de horários, porque eles 

sabem que o trabalho é meio árduo e você tem 

discussões...”. 

 

 

 
 

D1 

“Porque é um dia letivo; a não ser que tire do 

calendário a sexta-feira. Enquanto isso...”. 
D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atuação 

operacional e 

burocrática 

“Você concentra naquela pessoa, na questão da 

carga horária. Então aquela pessoa é o 

responsável por aquela diretoria e, depois, cada 

um responsável por essa diretoria vão fazer a 

carga horária melhor. O objetivo maior seria 

identificar a carga horária da instituição”. 

 

 
D3 

“Tentar fazer um horário que atenda bem a 

questão das disciplinas, salas, laboratórios e 

adeque isso aí. Tentar também adequar a questão 

dos professores, e aí, às vezes, também tentar 

adequar a questão de alguns alunos”. 

 

 
D6 

“Tentando criar um horário em tempo hábil que, 

ao começar o semestre, ele esteja pronto e em 

funcionalidade”. 

 
D1 

“Tem que ter uma comissão de horários porque a 

demanda é muito grande; são muitos professores, 

muitas aulas para atender três turnos”. 

 

1TA 

“Uma instituição como essa, desse tamanho, tem 

que ter uma comissão porque uma pessoa sozinha 

não dá conta de resolver a questão da elaboração 

do horário. É assim, é a coisa óbvia, mas tem 

sentido. Por que é que tem que ter uma comissão? 

Representa isso, a necessidade institucional de 

que haja várias pessoas que deem conta dessa 

necessidade”. 

 

 

 
1TA 

“A função da comissão de horários é tentar criar 

um horário em tempo hábil, que, ao começar o 

semestre, ele esteja pronto e em funcionalidade”. 

 

D1 

“É que a palavra principal que a gente tem que 

ver é que ele tem que ser funcional. O horário 

hoje tem que ser funcional”. 

 
D2 

 

3. Organização e 

implementação 

da carga horária 

de ensino 

 

Fatores 

dificultadores do 

trabalho da 

Comissão 

“Uma das dificuldades, ao meu ver, claríssimas é 

quando os interesses pessoais tentam se sobrepor 

aos interesses institucionais”. 

 
D5 

“Não desmerecendo totalmente hipotéticos 

interesses pessoais, legítimos, digamos assim, 
D5 
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  mas o problema é quando são interesses pessoais 

questionáveis, absolutamente (enfatizou) 

questionáveis, como o que foi dito pelo colega aí. 

Alguém se arvorar e dizer: ‘Não coloquem que 

eu não venho’. Eu mesmo  já falei aqui, não 

identifiquei que não vem ao caso, de colega dizer 

que estava aqui na instituição há 16 anos e nunca 

tinha lecionado numa sexta- feira e, portanto, não 

admitia colocar aula numa sexta-feira. Eu acho 

inadmissível (enfatizou) que alguém diga uma... 

uma situação dessas”. 

 

“Se todos nós temos dedicação exclusiva, a 

priori, você parte do pressuposto que nós 

devemos nos subordinar às necessidades 

institucionais. Mas nós chegamos a um nível tal 

de interferência desses interesses individuais que 

muitas vezes se sobrepõe ao ponto de algum 

colega dizer: ‘Não, eu não aceito esse horário 

porque eu tenho determinada atividade’. Em 

outra instituição, seria inadmissível (enfatizou) 

alguém colocar isso aí, não é?”. 

 

 

 

 
D5 

“A essência toda da dificuldade é a não 

compreensão da questão da  dedicação exclusiva. 

É aí que está o nó. Eu não acho errado querer 

colocar interesses individuais. Há inúmeros 

casos justificados, a gente sabe disso, tudo mais. 

Agora, tem certos abusos”. 

 

 
1TA 

“O problema é o seguinte: que o pessoal ainda 

não sabe o que quer dizer dedicação exclusiva 

porque a gente é muito corporativista, todos nós. 

Porque já falaram o seguinte: ‘Pode pôr aula, mas 

é melhor não colocar. Mas avise aos alunos 

porque eu não vou’. Não foi no caso da gente. 

Porque como a gente é da comissão de horários, 

foi com o funcionário”. 

 

 

 
D2 

“Existe o corporativismo. Professores da mesma 

disciplina que se juntam e pregam: ‘Nós não 

vamos dar a primeira aula que a primeira aula é 

laboratório. Então a gente não pode dar a 

primeira aula, porque tem que preparar 

laboratório’; ‘Nós não vamos dar aula na sexta- 

feira porque, na sexta-feira, a gente só vai ficar 

com orientação do mestrado, então, na sexta, a 

gente não pega o curso integrado’. E agem de 

forma corporativa mesmo. Você envia um 

processo específico para um professor de 

(disciplina), com uma demanda específica para 

aquele professor, ele não responde sem consultar 

o grupo”. 

 

 

 

 

 

 
1TA 

‘Você me deu um horário quinta-feira à tarde. Eu 

dou aula quinta e sexta. Se não tirar essa aula da 

quinta-feira à tarde, eu não vou dar aula 

 
D7 
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  (ênfase), a turma vai ficar sem aula’. ‘É  

professor? Muito obrigada. Mas se eu não 

conseguir, a turma vai ficar sem aula’. Quando 

eu fui olhar no SUAP, quem era esse professor? 

Professor em estágio probatório, recém-chegado 

no Campus”. 

“Nesse caso do corporativismo, eu não sei se a  

palavra é essa. Eu acho que é, né?  

Corporativismo? Gera umas coisas. Por  

exemplo, as turmas de dependência desse ano  

foram criadas. É outra questão criar horário para  

as turmas de dependência. Então ficou  

centralizado na Diretoria de Ensino porque  

envolve alunos de todas as diretorias, certo?  

Porque você vai pegar aluno que tem  

dependência    em    matemática,    da DIAREN, 
DIACIN,  DIACON  e  DIATINF,  juntar  todo 

1TA 

mundo, criar uma turma, selecionar o professor,  

sala e horário. Não é isso? Nas outras  

disciplinas, os professores ficam esperando.  

Olha, o dia, a sala e o horário; vai começar e a  

Diretoria de Ensino vai informar e tal. Esse  

grupo de (disciplina) cria sala por conta própria,  

faz o horário que eles querem, na sala que eles  

querem, e a Diretoria de Ensino nem fica  

sabendo. Entendeu?”.  

“Eles foram lá, começaram a disciplina, só tinha  

aluno da DIATINF porque o diário foi criado na  

DIATINF. Os alunos das outras diretorias não  

estavam matriculados e nem souberam. E  

quando os alunos chegaram lá, duas semanas  

depois, que foi quando a gente soube e  

matriculou os alunos e mandamos eles para lá,  

ainda tem que ouvir do professor e ser 1TA 

hostilizado: ‘Vocês não estavam aqui desde a  

primeira aula; porque vocês estão chegando  

aqui agora, não vou dar conteúdo para ninguém.  

Estudem por conta própria, vou dar prova, vocês  

estudem por conta própria’. Ainda tratam assim  

os alunos. Então eu acho que aí é um problema  

de gestão (enfatizou), gestão".  

“O horário que a gente entrega, a gente já tem  

um contato bom com os professores e já sabe  

até as minúcias, o que pode... ser mais nocivo  

ou não. E quando é nocivo, eles entendem que  

nessa   parte   de   rodízio,   de   sexta-feira,   na 
segunda, isso aí nós não temos  mais problemas. 

D2 

Mas isso que a gente não tem problemas,  

quando vai para outro departamento, aí o  

professor vem lá da outra diretoria, quer que a  

gente mude, dentro do contexto da gente”.  

“Outra coisa também que eu vejo é o fato de 
D1 

que quando você monta os horários e eles estão 
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  prontos, às vezes acontece de professores que eu  

acho que é questão de... acho que conhecem e 

sabem quem é a comissão. Mas ou ele não tem 

espaço lá na diretoria dele, ele tenta ir ao seu, à 

outra diretoria para tentar ver se há aquela 

mudança, não é? E aí ele..., aquela conversa e 

tal, geralmente se eu tiver na hora, eu digo: 

‘Rapaz, não tem condições; volte lá na sua 

diretoria...’. Mas, mesmo assim, a gente avisa 

em reunião de grupo: ‘Olha, pessoal, tendo um 

problema, procura a comissão de horários’. Não 

vai, passa aqui. Ou então assim: ‘Se vocês 

tiverem um problema entre si, tente resolver o 

horário, mas volte à comissão para a gente 

atualizar e repassar isso para o SUAP, está 

certo?’ Mas, mesmo assim, tem pessoas que 

ainda tentam ver se conseguem dar um jeitinho 

de melhorar. Mas, voltando à comissão de 

horários, realmente eu pensei nesse aspecto, 

mas nem pra mim eu consigo fazer um horário 

interessante”. 

“Lá, em Mossoró, eram dois professores para  

fazer o horário de todos. Era uma realidade bem  

mais singela do que aqui. Aqui, como ela falou, D2 

você tem várias castas que você tem que agradar  

e você não pode misturar”.  

“Não sei se tem alguma questão sua relacionada  

ao sistema que a gente usa. Porque assim, hoje,  

eu acho o grande problema que a gente tem.  

Diferente, por exemplo, de Mossoró, que é uma  

conjuntura diferente, que você resolve pra um,  

resolve pra todos, tem uma informação  

centralizada    porque    também    só    tem uma 
diretoria. Então, assim, o horário de todo mundo 

D6 

tá num canto só. Aqui são cinco diretorias  

acadêmicas. Então, cada uma tem o seu arquivo,  

ninguém mexe. São cinco caixas pretas. Então,  

pra gente ter acesso à caixa preta do outro, tem  

que falar. Então, isso daí termina gerando  

inconsistência e retrabalho monstruoso”.  

“A gente recebeu um documento que o  

professor dizia o seguinte: ‘Me coloque na  

terça, quarta e quinta para evitar problemas com 
a  gestão,  com  a  comissão  e  com  os  alunos’. 

D4 

Esse documento a gente recebeu. Acredite se  

quiser”.  

“Às vezes tem colega que recém-chegou do  

interior e diz assim: ‘Eu pego segunda, terça e  

quarta porque você botou segunda, quinta?’. Eu  

digo: ‘Rapaz, aqui a sistemática é essa’. Então, D4 

às vezes, os vícios que também as pessoas que  

vêm de fora, até isso você tem que gerenciar,  

você está na função”.  
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  “Muitos professores, não é o caso da gente, 

porque o caso da gente não... não é tão explícito, 

estão evitando pegar turma do primeiro ano por 

causa dessa nova realidade, desses novos 

professores. Tem professores que antigamente: 

‘Ah, eu adoro dar aula para (curso), então me 

coloca nas turmas de (curso)’. Aí agora é assim: 

‘Eu adoro dar aula nas turmas de (curso), mas 

tem algum aluno especial?’ (silêncio). Aí já 

fica... Outra coisa: pronto, tem o professor que já 

atendeu um aluno especial. Então: ‘Você deu 

Português 1?’ Só que, como ele já tem 

experiência, coloca ele em Português 2, porque a 

gente achava que não entrava mais alunos com 

essas necessidades. Só que está sendo uma coisa 

contínua, vem aumentando a demanda”. 

 

 

 

 

 

 

 
D2 

“Uma coisa que eu também tenho visto. Por mais 

que a comissão trabalhe de forma antecipada, 

organizada e procure apresentar a melhor 

proposta, eu tenho percebido que o horário, até a 

terceira semana do calendário acadêmico, ele 

ainda muda. Ele ainda muda. Entre professores, 

às vezes a comissão nem toma conhecimento. 

Então, por exemplo, você dá aula quinta e ele dá 

aula quarta. Ele diz: ‘Rapaz, você e eu, nós dois 

vamos trocar esse horário?’. Aí faz o ajuste, às 

vezes com o secretário acadêmico, a comissão 

não toma conhecimento”. 

 

 

 

 

 

D4 

“Uma coisa que tenho percebido, às vezes 

quando o horário não é entregue, mesmo tendo 

aqueles dois dias, os dois primeiros dias letivos, 

que é a parte pedagógica, tem professor que não 

aparece aqui. Chega no terceiro dia, não vem dar 

aula que diz que não recebeu o horário, tá 

entendendo? Sabia que tinha aula quarta-feira 

não’. Então, essas coisas ainda acontecem. Ainda 

acontecem”. 

 

 

 
 

D4 

“Os horários daqueles professores que têm 

disciplinas mais específicas são sempre 

contemplados. Porque o horário começa lá nos 

cursos, nas disciplinas específicas, seja por causa 

de espaço físico, seja por qualquer outro motivo. 

Então, como o horário começa, assim, das 

disciplinas mais específicas para as 

propedêuticas, sempre os horários que foram 

elaborados, dessas primeiras disciplinas, serão 

sempre atendidos automaticamente”. 

 

 

 

 
D7 

“Os professores das disciplinas propedêuticas 

vão ser encaixados naqueles horários que já estão 

pré-elaborados. Então, na DIAC, como 

funciona? Nos cursos superiores, funciona da 

mesma forma como em cada diretoria. Porque 

 

 
D7 
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  nós só temos aqueles professores para ministrar 

aquelas disciplinas naqueles cursos. Então, nessa 

situação, muitas vezes o nosso professor fica 

realmente sem ir à reunião pedagógica e sem ir à 

reunião de grupo, pelo menos naquele horário”. 

 

“Porque já aconteceu esse semestre agora. Eu 

tive que fazer uma troca, laboratório e tal. Falei 

com o professor da nossa diretoria e fui falar com 

o da DIAC, de (disciplina): ‘Ah, professor 

porque a gente tem que fazer esse ajuste em 

virtude disso e disso. Aí professor beleza, só  que 

não sou eu mais o professor. É (nome). Fale com 

ela’. Então, acontece também que os próprios 

grupos, dentre eles, mudam; só que essa 

informação não estava nem comigo, nem no 

SUAP e nem com (Nome)”. 

 

 

 

 

D6 

“Não sei se tem alguma questão sua relacionada 

ao sistema que a gente usa. Porque assim, hoje, 

eu acho o grande problema que a gente tem. 

Diferente, por exemplo, de Mossoró, que é uma 

conjuntura diferente, que você resolve pra um, 

resolve pra todos, tem uma informação 

centralizada porque também só tem uma 

diretoria. Então, assim, o horário de todo mundo 

tá num canto só. Aqui são cinco diretorias 

acadêmicas. Então, cada um tem o seu arquivo; 

ninguém mexe. São cinco caixas pretas. Então, 

pra gente ter acesso à caixa preta do outro, tem 

que falar. Então, isso daí termina gerando 

inconsistência e retrabalho monstruoso”. 

 

 

 

 

 

 
D6 

Fatores 

facilitadores do 

trabalho da 

comissão 

“Identificar problemas de diferentes diretorias. 

Quando se tem uma comissão que geralmente se 

privilegia representante de cada diretoria, acho 

que é um ponto importante, então. Se você 

congrega um grupo só de uma determinada 

diretoria não possibilitaria essa transparência que 

o colega se referiu e da percepção dos problemas 

existentes da instituição”. 

 

 

 
D5 

“Essas diretrizes: quem deu aula na sexta-feira 

não dá aula na segunda. Quem deu aula na 

segunda não tem na sexta”. 

 
D2 

“É. A gente acaba se ajudando, né? Todas as 

comissões uma reclama à outra para auxiliar. 

Quando a gente não consegue entre nós, do grupo 

da mesma diretoria, conciliar aquele horário, aí a 

gente recorre a outra comissão e dá certo”. 

 

 
D7 

“Um dos elementos fundamentais é o equilíbrio 

da distribuição de carga horária entre os 

docentes, já de antemão definido pelas 

coordenações. Então eu entendo que um 

 

D5 
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  elemento importante que contribui 

decisivamente para o bom andamento do 

trabalho da comissão é que essa distribuição de 

carga horária já tenha uma relativa distribuição, 

já a partir da coordenação de cada curso. Então, 

pra evitar, por exemplo, (disciplina x) que é a 

minha área mais específica, há uma reunião 

prévia entre o grupo de (disciplina x): ‘Oh, a 

demanda é essa pra o ano letivo’. Nós temos uma 

demanda de determinado número de aulas. Nosso 

grupo é composto momentaneamente de um 

determinado número de profissionais; isso é uma 

variável que muda de ano letivo para ano letivo, 

evidentemente. Então, quando já há um 

equilíbrio nessa distribuição, é um dos elementos 

que deve ser levado em consideração pela 

comissão”. 

 

“A acessibilidade da gente, eles procurarem”. D6 

“A transparência. A gente mostra. Faz com que 

as pessoas colaborem, se eles tiverem a demanda 

de algum professor: ‘Tá bom. Vamos sentar aqui 

e vamos ver os horários da turma. Vamos ver o 

que pode e o que não pode’. A gente recebe, 

senta, discute”. 

 

 
D3 

“Quando você estabelece as diretrizes, também 

na comissão, facilita o trabalho de montar o 

horário. Tem várias diretrizes que você elenca lá. 

Por exemplo, não colocar oito horas pra o 

professor, não deixar professor em três turnos”. 

 

 
D4 

“Quem deu aula na sexta não dá aula na segunda. 

Quem deu aula na segunda não tem na sexta”. 

 
D2 

“Era um trabalho que era feito de forma 

individualizada pela diretoria; na hora que foi 

firmada essa comissão, foi interessante porque 

você consegue expor seus problemas também 

para outras diretorias; consegue até tentar 

solucionar determinados problemas e levar até as 

reclamações existentes da nossa em relação à 

outra, em relação aos professores; consegue 

otimizar melhor esse processo. Antes era mais 

complicado. Agora ficou bem mais fácil”. 

 

 

 

 
D1 

“Eu vou destacar duas questões que eu acho: a 

questão da compatibilidade entre as diretorias, 

acho que serve; isso é muito importante. E a 

questão da transparência. Por exemplo, hoje, na 

(Diretoria), a carga horária é totalmente 

equiparada entre os professores. Então, um 

colega chega para dizer: ‘Rapaz, eu estou com 

14-15 aulas’. ‘Não, não é você que está com 14- 

15 aulas, é o grupo todo’. Então, é uma forma 

também de transparência para todos os 

 

 

 

 
D4 
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  professores da escola”.  

“Não, no caso da gente, o que facilita é a boa, a 

boa convivência e a falta desse... desses núcleos 

duros”. 

 
D2 

“Porque como ele falou (Nome), disse que tem 

dois dias que dá aula de 7 da manhã. Então, na 

maioria das vezes, a gente já evita isso. O 

professor dá aula num dia, no outro já é outro 

professor [...]. Aí eu vou dar aula de 1 hora da 

tarde. É um horário que, pra mim, eu não gosto, 

mas vem outro colega que nunca a gente troca, 

porque já fica aqui dando nó cego direto. Se você 

chegar e disser: ‘Oh, aula de 7 horas da manhã ou 

aula de 1 hora da tarde?’ 1 hora da tarde. A gente 

é... professor da mesma disciplina, aí um 

semestre é de manhã, outro semestre é à tarde. 

Então, a gente não pode fugir dessas coisas. Mas 

como ele falou... Tem professor que pede: 

‘Coloque aula pra mim na sexta-feira, coloque 

aula pra mim só à noite’”. 

 

 

 

 

 

 

 
D2 

“Essa questão do rodízio, não é? Na realidade ele 

é feito por cada grupo. Eu e (Nome), coordenador 

do grupo de (curso x), na realidade a gente vinha 

tentando fazer dessa forma. Fica complicado 

fazer esse rodízio pra todo mundo. Então, a gente 

faz por grupo. Então os grupos se reúnem, 

dividem as disciplinas, e, ali, a gente tenta fazer 

o rodízio na sexta-feira e em outros dias que, de 

repente, mais de uma pessoa não possa, mas não 

tem outra solução para colocar...”. 

 

 

 

 

D6 

“É, alguém vai ter que sofrer”. D2 

4. Interesses 

determinantes na 

organização dos 

horários 

docentes de 

aulas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interesses coletivos 

comuns aos 

sujeitos 

“A gente deve atender as especificidades, né? 

Tantas disciplinas... Por exemplo, a Educação 

Física, né? Os professores relatam que pela 

manhã não é bom; tem que ser nos últimos 

horários porque pode ter aula de campo. Por 

exemplo, vou dar um caso bem específico de 

informática, né assim? No caso de aulas, por 

exemplo, de disciplinas bem práticas. Então 

quando são quatro aulas semanais, então a gente 

coloca junto, né? Quando são disciplinas bem 

práticas, né? E isso, isso fica ruim quando são 

disciplinas teóricas, né? Você dá uma disciplina 

teórica quatro aulas seguidas”. 

 

 

 

 

 

D6 

“A gente tem um exemplo de Topografia. 

Topografia, mesmo que não sejam todas as aulas 

práticas, tem um horário específico. Topografia 

são os primeiros horários da manhã e os últimos 

horários da tarde”. 

 

 
D2 

“Educação Física também”. D3 
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  “Pois é. 

também”. 

Nós temos essas peculiaridades 
D7 

“E, por exemplo, Topografia tem um caso 

interessante. As turmas que têm aula de 

Topografia à noite, aí tem que ter o bom senso do 

professor que, na hora da prática, ele vem dar 

aula sábado e domingo na escola. É muita 

questão de bom senso do professor. Porque você 

dá aula de Topografia à noite... e cálculo, tabela, 

pode ser. Mas não está tendo luz para fazer leitura 

à noite, é impossível. Pra fazer aula prática, os 

próprios professores têm bom senso que, 

eventualmente, vão dar aula dia de sábado pela 

manhã. Mas isso é um compromisso que eles 

assumem e eles vêm”. 

 

 

 

 

 

D4 

“Um dos elementos fundamentais é o equilíbrio 

da distribuição de carga horária entre os docentes 

já de antemão definido pelas coordenações”. 

 

D5 

“Aí vem essa parte dos alunos que têm essas 

necessidades especiais. Eu, aqui, na época que eu 

era aluno, não tinha TDAH, não sabia nem o que 

era, mas hoje você tem aluno que tem TDAH. Aí, 

você balança a cabeça. Legal. Nem sabe o que é 

TDAH. E aí o que é que está acontecendo hoje? 

Comissão de horários”. 

 

 
 

D2 

“Não adianta colocar aquele professor porque 

não vai atender a expectativa. Ah, então, esse 

professor não pode ser do primeiro ano, porque é 

melhor que o aluno já tenha passado pela 

qualidade. Então, todas as coisas, a comissão de 

horários, indiretamente, ela interage. Como ele 

falou, a gente busca o melhor para a instituição”. 

 

 

 
D2 

Interesses 

individuais e 

corporativos 

“Muitos professores, não é o caso da gente, 

porque o caso da gente não... não é tão explícito, 

estão evitando pegar turma do primeiro ano por 

causa dessa nova realidade, desses novos 

professores. Tem professores que antigamente: 

‘Ah, eu adoro dar aula para (curso x), então me 

coloca nas turmas de (curso x)’. Aí agora é assim: 

‘Eu adoro dar aula nas turmas de (curso x), mas 

tem algum aluno especial?’ (silêncio). Outra 

coisa: pronto, tem o professor que já atendeu um 

aluno especial. Então: ‘Você deu Português 1?’ 

Só que, como ele já tem experiência, coloca ele 

em Português 2, porque a gente achava que não 

entravam mais alunos com essas necessidades. 

Só que está sendo uma coisa contínua, vem 

aumentando a demanda”. 

 

 

 

 

 

 

 
D2 

“Os horários daqueles professores que têm 

disciplinas mais específicas são sempre 
D7 
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  contemplados. Porque o horário começa lá nos 

cursos, nas disciplinas específicas, seja por causa 

de espaço físico, seja por qualquer outro motivo. 

Então, como o horário começa assim, das 

disciplinas mais específicas para as 

propedêuticas, sempre os horários que foram 

elaborados, dessas primeiras disciplinas, serão 

sempre atendidos automaticamente”. 

 

“Porque como ele falou (Nome), disse que tem 

dois dias que dá aula de 7 da manhã. Então, na 

maioria das vezes, a gente já evita isso. O 

professor dá um dia; no outro, já é outro 

professor. A gente é... professor da mesma 

disciplina, aí um semestre é de manhã, outro 

semestre é à tarde”. 

 

 
 

D2 

“Essa questão do rodízio, não é? Na realidade, ele 

é feito por cada grupo. Eu e (Nome), coordenador 

do grupo de (curso x), na realidade, a gente vinha 

tentando fazer dessa forma. Fica complicado 

fazer esse rodízio pra todo mundo. Então, a gente 

faz por grupo. Então os grupos se reúnem, 

dividem as disciplinas e ali a gente tenta fazer o 

rodízio na sexta-feira e em outros dias que, de 

repente, mais de uma pessoa não possa; mas não 

tem outra solução para colocar...”. 

 

 

 

 

D6 

“É, alguém vai ter que sofrer”. D2 

“Às vezes... determinados professores, eles 

chegam pra gente, o contato fica mais... mais 

fácil. A gente se aproxima mais, o professor de 

determinada área que chega e tenta... quer dar 

aquela disciplina, mas por motivo do horário em 

si: ‘Rapaz, tá acontecendo isso e tal. Rapaz, eu já 

conversei com o pessoal da Comissão de 

Horários lá do meu setor e me orientaram para vir 

aqui e tal. Eu estou querendo dar essa disciplina, 

mas devido ao horário, o problema que eu tenho’. 

Então, facilita pra gente tentar ajeitar, do que vir 

um negócio já engessado. Fica mais maleável 

nesse aspecto. E aí, ganha o professor e ganha o 

aluno também, porque ele vai trabalhar naquele 

horário que está podendo, não está sendo 

forçado, está certo? Eu acho que, nesse aspecto 

aí, ganha a turma, todo mundo. Coisa que 

antigamente, às vezes, já chegava o cara: ‘Vou 

recorrer a quem? Conversar com quem? É 

fulaninho?’. E agora, não. Vai direto na 

comissão, fica mais fácil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D1 

“Tem professores nossos, por exemplo, que 

determinadas disciplinas ele diz: ‘Rapaz, essa 

disciplina pra mim, eu imagino que o meu foco, 

eu queria trabalhar com outra disciplina assim, 

 

D1 
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  assim e assado’. E aí quando essa informação 

chega, de forma prévia, pra gente é possível, em 

tempo hábil, a gente conseguir modificar esse 

professor e botar um outro professor. E ele 

trabalhar, tá certo? Outra coisa é a questão do 

próprio horário em si. Você monta um horário, 

né, bota determinada disciplina pra ele, sei lá, 7 

horas da noite. Ele quer dar aquela disciplina. Só 

que, devido a algum problema particular que ele 

tem, ele não consegue chegar naquele 

determinado horário. Já aconteceu isso lá na 

(diretoria x). Então o professor diz: ‘Olha, eu... 

posso dar essa aula. Só que eu tenho um 

problema que eu só posso chegar de 7h15min, 

7h20min, tá certo? E aí, como é que eu faço?’ Eu 

digo: ‘Rapaz, vamos fazer o seguinte? Conversar 

com a turma, está certo? Vamos tentar manter o 

horário aqui e vamos tentar conversar com a 

turma, pra ver se a turma aceita, está certo?  a  

fazer esse tipo de coisa’.  A gente conversa com 

o coordenador também. Então fica um negócio 

assim: todo mundo fica sabendo daquilo ali, não 

prejudica a turma... a turma sabe: ‘Olha, eu posso 

compensar isso depois. Eu posso pegar se eles 

concordarem  com isso, pegar em outro horário’. 

Então, essas conversas mais próximas, eu acho 

que facilita muito, está certo? E não prejudica 

tanto a transmissão de conhecimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Contribuições 

da Comissão 

para a melhoria 

da qualidade do 

ensino 

 

 

 

 

 
Sintonia com os 

princípios 

pedagógicos do 

PPP 

Mediação/diálogo 

(comissão e os 

pares) 

Condições do 

trabalho docente 

Peculiaridades da 

Carreira EBTT 

Avanços 

democráticos 

Retrocessos 

“[...] há uma necessidade de ter uma comissão 

para que... a legislação, ela possa também ser 

seguida. O professor não pode ter mais do que 

oito aulas por dia em uma mesma instituição, não 

pode ficar três turnos. Mas, infelizmente, lá na 

DIAC, alguns grupos de professores que atuam, 

tanto no ensino médio como na licenciatura, 

alguns professores, infelizmente, acabam ficando 

em três turnos na instituição, porque não há 

como. Porque esse profissional trabalha, ele dá 

aula no ensino médio, ele dá aula na licenciatura 

e ele dá aula no mestrado”. 

 

 

 

 
 

D7 

“Um dos grandes complicadores é nós termos 

professores na DIAC que ministram aulas em 

mais de um nível de ensino. Nós temos, são 

poucos os professores, mas ainda assim acaba 

complicando bastante o horário dele mesmo, 

como eu citei anteriormente. O professor 

(Nome), ele ministra aula no ensino médio 

integrado; ele ministra aula no ensino superior: 

licenciatura ou tecnólogo, e ainda ministra aula 

no mestrado. Então, infelizmente, ele é um dos 

nossos docentes que, às vezes, ficam três turnos 

aqui no mesmo dia na instituição, porque eu não 

tive como mudar o horário dele”. 

 

 

 

 

 
D7 
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  ‘Como assim? Os professores de Matemática de 

vocês não querem dar aula de Estatística? De 

Matemática financeira?’ Eu precisava com 

urgência da resposta para poder dividir, para a 

gente fazer os horários. Aí a resposta que veio foi 

a seguinte: que a graduação capacita, habilita os 

professores de matemática para ensinar essas 

disciplinas no nível básico. Ou seja, eles 

poderiam ministrar essas disciplinas, Estatística e 

Matemática financeira e essa outra que eu não 

lembro no ensino médio integrado e no ensino 

médio que é o curso subsequente. Mas numa 

graduação, no curso de graduação, eles só 

poderiam, só teriam capacitação de ministrar 

essas disciplinas se eles fossem ou formados 

naquela área ou fossem estatísticos ou 

economistas, não é? Ou ainda se tivessem feito 

uma verticalização, uma pós-graduação nessa 

área”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D7 

“Muitas vezes, quando, por exemplo, tinha duas 

matrizes em andamento, alguns anos atrás, aí às 

vezes dava superposição das disciplinas de 

instalações elétricas. Esse semestre teve uma 

carga horária baixa; em compensação, no outro, 

teve superposição. Aí, para evitar, né, reúne o 

grupo. Quem são os professores de instalações? 

Vocês cinco vão fazer o seguinte: entre vocês 

cinco, vejam qual é a melhor forma de 

distribuição das disciplinas e passe o nome para 

a gente, de cada um, que aí a gente aloca para 

vocês a carga horária”. 

 

 

 

 
 

D4 

“Quem deu aula na sexta não dá aula na segunda. 

Quem deu aula na segunda não tem na sexta. 

Então, geralmente, essas diretrizes...”. 

D2 

“Porque como ele falou (Nome), disse que tem 

dois dias que dá aula de 7 da manhã. Então, na 

maioria das vezes, a gente já evita isso. O 

professor dá um dia; no outro, já é outro 

professor. A gente é... professor da mesma 

disciplina, aí um semestre é de manhã, outro 

semestre é à tarde”. 

 

 

D2 

“Quando você estabelece as diretrizes, também 

na comissão, facilita o trabalho de montar o 

horário. Tem várias diretrizes que você elenca lá. 

Por exemplo, não colocar oito horas pra o 

professor, não deixar o professor em três turnos”. 

 

 
D4 

“Sim. Eu acho que no momento em que a gente 

atende a essa proposta pedagógica [...] de fazer 

uma intercalação entre as disciplinas da área de 

exatas com disciplinas da área humanística, eu 

acho que isso facilita, sim”. 

 

D7 
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  “[...] já havia uma divisão nas disciplinas técnicas 

e aí fez também para as disciplinas 

propedêuticas. Então foi resolvido dessa forma: 

teve que aumentar a carga horária dos 

professores, teve que pegar uma turma a mais. 

(Referindo-se a dividir uma turma de 40 alunos 

em duas para facilitar o acompanhamento dos 

alunos com necessidades especiais)”. 

 

 

 
D6 

“E assim, vale salientar que os professores, para 

essa turma especial que foi dividida, por causa 

das necessidades dos alunos, os professores 

foram escolhidos a dedo. Por quê? Seriam, em 

tese, os melhores profissionais daquela área. Mas 

melhores profissionais em que sentido? Os que 

ensinam melhor? Talvez. Mas os mais solícitos, 

não é? Então, assim, eu sentei junto com a 

Pedagogia e nós escolhemos os professores pra 

colocar, os professores que sempre dão muita 

atenção ao aluno, que são mais solícitos com 

relação a esse discente. Os que talvez também 

expliquem melhor”. 

 

 

 

 

 
D7 

“Mas também pode ser uma tática do professor. 

Tem professores aqui que utilizam desse 

subterfúgio pra ficar em um nível só. É porque eu 

já fui professor, com a mesma disciplina do 

ensino médio de edificações e do curso superior. 

Eu tive que me adaptar. Não é assim, não. Você 

tem que se policiar, você tem que mudar o 

material. Mas eu conheço professores que é o 

mesmo material. É o mesmo enfoque”. 

 

 

 
D2 

“Eu vou destacar duas questões que eu acho: a 

questão da compatibilidade entre as diretorias, 

acho que serve; isso é muito importante e a 

questão da transparência. Por exemplo, hoje na 

(Diretoria), a carga horária é totalmente 

equiparada entre os professores. Então um colega 

chega para dizer: ‘Rapaz eu estou com 14-15 

aulas’; ‘Não, não é você que está com 14- 15 

aulas, é o grupo todo’. Então, é uma forma 

também de transparência para todos os 

professores da escola”. 

 

 

 

 
D4 

“Lá, na DIAC, alguns grupos de professores que 

atuam, tanto no ensino médio como na 

licenciatura, alguns professores, infelizmente, 

acabam ficando em três turnos na instituição, 

porque não há como. Porque esse profissional 

trabalha: ele dá aula no ensino médio, ele dá aula 

na licenciatura e ele dá aula no mestrado. Agora 

também por quê? Porque nós, da DIAC, 

preenchemos os horários que as outras diretorias 

nos dão”. 

 

 

 
 

D7 
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  “Às vezes tem professores que a gente não 

consegue tirar de sala de aula no horário da 

reunião de grupo, da reunião pedagógica, porque 

ele só está dando aula no curso de outra 

diretoria”. 

 

D7 

“Eu acho que, no momento em que a gente atende 

a essa proposta pedagógica [...] de fazer uma 

intercalação entre as disciplinas da área de exatas 

com disciplinas da área humanística, eu acho que 

isso facilita, sim. E diminui o índice de 

reprovação”. 

 

 
D7 

“Às vezes... determinados professores, eles 

chegam pra gente, o contato fica mais... mais 

fácil. A gente se aproxima mais, o professor de 

determinada área que chega e tenta... quer dar 

aquela disciplina, mas por motivo do horário em 

si: ‘Rapaz, tá acontecendo isso e tal. Eu já 

conversei com o pessoal da Comissão de 

Horários lá do meu setor e me orientaram para vir 

aqui e tal. Eu estou querendo dar essa disciplina, 

mas devido ao horário, o problema que eu tenho’. 

Então, facilita pra gente tentar ajeitar, do que vir 

um negócio já engessado. Fica mais maleável 

nesse aspecto. E aí, ganha o professor e ganha o 

aluno também, porque ele vai trabalhar naquele 

horário que está podendo, não está sendo 

forçado, está certo? Eu acho que nesse aspecto aí 

ganha a turma, todo mundo. Coisa que 

antigamente, às vezes, já chegava o cara: ‘Vou 

recorrer a quem? Conversar com quem? É 

fulaninho?’ E agora, não. Vai direto na comissão, 

fica mais fácil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D1 

“Às vezes quando a gente está no dia a dia, existe 

interdisciplinaridade entre áreas. Por exemplo, eu 

dou aula no laboratório e cobro um relatório do 

aluno. Toda vida que (Nome) está como 

professora de português, ela faz a correção da 

Língua Portuguesa no meu relatório. Eu acho 

perfeito”. 

 

 

D4 

6. Grau de 

controle   e 

autonomia dos 

representantes 

da Comissão 

frente   às 

decisões 

tomadas 

Autonomia nas 

decisões 

Implicação com as 

deliberações 

acordadas 

Compromisso com 

o coletivo 

“Não. A resposta é não”. D3 

“Essa autonomia eu tenho e não tenho. Agora é 

como diz: é muito cômoda a situação da gente. 

Dentro da nossa realidade, essa autonomia no 

controle das decisões baseado nisso, quatro 

aulas, quatro aulas pra gente, pra mim é 

conveniente. E seguindo isso aí a gente tem”. 

 

 
D2 

“Eu diria que essa autonomia e controle é relativo 

isso. Em alguns casos, como ele citou, a 

comissão teve o controle: ‘Olha, professor, é isso 

e não tem jeito’. E em muitos outros casos, a 

comissão acaba cedendo”. 

 

 
1TA 
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  “Há muitos casos em que a comissão já tinha 

definido um horário e acaba cedendo, 

modificando, porque o professor: ‘Ah, eu não 

posso, não sei o quê? Então, assim, autonomia, 

eu entendo que é o seguinte: nós da comissão, 

fizemos o horário, aqui está. Isso é autonomia e 

controle. Agora assim: ‘Ah, eu não dou aula na 

segunda, ah, eu não dou aula na sexta’. Aí você 

não tem autonomia. Isso não é controle”. 

 

 

 
 

1TA 

“Uma pergunta (Nome). Me diz uma coisa: como 

eles decidem? Eu vou fazer os nossos horários 

ficar segunda, terça e quarta. Quinta e sexta-feira 

ninguém dá aula. Aí você monta o seu horário e 

vê que precisa de um professor, uma diretoria 

solicitou um professor de (disciplina) pra sexta-

feira e tem esse negócio amarrado. Aí você leva 

isso para o diretor e ele diz: ‘Não’. Como é que 

resolve isso?”. 

 

 

 
 

D1 

“Eu falo com o próprio professor. O diretor diz: 

‘Não isso aí eu não resolvo nada. É Comissão  de 

Horários’”. 

 
D7 

“Nesse caso do corporativismo [...], gera umas 

coisas. Por exemplo, as turmas de dependência 

desse ano. Esse grupo de (disciplina) cria sala por 

conta própria, faz o horário que eles querem; na 

sala que eles querem, e a Diretoria de Ensino nem 

fica sabendo”. 

 

 
1TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Qualidade do 

trabalho da 

Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuidade, 

avaliação, 

Ajustes/correção 

de rumos 

Eu acho que depois de três semanas, gente, não é 

mais função da gente, não. Porque a gente vai 

ficar resolvendo essas picuinhas; coisa pouca é 

para a secretaria acadêmica”. 

 

D3 

“Eu acho que não vai ficar resgatando. Depois de 

três semanas, você já está trabalhando no horário 

do próximo semestre”. 

 
D4 

“Quem acaba fazendo essa mudança, depois que 

a comissão entrega os horários, é a secretaria 

acadêmica. Pelo menos é o que eu tenho visto na 

troca de professores”. 

 

D4 

“Eu não me importo se ele não me devolve; agora 

não venha me perguntar se o meu tá atualizado 

não, porque eu entrego tal dia, fiz. Se há uma 

atualização, que seja no sistema, porque é oficial 

depois disso. Quando eles me pedem, eu digo: 

‘Gente, eu tenho até tal dia. O que passou daqui 

eu não me responsabilizo, porque realmente tem 

pequenas mudanças’”. 

 

 

 
D3 

“Não existe uma diretriz formal. É isso que você 

quer saber? Formalizada?”. 
D3 

“Não”. D2 

“As diretrizes de trabalho que a comissão cria D4 
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  no início. Isso existe, mas não em documento 

formal. É o olhar clínico de quem está na 

comissão”. 

 

“A gente faz isso ao longo do processo de 

formação do horário...”. 
D1 

“Não existe nada documentado”. D2 

“Algo formalizado não, mas informal tem. Nós 

tentamos, eu digo nós assim com relação à DIAC, 

porque as disciplinas técnicas, como também já 

foi falado, né, tem uma ou outra durante o 

período letivo, não é? Então, isso vai ficar mais a 

cargo de todo o restante, não é?, dos professores 

que vai incidir lá na DIAC. Então, de maneira 

informal, nós já... nós tentamos fazer isso, 

intercalar as disciplinas para que não...”. 

 

 

 
 

D7 

“É sempre de maneira informal”. D4 

“A gente começa com as demandas de 

disciplinas”. 
D3 

“Para atender a área pedagógica, é informal. Mas 

para atender, por exemplo, as solicitações dos 

professores, existe uma tabela, foi formalizada. E 

a primeira comissão de horários que foi 

constituída instituiu algumas diretrizes. Eu não 

sei se (Nome) estava nessa primeira comissão, 

como, por exemplo, limitar a quantidade de slots, 

de bloqueio de cada professor. Por exemplo, nós 

temos disponível durante toda a semana 30 

horários... Aí o professor só pode bloquear, 

até?...”. 

 

 

 

 

D7 

“Até doze é, eu nem lembro mais...”. D3 

“Isso está formalizado, não é? Isso está 

formalizado. Agora, o atendimento à... à 

demanda pedagógica não está formalizado”. 

 
D7 

“Um exemplo pra gente seria você não colocar, 

por exemplo, duas disciplinas numa manhã, 

sobrecarrega a mente do cristão. Se você for 

colocar física e química tudo junto, está certo? 

Ou duas disciplinas teóricas. está certo? Junto 

num dia só”. 

 

 
D3 

“Eu acho que no momento em que a gente atende 

a essa proposta pedagógica [...] de fazer uma 

intercalação entre as disciplinas da área de exatas 

com disciplinas da área humanística, eu acho que 

isso facilita, sim. E diminui o índice de 

reprovação”. 

 

 
D7 

“A gente deve atender as especificidades, né? 

Tantas disciplinas... Por exemplo, a Educação 

Física. Os professores relatam que pela manhã 

não é bom, tem que ser nos últimos horários 

porque pode ter aula de campo. Vou citar um 

 

 
D6 
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  caso bem específico de informática; no caso de 

aulas, por exemplo, de disciplinas bem práticas. 

Então quando são quatro aulas semanais, então  a 

gente coloca junto, né? Quando são disciplinas 

bem práticas, né? E isso fica ruim quando são 

disciplinas teóricas. Você dá uma disciplina 

teórica, quatro aulas seguidas...”. 

 

“Tem várias diretrizes que você elenca lá. Por 

exemplo, não colocar oito horas pra o professor, 

não deixar o professor em três turnos”. 

 
D4 

“Quem deu aula na sexta não dá aula na segunda. 

Quem deu aula na segunda não tem na sexta”. 

 
D2 

“Não há continuidade dos trabalhos da 

Comissão, em termos de avaliação e ajustes após 

a entrega dos horários”. 

 
D7 

“Não, não”. D3 

“Não”. D2 

“A gente faz isso ao longo do processo de 

formação do horário...”. 
D1 

“Isso existe, não em documento formal. É o 

olhar clínico de quem está na comissão”. 
D4 

“Não existe nada documentado”. D2 

Elaboração própria em 2018. 


