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RESUMO 

 

A Educação Profissional e Tecnológica – EPT, no Brasil, está alocada, fundamentalmente, 

nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Entretanto, muitos docentes que 

atuam nessa modalidade de ensino não têm formação pedagógica para ministrarem aulas no 

ensino técnico integrado ao ensino médio, não obstante tenham formação consistente em suas 

áreas de conhecimento. Esse aspecto interfere diretamente no bom desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa realidade, a necessidade da formação docente, 

inicial e continuada, dos professores que atuam na EPT vem se acentuando nas hostes dessas 

instituições e suscitando debates acadêmicos sobre a temática. Como forma de contribuir com 

este tema, esta pesquisa objetivou investigar a formação pedagógica dos professores do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB e perceber suas 

representações sociais acerca da formação docente. O percurso teórico-metodológico que 

alicerçou esta pesquisa foram os preceitos sobre a Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici (1978; 2015) e outros autores, e o uso do aporte teórico-metodológico da Teoria do 

Núcleo Central (ABRIC, 2001; 2003).  O público participante da pesquisa constou de 100 

professores, sendo dez de cada um dos dez campi do IFPB selecionados. A recolha dos dados 

foi efetuada a partir da aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras – com o termo 

indutor ―formação docente é...‖ – e de um questionário, além da observação in loco, com 

registro em diário de campo. O tratamento dos dados foi realizado através do Excel, com 

sistematização das palavras evocadas em uma Espiral de Sentidos (MELO, 2016) e tratamento 

qualitativo dos dados a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). A combinação dos 

conceitos teóricos e técnicas ligadas à temática e à propositura da pesquisa evidenciam, em 

seus aspectos quanti-qualitativos, e pelos resultados apresentados, que os elementos mais 

compartilhados e, portanto, pertencentes ao núcleo central das representações sociais, foi 

fundamental, bem como conhecimento como elemento intermediário I. Constatamos ainda, 

outros elementos pertencentes às representações dos professores, porém com menor 

hegemonia relativa à Formação Docente¸ são eles: responsabilidade, desenvolvimento, 

vocação, motivadora e indispensável, entre outras. A categorização das palavras evocadas 

pelos pesquisados revelou diversas facetas da representação social, as quais gravitam em 

torno das dimensões: profissional, ética e formativa, principalmente. Ante a inquietação dos 

investigados sobre ser a formação continuada muito importante à sua prática docente, 

propusemos bases para efetivação de uma política de formação docente continuada. Portanto, 

esse trabalho não somente buscou compreender em que patamar está a formação pedagógica 

dos investigados, como também apreendeu o processo de construção de suas representações 

sociais e apontou alternativas para se (re)pensar uma formação docente concatenada com os 

anseios e interesses dos professores do IFPB. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional e Tecnológica. Formação continuada. 

Representação social.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La Educación Profesional y Tecnológica - EPT, en Brasil, está asignada, fundamentalmente, 

en los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología. Sin embargo, muchos 

docentes que actúan en esa modalidad de enseñanza no tienen formación pedagógica para 

impartir clases en la enseñanza técnica integrada a la enseñanza media, a pesar de tener 

formación consistente en sus áreas de conocimiento. Este aspecto interfiere directamente en el 

buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esta realidad, la necesidad de la 

formación pedagógica, inicial y continuada de los profesores que actúan en la EPT viene 

acentuando en las huestes de esas instituciones y suscitando debates académicos sobre la 

temática. Como forma de contribuir con este tema, esta investigación objetivó investigar la 

formación pedagógica de los profesores del Instituto Federal de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Paraíba - IFPB y percibir sus representaciones sociales acerca de la formación 

docente. El recorrido teórico-metodológico que fundó esta investigación fueron los preceptos 

sobre la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1978; 2015) y otros autores, y 

el uso del aporte teórico-metodológico de la Teoría del Núcleo Central (ABRIC, 2001; 2003). 

El público participante de la encuesta constó de 100 profesores, siendo diez de cada uno de 

los diez campus del IFPB seleccionados. La recolección de los datos fue efectuada a partir de 

la aplicación de la Técnica de Asociación Libre de Palabras - con el término inductor 

"formación docente es ..." - de un cuestionario y observación in loco, con registro en diario de 

campo. El tratamiento de los datos fue realizado a través de Excel, con sistematización de las 

palabras evocadas en una Espiral de Sentidos (MELO, 2016) y tratamiento cualitativo de los 

datos a partir del Análisis de Contenido (BARDIN, 2011). La combinación de los conceptos 

teóricos y técnicos vinculados a la temática ya la proposición de la investigación evidencian, 

en sus aspectos cuantitativos, y por los resultados presentados, que los elementos más 

compartidos y, por tanto, pertenecientes al núcleo central de las representaciones sociales, fue 

fundamental así como el conocimiento como elemento intermediario I y conocimiento. En 

el caso de los profesores, pero con menor hegemonía relativos a la Formación Docente, son: 

responsabilidad, desarrollo, vocación, motivadora e indispensable, entre otras. La 

categorización de las palabras evocadas por los encuestados reveló diversas facetas de la 

representación social, las cuales gravitan en torno a las dimensiones: profesional, ética y 

formativa, principalmente. Ante la inquietud de los investigadores sobre ser la formación 

continuada muy importante a su práctica docente, propusimos bases para la efectividad de una 

política de formación docente continuada. Por lo tanto, ese trabajo no sólo buscó comprender 

en qué nivel está la formación pedagógica de los investigados, como también aprehendió el 

proceso de construcción de sus representaciones sociales y apuntó alternativas para si (re) 

pensar una formación docente concatenada con los anhelos e intereses de los profesores del 

mismo, IFPB. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Profesional y Tecnológica. Formación continua. 

Representación social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os desafios da educação são cada vez maiores e o professor, como mediador do 

conhecimento, necessita que seu processo de formação seja contínuo e sincronizado com o 

seu tempo, pois, somente sua experiência docente vivenciada no dia-a-dia de sala de aula não 

é suficiente para atender aos desafios postos pela educação. Esta sempre se constituiu em 

ferramenta de mudança. Nessa direção, faz-se necessário compreender como os professores 

estão reagindo frente a tais desafios. 

Os Institutos Federais — e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, IFPB, encontra-se neste contexto — possui, em seu corpo, docentes que em sua 

formação acadêmica não tiveram formação pedagógica, principalmente os que ministram 

aulas em disciplinas das áreas técnicas do ensino integrado ao médio. Com isso, pensar a 

formação continuada dos professores que atuam na educação profissional é imprescindível.  

Esse pensamento é condizente com o de Pena (2018), ao afirmar que: 

 

A criação dos Institutos Federais (IFs) a partir a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei 

11.892/08) apresenta novas configurações para o ensino nessas 

instituições, demandando a contratação de novos professores para 

atender a todos os campi dos trinta e oito IFs existentes nos diferentes 

estados brasileiros. O número de professores ingressantes nessas 
instituições é expressivo e sua inserção nessa realidade apresenta 

diferentes desafios, considerando que uma especificidade da docência 

na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e na educação superior 

está relacionada ao perfil dos docentes: embora possuam ampla 

formação em sua área específica de conhecimentos em nível de pós-

graduação, há professores que não possuem formação para o 

magistério. Esse fato coloca para estas instituições a necessidade de 

desenvolver programas voltados para o desenvolvimento profissional 

docente que abordem as especificidades do processo de ensino, 

condizentes com essa realidade, tendo como base os desafios 

enfrentados pelos professores no período de inserção na docência e 

durante a trajetória profissional (PENA, 2018, p. 1). 
 

 

Na busca por uma educação de qualidade, a formação de professores tem um papel 

fundamental nesse contínuo aperfeiçoamento das estratégias didático-pedagógicas para 

aquisição do conhecimento. Nessa direção, surge o interesse em investigar a dinâmica da 

formação pedagógica ofertada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba. Ela, quando existente, atende às expectativas do corpo docente? Quais as 

expectativas e representações dos professores sobre essa formação? Qual o impacto dessa 

formação na prática de seus professores?  
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Diante desse cenário, justifica-se a pesquisa em tela no sentido instigar a consciência 

da existência dessa possível carência, promovendo debates e apontando soluções para dirimir 

essa problemática que obstaculiza o processo ensino-aprendizagem de qualidade.  

 Sabe-se que, historicamente, no meio educacional do Brasil, tem-se a ideia de que a 

formação pedagógica é requisito secundário quando se fala em educação seja de crianças, de 

adolescentes ou de adultos.  Entretanto, essa crença vem sendo desmistificada, pois, segundo 

Castaman e Vieira (2013), as mudanças no mundo do trabalho exigem um perfil diferente do 

trabalhador educacional, que deve ser polivalente, criativo, proativo, entre outras 

características que compõem o perfil deste profissional. 

No caso da educação profissional e tecnológica, a docência vem sendo exercida por 

pessoas de diferentes áreas do conhecimento e com diferentes tempos de dedicação a 

magistério. Na visão de Oliveira (2006), confirmada por Castaman e Vieira (2003), alguns 

docentes nunca tiveram contato com a formação pedagógica sistemática, sendo o professor do 

ensino profissionalizante não concebido como profissional da educação, mas um profissional 

de outra área, porém, que leciona. Sabe-se, porém, que não basta ter competência técnica, 

domínio de conteúdo e a titulação compatível com a função ou ser um profissional de renome 

no mercado de trabalho para legitimar-se como professor. 

Ante essa problemática, a formação continuada de docentes se torna essencial à 

atividade de profissionais que trabalham na docência, exigindo destes flexibilidade e 

habilidades para lidar com o inédito no cotidiano de sala de aula, no processo ensino-

aprendizagem.  

Para a compreensão do processo ensino-aprendizagem, torna-se importante o 

conhecimento da reflexão sobre qual a concepção desses docentes ante à formação 

pedagógica. Sendo o ensino uma ação em que o professor influencia o aluno, é imprescindível 

que tenha conhecimento da importância de seu papel, e de sua ação pedagógica como 

promotor de transformação e libertação levando o estudante a refletir sobre a relação entre 

educação, trabalho, classe social e sobre o próprio mundo.  

 Nessa perspectiva, é importante refletir sobre as representações sociais do professor 

sobre formação e profissionalização docente, seus anseios, seu fazer pedagógico no que 

debele os problemas metodológicos que interferem no processo ensino-aprendizagem no 

espaço interno do IFPB. 

A pesquisa poderá responder questionamentos nesse sentido e, ainda, possibilitar 

oportunidades de refletir sobre a prática docente, buscando ações qualitativas para 
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atendimento dos objetivos propostos na Lei que criou os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

Considerando o exposto, essa pesquisa objetivou investigar a formação inicial e a 

continuada dos professores de dez campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba e, ao mesmo tempo, perceber suas representações sociais acerca da 

formação docente. Para tanto, investigamos a dinâmica da formação docente ofertada pelo 

IFPB, buscando, ainda, perceber se há impactos dessa formação na prática dos professores, e, 

complementarmente, com base em suas concepções sobre essa formação, propor alternativas 

de como tornar mais efetivos os espaços de formação continuada ofertados pelo próprio IFPB. 

O percurso teórico que alicerçou esta pesquisa teve como ponto de referência os 

preceitos de Moscovici (1978; 2015) sobre a Teoria das Representações Sociais, com 

aprofundamentos baseando-se em autores como Jodelet (2001), Alves-Mazzoti (2002), 

Andrade (2003), Melo (2005; 2016), Domingos Sobrinho (2010), Melo e Oliveira (2017). 

A detecção das representações sociais construídas pelos professores do ensino técnico 

integrado ao ensino médio sobre a formação docente no IFPB foi apreendida com base na 

Teoria do Núcleo Central, conforme Abric (2001; 2003), que complementa a teoria elaborada 

por Moscovici. A Teoria do Núcleo Central apresenta por pressuposto a representação social 

constituída por um núcleo e um sistema periférico. O núcleo determina a significação e a 

organização da representação, enquanto os elementos periféricos são mais flexíveis e 

diversificados, destacando a sua individualidade.  

A concretização da Teoria do Núcleo Central decorreu da aplicação de um formulário 

contendo a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), com a consequente 

sistematização da frequência das palavras evocadas pelos docentes objeto da pesquisa, com a 

posterior análise a partir da ordem em que foram evocadas, com vistas à constatação das 

palavras mais compartilhadas, com indicativos dos possíveis elementos das representações 

sociais dos sujeitos. Os resultados decorrentes da aplicação da TALP foram o ponto de partida 

para delinearmos a Espiral de Sentidos (MELO, 2016), que se constitui em um novo modelo 

de organização das palavras evocadas pelos sujeitos, e  construído a partir da TALP.   

A Espiral de Sentidos se baseia nas proposituras de Abric (2001) e Melo (2016), e fornece 

informações sobre as Representações Sociais estudadas com base em quatro círculos 

circunscritos, com grau de importância decrescente do interior para o exterior da referida 

espiral: ao centro fica o Núcleo Central, rodeado pelos elementos ou evocações 

representativas que se denominou Intermediário I, depois Intermediário II e, nas bordas, os 

Elementos Periféricos. Com isso, como previsto por Melo (2016), delineia-se uma imagem 



20 

 

associada a círculos concêntricos, com fendas que possibilitam a compreensão de um espaço 

com abertura para movimentos de aproximação e distanciamento entre os elementos de cada 

círculo. O tratamento dos dados qualitativos obtidos na pesquisa decorreu da análise de 

conteúdo, conforme teorização proposta por Bardin (2011), aplicada às justificativas 

explicitadas na TALP.  

A pesquisa foi realizada em 10 (dez) campi do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba (IFPB): João Pessoa, Cajazeiras, Sousa, Campina Grande, Picuí, 

Patos, Guarabira, Catolé do Rocha, Esperança e Santa Rita, tendo como público participante 

100 (cem) docentes, 10 em cada campus, que ministram aulas no ensino médio. O critério de 

escolha desses campus foi  o tempo decrescente de implantação. Foram aplicados 

questionários com questões relativas a gênero, faixa etária, renda familiar, estado civil, se 

reside no local de trabalho, frequência a atividades culturais, rotina de lazer, utilização de 

aparelhos eletrônicos, redes sociais que participa, vínculo empregatício com o IFPB, 

modalidade de ensino em que ministra aulas, formação acadêmica, nível acadêmico, se 

trabalhou durante a formação acadêmica, tempo de docência, regime de trabalho, se cursou 

disciplinas pedagógicas na graduação, visão da formação continuada para a atuação docente 

cotidiana, participação em formação continuada nos últimos dois anos, se no IFPB há 

formação docente continuada e como acontece a formação continuada no IFPB. Este 

questionário buscou delinear o perfil dos pesquisados para assim, compreendermos melhor a 

construção de suas representações. 

De forma sintética, os resultados da pesquisa indicaram a predominância de 

professores do gênero masculino, efetivos, com a titulação acadêmica de mestres, regime de 

dedicação exclusiva ao IFPB, formados em Licenciatura na sua formação acadêmica 

principal, que cursaram disciplinas pedagógicas, possuem de 6 a 9 anos de docência e, 

predominantemente, consideram a formação continuada como muito importante. 

Na visão dos docentes pesquisados, cerca de 70% indicaram que o IFPB possui 

política de formação continuada, entendendo que nas semanas pedagógicas que isso acontece 

com mais frequência. Para 67% deles, a formação docente é muito importante. 

Na compilação dos dados da pesquisa, constatamos a evocação de 300 palavras para a 

representação do que é Formação Docente, com 196 palavras diferentes, sendo agrupadas em 

30 palavras. 

Na distribuição das palavras evocadas, e que caracterizam os elementos 

representacionais relacionados ao termo indutor, as de mais elevados índices relativos foram 

fundamental, conhecimento, dedicação, continuada e atualização, entre outras. Como 
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elementos periféricos, constatamos as representações sociais relativas à Formação Docente¸ 

na visão dos docentes investigados, serem responsabilidade, formação, desenvolvimento, 

vocação e motivadora, entre outras.   

O primeiro capítulo, intitulado de ―Formação Docente na Educação Profissional‖, 

aborda a necessidade de formação docente no ensino profissionalizante para formar a força de 

trabalho requerida pela dinâmica tecnológica mundial. Apresenta  bases teóricas concernentes 

à formação docente no Brasil, com ênfase na educação profissional, pautando-se, entre outros, 

nos estudos de  Nóvoa (1995), Machado (2008), Moura (2008), Franco (2008),  Tardiff  

(2014), Oliveira (2017), Fonseca (2017) e Macedo (2017). O capítulo é encerrado com a 

apresentação de um esboço dos principais marcos regulatórios da educação profissionalizante 

no Brasil.  

Intitulado como ―Contexto histórico da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica e do IFPB e formação pedagógica como política pública‖, o segundo capítulo faz 

um relato histórico da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da 

Instituição analisada, apresentando sua origem, missão e ação na recente expansão da Rede 

Profissional no Brasil. O capítulo é concluído com a apresentação de algumas políticas 

públicas ligadas à formação pedagógica de docentes e iniciativas do IFPB nesse sentido. 

No terceiro capítulo, designado de ―Teoria das Representações Sociais e Teoria do 

Núcleo Central: fundamentos teórico-metodológicos‖, abordamos, sob diversos ângulos e 

aspectos, a Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici, com os 

seus fundamentos teóricos e o entendimento de vários teóricos sobre a mesma no decorrer do 

tempo. Apresenta a Teoria do Núcleo Central, proposta por Jean-Claude Abric, enfatizando-a 

como instrumento prático da detecção das representações sociais que se quer estudar, bem 

como destacamos o percurso teórico-metodológico da pesquisa, apresentando as etapas 

percorridas, os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, os instrumentos utilizados 

para consecução dos dados e os procedimentos analíticos inerentes à investigação proposta. 

O capitulo quatro, intitulado ―Os professores do IFPB e os conjuntos categóricos 

representacionais‖, elenca e analisa os resultados dos elementos de cunho sociodemográfico e 

do conjunto das ações e conhecimentos dos sujeitos referentes à sua cultura, formação e 

atuação profissional, seus saberes e seus hábitos, elementos que se revestem de grande 

importância para a análise das Representações Sociais propostas nesta pesquisa. 

No capítulo cinco, denominado de ―O sentido da formação docente e seus movimentos 

representacionais‖, apresentamos os elementos acerca das Representações Sociais dos 

docentes investigados sobre o termo indutor ―Formação docente é...". Cada elemento 
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representacional, descrito na Espiral de Sentidos advinda da TALP, é elencado e analisado à 

luz da Teoria das Representações Sociais, sendo complementado com a Análise de Conteúdo, 

referente à análise categorial das justificativas aferidas às palavras do núcleo central. Na etapa 

de categorização, no capítulo apresentamos as dimensões profissional, ética, formativa, 

pedagógica, negativa e a afetiva. Encerramos o capítulo com o item ―Proposituras da 

intervenção institucional para formação continuada de docentes‖, no qual sintetizamos 

sugestões dos docentes investigados para promoção de ações voltadas à formação docente no 

IFPB. Em seguida apontamos as considerações finais e apresentamos as referências e 

apêndices que fizeram parte da pesquisa.  
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2 FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nos últimos anos, a formação docente no ensino profissionalizante se constitui em 

tema muito investigado. A carência de formação docente, inicial e/ou continuada, dos 

profissionais que lecionam nas Instituições Federais Tecnológicas permite estudos das mais 

variadas matizes o que, ao final, contribui para um conhecimento mais profundo do centenário 

da educação profissional no Brasil.  

Este capítulo, denominado de ―Formação Docente na Educação Profissional‖, 

abordará, inicialmente, uma justificativa prévia da sua existência neste trabalho, baseando-se 

na necessidade de formação docente no ensino profissionalizante para formar a força de 

trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se dissemina mundialmente. 

Na sequência, o capítulo abordará várias discussões teóricas sobre a formação docente 

no Brasil, com ênfase na educação profissional, com base em preceitos epistemológicos e 

práticos de estudiosos como Nóvoa (1995), Melo (2005), Carvalho (2006), Machado (2008), 

Moura (2008), Franco (2008), Gatti (2010), Altet (2011), Saviani (2011),  Tardif  (2014), 

Oliveira (2017), Fonseca (2017) e Macedo (2017).  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO 

PROFISSIONALIZANTE 

 

O cenário mundial vive um intenso processo de mudanças com a consolidação da era 

da informação e do conhecimento. Os impactos gerados por essas mudanças têm reflexos 

socioeconômicos, culturais, tecnológicos, filosóficos, políticos e, consequentemente, na 

educação.   

A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta da 

sociedade brasileira como um direito universal. O não entendimento dessa abrangência da 

Educação Profissional na ótica dos direitos universais à educação e ao trabalho, tem sido 

associado unicamente a Educação Profissional para ―formação de mão-de-obra‖,  e isso tem 

reproduzido o dualismo existente, na sociedade brasileira, entre as chamadas ―elites 

condutoras‖ e a maioria da população trabalhadora. Como a escravidão, no Brasil, perdurou 

por mais de três séculos, esta herança cultural reforçou, no imaginário popular, essa distinção 

e dualidade no mundo do trabalho, deixando marcas profundas com relação à categoria social 
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de quem executa trabalho manual. Independentemente da boa qualidade do produto e de sua 

importância na cadeia produtiva, esses trabalhadores sempre foram relegados a uma condição 

social inferior. Essa herança colonial escravista influenciou bastante as relações sociais e a 

visão da sociedade sobre a própria educação e a formação profissional. O desenvolvimento 

intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era visto, pelas chamadas elites 

condutoras do País, como desnecessária para a maior parte da população e, de modo especial, 

para a formação de ―mão de obra‖. Não se reconhecia vínculo necessário entre a educação 

escolar e o exercício profissional no mundo do trabalho, pois a atividade econômica 

predominante não requeria essa educação formal ou profissional (BRASIL, 2013). 

Em se tratando de formação docente no Brasil, seus primeiros registros datam de 1890 

com a reforma da Escola Normal em São Paulo (SAVIANI, 2005).  É fato que ao longo desse 

tempo, outras reformas e Políticas Públicas vêm sendo implementadas, no sentido de 

melhorar a qualidade da educação no país. Pode-se destacar, mais recentemente, a publicação 

do Decreto 8.752 de maio de 2016 que dispõe sobre o Plano Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, que tem como objetivo a formação inicial e continuada, dos 

profissionais que atuam na educação básica, tendo a formação como componentes essenciais à 

profissionalização e compreendendo o acesso permanente aos processos formativos 

essenciais. Destaque também para o Plano Nacional de Educação 2014-2024 que deteermina 

as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos, e que traz 

em uma de suas metas a valorização dos profissionais em todas as suas dimensões para que 

sejam capazes de lidar com as novas relações que envolvem o conhecimento.  

Com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de em 2008, o ensino profissional e tecnológico ganha 

destaque em todo País. A interiorização da rede dos Institutos Federais ampliou a oferta de 

ensino profissional com o intuito atender as novas exigências do mundo de trabalho, 

promover a elevação da escolaridade dos trabalhadores, trazendo como um de seus objetivos 

―ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens 

e adultos‖. Embora os Institutos Federais contemplem a oferta de cursos em várias 

modalidades de ensino, os Cursos Técnicos se configuram como carro chefe de sua oferta, e 

assim como Ensino Médio propedêutico enfrenta as mais diversas problemáticas 

educacionais.   

É de suma importância que ocorra um maior interesse por to parte de todos os agentes 

do processo educacional pela atuação do professor ante os desafios e exigências da sociedade 
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contemporânea. Nesse sentido, governo, sociedade, entidades empresariais, e instituições 

educacionais devem reconhecer a importância da educação escolar para a formação de 

cidadãos atuantes em sua vida profissional e política (CURY, 2002).  

Isso converge para a importância da formação do professor como mediador do 

processo educacional, assumindo a responsabibilidade de formar cidadãos com competências 

que vão além do prático e do utilitário, mas que, somado a esses saberes, valorize a formação 

humanística e emancipatória. Ser professor na contemporaneidade é perceber os avanços e as 

exigências educacionais do presente, sem perder de vista a trajetória histórica da educação 

com seus determinantes do passado que sempre utilizou a educação a serviço dos poderes 

hegemônicos. 

 
Nos países industrializados mais adiantados já se tornou evidente que o 

conhecimento, a capacidade de processar e selecionar informações, a criatividade e a 

iniciativa constituem matérias-primas vitais para as economias modernas. 

Deslocam-se, assim, as prioridades de investimento em infraestrutura e 

equipamentos para a formação de competências cognitivas e sociais da população. 

Esse deslocamento leva a que a educação adquira centralidade nas pautas 

governamentais e na agenda dos debates que buscam caminhos para uma 

reestruturação competitiva da economia, com equidade social (MELLO, 1991). 

 

 

Um dos pontos mais críticos atribuídos à consolidação da expansão dos Institutos 

Federais — e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, 

encontra-se com esse óbice a ser transposto — é a carência de docentes com formação 

pedagógica, principalmente, com os que atuam nas disciplinas das áreas técnicas, que, em sua 

formação acadêmica, não recebem aquela formação, essencial para que possam nortear sua 

prática. Diante dessa realidade, a formação continuada dos professores que atuam na 

educação profissional é imprescindível.  

Na busca por uma educação de qualidade, a formação de professores tem um papel 

fundamental nesse contínuo aperfeiçoamento das estratégias didático-pedagógicas para 

aquisição do conhecimento. Nessa direção, surge o interesse em investigar a dinâmica da 

formação pedagógica ofertada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba. Ela, quando existente, atende às expectativas do corpo docente? Quais as 

expectativas e representações dos professores sobre essa formação? Qual o impacto dessa 

formação na prática de seus professores? 

Superar, conforme Machado (2008), o histórico de fragmentação, improviso e 

insuficiência de formação pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da 

educação profissional de hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que mera 
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transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de conteúdos fragmentados e 

esvaziados teoricamente. Para formar a força de trabalho requerida pela dinâmica tecnológica 

que se dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil de docente capaz de desenvolver 

pedagogias do trabalho independente e criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos 

e participar de projetos interdisciplinares. Uma política definida para a formação de 

professores que atenda a tais necessidades será certamente um grande estímulo para a 

superação da atual debilidade teórica e prática deste campo educacional com relação aos 

aspectos pedagógicos e didáticos.  

Um dos maiores problemas que afetam o processo de ensino-aprendizagem nos cursos 

técnicos e tecnológicos sob a alçada dos Institutos Federais é a falta de formação pedagógica 

dos docentes, tanto nas disciplinas propedêuticas como nas profissionais. Muitos dos 

professores que ministram disciplinas nos cursos técnicos e tecnológicos destas Instituições 

são profissionais que, em sua formação acadêmica, não recebem formação pedagógica, sendo 

esse fator de extrema importância para que os objetivos pretendidos nas suas disciplinas sejam 

alcançados. Sendo o ensino uma ação em que o professor influencia o aluno, é imprescindível 

que tenha conhecimento da importância de seu papel, e de sua ação pedagógica como 

promotor de transformação e libertação levando o estudante a refletir sobre a relação entre 

educação, trabalho, classe social e mundo.  

 Só um processo formativo e efetivo poderá atacar, e/ou estancar, o grave problema no 

campo pedagógico dos Institutos Federais que se materializa na falta de formação pedagógica 

de parte dos seus docentes, haja vista que os seus currículos de formação acadêmica não 

contemplam disciplinas pedagógicas que norteiem sua prática docente.  

 

2.2 RESGATE HISTÓRICO E PROBLEMÁTICA DA FORMAÇÃO DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA 

 

A formação de professores é um dos principais temas de debates no cenário 

acadêmico, motivando diálogos e reflexões nas instituições que lidam com educação. 

Constituindo-se, ou não, parte da categoria de trabalhadores em educação, a sociedade 

brasileira emite opiniões sobre os rumos da educação e da escola, de maneira mais 

particularizada, apontando, na maioria das vezes, os que representam o ―chão da escola‖ 
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(diretores e professores) como os principais responsáveis pelo fracasso escolar (OLIVEIRA, 

2017). 

A educação profissional tem, no bojo da sua história, a preocupação com a formação 

para o trabalho. Pode parecer curioso pensar em uma modalidade de ensino que prepare para a 

formação profissional do indivíduo, uma vez que o trabalho transcende a existência dessa 

modalidade, o que nos faz reforçar que o trabalho sempre fez parte da vida humana e que esse 

conhecimento era repassado de geração em geração entre as comunidades. Não havia 

necessidade de uma formação específica para o trabalho, visto que suas atividades eram 

consideradas simples e desempenhadas pelos escravos, indígenas e grupos de classe 

econômica desfavorável. A educação formalizada era destinada à burguesia e tinha como 

objetivo preparar o homem para as profissões consideradas elitizadas e de grande prestígio na 

sociedade (SANTOS; MORAIS; BRANDÃO, 2017, p. 98). 

A história da educação profissional no Brasil, do período colonial até o republicano, 

demonstra transformações em que se ajustam as demandas advindas do assistencialismo aos 

mais pobres e a se articular, posteriormente, com o desenvolvimento industrial e, mais à 

frente, com as imposições do mundo capitalista industrial, reafirmando a dualidade de uma 

escola secundária e superior para as elites em detrimento do ensino profissional para os 

pobres. Houve um crescimento da educação profissional no país, sobretudo a partir da década 

de 1960 e que, trouxe como consequência as demandas de formação específica para a 

docência dos cursos técnicos, que cresceram, embora não se tenha avançado nas políticas 

públicas para essa questão (OLIVEIRA, 2016). Na opinião de Ciavatta e  Ramos (2011), 

enquanto vigorou o projeto nacional-desenvolvimentista e a fase do pleno emprego, preparar 

para o mercado de trabalho foi realmente a principal finalidade do ensino médio, ainda que o 

acesso ao ensino superior fosse facultativo e altamente demandado. Com a crise dos empregos 

e mediante um novo padrão de sociabilidade capitalista, caracterizado pela desregulamentação 

da economia e pela flexibilização das relações e dos direitos sociais, fracassou a tentativa de 

integrar projetos pessoais a um projeto de nação e de sociedade. Ao longo dos anos 1980, a 

luta dos educadores comprometidos com a educação pública e a superação das desigualdades 

de classe em todas as suas expressões e, particularmente, na educação, foi pela defesa da 

educação unitária, omnilateral e politécnica. 

No início do século XXI, a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil passou por 

um momento histórico de constante transformação econômica, política e social. A recente 

retomada do crescimento econômico do país, mesmo em contramão à crise mundial, o 

aumento dos investimentos nos chamados mercados emergentes e o avanço das novas 
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tecnologias são fatores que provocam a necessidade de ampliação da formação de 

profissionais qualificados tendo em vista atender a demanda de uma economia em expansão 

(MACEDO, 2017, p. 95). Para Ciavatta (2016), a educação profissional tem sido utilizada 

como uma estratégia de hegemonia política na educação e há as vantagens de uma formação 

profissional que, comparada ao ensino médio, aos conhecimentos gerais, de nada serviria aos 

trabalhadores, porque aqueles não teriam uma aplicação imediata. 

De acordo com Machado (2008a, p. 68), a primeira iniciativa ligada à formação de 

docentes da educação profissional no Brasil se deu no Distrito Federal, em 1917, com a 

criação da Escola Normal de Artes e Ofícios, o Presidente da República Wenceslau Braz, 

objetivando formar professores dedicados às escolas profissionais e professores de trabalhos 

manuais para as escolas primárias. Durante os vinte anos de seu funcionamento, nesses dois 

cursos, foram 5.301 matrículas, ao todo. Mas chegaram até ao término dos dois cursos apenas 

381 concluintes. Desses 381, 309 eram mulheres, provavelmente as professoras de trabalhos 

manuais para as escolas primárias, e apenas 72 homens. Grosso modo, esses dados já 

demonstram uma tendência acerca da pouca importância atribuída à formação de professores 

para a educação profissional. Provavelmente, os 5.301 que se matricularam não sentiram 

muita necessidade de concluir um curso de formação pedagógica. 

Em decorrência das mudanças ocorridas na sociedade e na educação, com a crescente 

demanda intelectual, política e tecnológica a que os professores se viram obrigados a atender, 

esforços do Estado e dos educadores brasileiros convergiram no sentido da necessidade de um 

novo direcionamento da sua prática docente desses profissionai. Tornou-se imperativa a busca 

por uma formação adequada ao novo quadro sociopolítico delineado (MELO, 2005, p. 23). 

 No que concerne à formação de professores, tornava-se necessária uma verdadeira 

revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. As emendas 

já eram muitas. A fragmentação formativa era clara. A forte tradição disciplinar, que marcava 

e ainda marca a identidade docente e orienta os futuros professores em sua formação a se 

afinarem mais com as demandas provenientes da sua área específica de conhecimento do que 

com as demandas gerais da escola básica, leva não só as entidades profissionais como até as 

científicas a apresentarem resistências às soluções de caráter interdisciplinar para o currículo, 

o que já foi experimentado com sucesso em vários países.  

 A disciplinarização, de certa forma, tem facilitado o desenvolvimento de uma 

formação fragmentada, que mantém cada professor em sua zona de conforto, dispensando 

uma prática mais integrativa e articulada.  
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Se na formação, de modo geral, essa problemática se coloca de forma contundente, na 

educação profissional há um conflito histórico ainda mais complexo, pois enquanto nos 

demais cursos discute-se a clássica dicotomia entre teoria e prática, entre área específica e 

área pedagógica, na educação profissional esse conflito amplia-se para uma tríade conflitante 

que envolve os conhecimentos teóricos, específicos de cada área; os conhecimentos práticos 

mais ligados ao próprio saber fazer do profissional em formação; e os conhecimentos 

pedagógicos necessários para trabalhar os conteúdos atinentes a cada uma das áreas de 

conhecimento. 

 Nas palavras de Saviani (2011), na história da formação de professores se 

configuraram dois modelos contrapostos que emergiram no decorrer do século XIX quando, 

para se resolver o problema da instrução popular, foram instalados, em cada país, os sistemas 

nacionais de ensino, colocando a exigência de se dar uma resposta institucional para a questão 

da formação docente. Na busca dessa resposta, os dois aspectos constitutivos do ato docente, 

o conteúdo e a forma, deram origem a duas maneiras distintas de encaminhar o problema da 

formação de professores.  

De um lado está o modelo para o qual a formação de professores se esgota na cultura 

geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à 

disciplina que o professor irá lecionar. Considera-se que a formação pedagógico-didática virá 

em decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente organizado, sendo 

adquirida na própria prática docente ou mediante mecanismos do tipo ―treinamento em 

serviço‖. Do outro lado, contrapõe-se o modelo segundo o qual a formação de professores só 

se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático. Em consequência, além da cultura 

geral e da formação específica na área de conhecimento correspondente, a instituição 

formadora deverá assegurar, de forma deliberada e sistemática, por meio da organização 

curricular, a preparação pedagógico-didática sem o que não estará, em sentido próprio, 

formando professores. Eis o que o autor denomina de ―modelo pedagógico-didático de 

formação de professores‖ (SAVIANI, 2011; p. 8-9). 

De certo que os saberes dos docentes se originam do meio social em que vivem, sendo 

um modelo construído em decorrência das categorias deles próprios dos saberes que utilizam 

na sua prática. Para Tardif (2002), os saberes devem estar conectados ao cotidiano escolar, 

numa relação com os outros atores que fazem parte de uma instituição concreta. A partir 

disso, os saberes docentes, devem fazer parte de um contexto de sala de aula, na relação 

professor e estudante e com a história pessoal e profissional do professor, e a formação de 
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professores deve buscar a equiparação entre o conhecimento produzido nas universidades, 

com o desenvolvido a partir da prática na sala de aula. 

O contexto da educação profissional e tecnológica é parte da complexidade que é a 

formação de professores, e isso implica conhecer e se aprofundar, nos diferentes contextos em 

que se insere. Ao refletir sobre a natureza multifacetada das características da educação 

profissional e tecnológica e os saberes docentes, é importante que o próprio professor, em seu 

contexto, repense sua prática, utilizando a identidade e a experiência enquanto pessoa e 

profissional. E essa complexidade e dificuldade poderá ser acentuada com a inexistência da 

garantia da formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica. Visto que 

profissionais com ―notório saber‖, ou seja, sem a formação para serem professores, 

ministrarão aulas para os cursos técnicos. Silveira; Gonçalves e Marschin alertam para uma 

nova política educacional para a formação de professores na Educação Profissional, que 

ganhou destaque no final do ano de 2016. Nesse ano, foi publicada a Medida Provisória n
o
 

746, de 22 de setembro, na qual reformula o currículo do Ensino Médio. Dentre várias 

alterações, uma delas influenciará diretamente a formação de professores para a Educação 

Profissional, como segue no inciso IV, do artigo n. 61, reforçando que profissionais com 

notório saber reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino poderão ministrar conteúdos 

de áreas afins à sua formação. 

A reforma do Ensino Médio, instituída pela Medida Provisória n. 746/2016, reafirma 

que a educação profissional deve ser direcionada à classe trabalhadora e a educação formal ou 

propedêutica, destinada as classes que usam da força de trabalho de outros. Isso porque os 

saberes docentes e a formação de professores estão diretamente relacionados, ou seja, pensar a 

formação de professores deve abarcar os saberes docentes, enquanto prática no cotidiano 

escolar. Além disso, a formação deve levar à reflexão de sua prática, num contexto real vivido 

(SILVEIRA; GONÇALVES; MARASCHIN, 2017). 

 Ao fazer uma retrospectiva sobre a história da Educação Profissional no Brasil, 

detectam-se em diversos momentos, discussões voltadas à responsabilização da Rede Federal 

quanto à tarefa de formação de professores, apresentando em alguns períodos experiências 

para a formação de docentes, especialmente aos que trabalhavam com ensino técnico, ou seja, 

bacharéis, sem formação pedagógica. Nóvoa (1995) e Oliveira (2017) afirmam que a dita 

formação não se constrói por processos de acumulação de conhecimentos ou de técnicas, mas, 

sobretudo, a partir das reflexões críticas sobre as práticas pedagógicas e experiências 

profissionais, que vão alicerçando a identidade profissional do educador. 



31 

 

É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, essencialmente, um 

sujeito da reflexão e da pesquisa. Ademais, que seja aberto ao trabalho coletivo e à ação 

crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização permanente na área de formação 

específica e pedagógica, que tem plena compreensão do mundo do trabalho e das redes de 

relações que envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimento da sua 

profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem como dos limites e 

possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa realizar. Os professores da educação 

profissional enfrentam novos desafios relacionados às mudanças organizacionais que afetam 

as relações profissionais; relacionados aos efeitos das inovações tecnológicas sobre as 

atividades de trabalho e culturas profissionais, ao novo papel que os sistemas simbólicos 

desempenham na estruturação do mundo do trabalho, ao aumento das exigências de qualidade 

na produção e nos serviços, à exigência de maior atenção à justiça social, às questões éticas e 

de sustentabilidade ambiental (MACHADO, 2008b).  

A principal finalidade do trabalho do professor é mediar e ressignificar o 

conhecimento historicamente construído. Isso se faz a partir de interações entre professores e 

alunos em espaço escolar (SANTOS; MORAIS; BRANDÃO, 2017). 

O docente da educação profissional e tecnológica passa por diversos desafios, além 

dos conhecimentos específicos adquiridos na sua formação acadêmica, a experiência 

profissional na sua área de atuação com a exigência de atualização permanente na área de sua 

formação específica e a necessidade de saberes pedagógicos provenientes das Ciências da 

Educação. Esses desafios ainda são mais relevantes para os docentes em início de carreira e 

sem qualquer formação pedagógica – esses profissionais necessitam, portanto, de novas 

competências e de novos saberes (ORIENTE et al., 2017). 

A formação e a capacitação docente que militará na educação profissional e 

tecnológica devem, portanto, ir além da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de 

conteúdos para os professores e de técnicas de gestão para os dirigentes. Evidentemente, esses 

aspectos continuarão sendo importantes, mas o objetivo macro é mais ambicioso e deve 

privilegiar a formação no âmbito das políticas públicas do país, principalmente as 

educacionais, numa perspectiva de superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico 

vigente, de modo que se deve priorizar mais o ser humano do que, simplesmente, as relações 

de mercado e o fortalecimento da economia. Em consequência, estar-se-á contribuindo para a 

consolidação de práticas profissionais que ultrapassem os limites da educação convencional 

(MOURA, 2008). 
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De acordo com Santos; Morais; Brandão (2017), o projeto pedagógico da educação 

profissional não permite ao trabalhador apropriar-se do conhecimento de modo a melhorar a 

sua vida e transformar a sua realidade, visto que a sua formação é limitada às competências 

voltadas para as necessidades do mercado de trabalho. Sendo assim, os seus conhecimentos 

serão limitados, o que não proporcionará uma visão mais crítica do seu papel na sociedade. 

 

[...] o professor que atua na educação profissional assume características bem 

singulares quanto a sua área de atuação. Os cursos profissionalizantes possuem eixos 

tecnológicos específicos do curso profissionalizantes compostos pelas disciplinas da 

área técnica de um determinado curso e eixos de áreas comuns constituídas pelas 
disciplinas de formação geral. Nesses 2 (dois) grupos podemos nos deparar com 

perfis de professores distintos. Os da área técnica, em sua maioria, são professores 

com formação na área profissional do curso que atuam, por exemplo, em cursos de 

engenharia e saúde. Não possuem formação em licenciatura. Já o da formação geral, 

normalmente, participam os professores das disciplinas propedêuticas com formação 

em alguma licenciatura que ministram aulas em cursos profissionalizantes distintos. 

Mesmo o grupo de professores que possuem licenciatura não possui uma formação 

específica para a educação profissional, uma vez que essa modalidade, em sua 

maioria, não se encontra nas matrizes curriculares dos cursos de graduação nas 

instituições de ensino superior. Logo, os cursos de formação continuada constituem 

espaços valiosos de capacitação para esses professores. E quando não são 

propiciados momentos de diálogos para a formação desses docentes, é possível que, 
no discurso dos professores, esteja intrínseco a reprodução da pedagogia das 

competências, da formação para o mercado de trabalho e das necessidades do capital 

(SANTOS; MORAIS; BRANDÃO, 2017, p. 110). 

 

 

Por seu turno, Fonseca (2017) destaca que a formação docente para a educação 

profissional e tecnológica pode ser vista a partir das necessidades de vários segmentos – 

licenciados, bacharéis, técnico, tecnólogo – e daqueles que estão em processo de formação e 

considerando também que cada um desses profissionais têm uma formação com 

especificidades singulares, deduzimos que essas mesmas peculiaridades devem ser levadas em 

consideração em relação à ação docente e à formação para atuar na educação profissional, as 

quais exigem saberes necessários e específicos a cada situação. O autor defende que os 

saberes docentes, independentemente da singularidade na formação inicial, são oriundos de 

ambientes diferenciados tais como: saberes construídos das experiências de vida, saberes 

escolares e saberes adquiridos na prática docente, afirmando que entre os segmentos que 

podem trabalhar na educação profissional e tecnológica apenas os licenciados têm, em sua 

formação inicial, acesso ao saber da formação profissional para o magistério. 

Entretanto, Altet (2001) define o professor profissional como uma pessoa autônoma, 

dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre uma base de 

conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela Universidade, 

ou de conhecimentos explicitados, oriundos da prática. Quando sua origem é uma prática 
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contextualizada, esses conhecimentos passam a ser autônomos e professados, isto é, 

explicitados oralmente de maneira racional, e o professor é capaz de relatá-los. Assim,  

 

Entendemos por ―competências profissionais‖ o conjunto formado por 

conhecimentos, savoir-faire e posturas, mas também as ações e as atitudes 

necessárias ao exercício da profissão de professor. Essas competências são de ordem 

cognitiva, afetiva, conativa e prática. São também duplas: de ordem técnica e 

didática na preparação dos conteúdos e de ordem relacional, pedagógica e social, na 

adaptação às interações em sala de aula (ALTET, 2001, p. 28). 

 
 

Para Franco (2008), aos professores, tradicionalmente privados de autonomia, 

saturados de tarefas e oprimidos pelos horários, destituídos de reconhecimento, de condições 

de trabalho e de remuneração adequadas ao exercício da profissão, oferecem-se os limites de 

um currículo dualista e fragmentado em disciplinas, desenvolvido por meio de uma prática 

pedagógica baseada na transmissão de conteúdos. A estas prescrições, veio somar-se, na 

última década, a pedagogia das competências, em contexto bastante autoritário pelo caráter 

impositivo de sua utilização. 

 

Esta concepção de competências e de currículo, que está em processo de discussão e 

disputa na educação brasileira, defende que a organização curricular deve ter em 

conta que: a) a realidade é uma totalidade em que estão presentes os aspectos 

econômicos, políticos, históricos, culturais, científicos, técnico-operacionais, 

ambientais; b) o ser humano atua sobre a natureza e sobre a sociedade a que pertence 

em situação social e não apenas individual; c) é nesse processo que ocorre a 

objetivação de bens, produtos e serviços e a subjetivação do próprio produtor; d) a 

aprendizagem significativa supõe que os conteúdos devem ser contextualizados, e a 

realidade deve ser pensada  criticamente além do senso comum; e) a simples opção 

metodológica não dá conta de todas as implicações históricas e epistemológicas do 
conhecimento secularmente acumulado pela humanidade; f) na educação ocorre um 

processo contínuo de apropriação, objetivação  e subjetivação dos conteúdos 

disciplinares em relação íntima com os métodos e processos utilizados. Em síntese, 

trata-se de alcançar uma outra qualidade da educação que se inicia pela formação e 

adesão do professor (FRANCO, 2008, p. 50-51). 

 

 

Segundo Carvalho (2008), constituem-se elementos essenciais à formação de 

professores o reconhecimento de que sem uma formação básica de qualidade os jovens não 

conseguem compreender as mudanças da economia e da sociedade, tão pouco participar 

criticamente dessas mudanças. Como isso, deve haver educação profissional colada com a 

educação básica, além da necessidade de um reforço na formação contínua, visto que as 

transformações na sociedade atual evidenciam uma relação entre trabalho e educação, na qual 

integração econômica e social dos indivíduos supõe a ampliação do nível de formação em 

todos os setores sociais. Isso enseja, segundo o autor, a necessidade da superação da 

profissionalização estreita que reduz a formação profissional à aquisição do saber fazer, 
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ampliando-a para uma formação profissional com uma sólida formação geral e uma 

significativa cultura científica e tecnológica.  

Na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a atuação do professor é 

muito diversa, inclui: os programas de formação inicial e continuada de trabalhadores; o 

ensino técnico nas formas concomitante, subsequente e integrado ao ensino médio; as 

variantes da formação inicial e continuada e do ensino técnico quando ministradas de forma 

articulada com a educação de jovens e adultos; a graduação nos Cursos Superiores de 

Tecnologia - CST, bacharelados, licenciaturas e a pós-graduação (MALDANER, 2017). No 

seu exercício, este professor deve ser capaz de permitir que seus alunos compreendam, de 

forma reflexiva e crítica, os mundos do trabalho, dos objetos e dos sistemas tecnológicos 

dentro dos quais estes evoluem; as motivações e interferências das organizações sociais pelas 

quais e para as quais estes objetos e sistemas foram criados e existem; a evolução do mundo 

natural e social do ponto de vista das relações humanas com o progresso tecnológico; como os 

produtos e processos tecnológicos são concebidos, fabricados e como podem ser utilizados; 

métodos de trabalho dos ambientes tecnológicos e das organizações de trabalho. Precisa saber 

desenvolver comportamentos proativos e socialmente responsáveis com relação à produção, 

distribuição e consumo da tecnologia. 

Em geral, para atuar como professor nos cursos superiores de tecnologia dos Institutos 

Federais, entre os critérios de seleção, é necessário que o docente tenha um diploma de 

graduação na área do seu conhecimento específico, podendo cursar uma pós-graduação a 

posteriori. Os processos seletivos para contratação de professores constam de três etapas: um 

exame escrito para a verificação dos conhecimentos técnicos, ministração de uma aula, para 

uma banca de professores e um pedagogo ou técnico em assuntos educacionais, com temas 

previamente divulgados no edital do processo seletivo e uma prova de títulos. Para os 

candidatos que não cursaram uma licenciatura, não há, entretanto, qualquer exigência de uma 

formação docente inicial ou continuada em ciências da educação. Entendemos que a educação 

tem um papel de grande relevância para a formação de profissionais que vão atuar na 

sociedade e que necessitam de uma formação holística, que una a educação e a tecnologia, 

harmonizando-as como um todo que integre os conhecimentos obtidos na escola em benefício 

de um desenvolvimento pessoal e social do homem, dentro de uma perspectiva que ultrapassa 

o currículo estabelecido (ORIENTE et al., 2017). 

Uma das problemáticas na formação de docentes no Brasil é a orientação 

descontextualizada da realidade contemporânea com que essa formação se desenvolve, e a 

formação docente da educação profissionalizante não foge a essa regra. Muitas vezes 
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descontextualizada da própria instituição a que diz respeito, o que acarreta diversos 

problemas, a exemplo da não integração curricular, do não envolvimento do aluno como 

sujeito de sua aprendizagem, bem como da ausência de fóruns de discussão e reflexão 

permanentes, institucionalizados (ZAMBORLIN, 2007). 

Para Moura (2008) uma formação docente específica deve estabelecer as conexões 

entre as disciplinas da formação geral e as da formação profissional, não formar 

exclusivamente para atender ao mercado de trabalho. Deve contribuir para a diminuição da 

fragmentação do currículo, bem como para uma maior aproximação da problemática das 

relações entre educação e trabalho. A formação do professor precisa se dar na perspectiva de 

que a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico devem estar voltados para a produção de 

bens e serviços que proporcionem a melhoria das condições de vida dos coletivos sociais. 

Conciani e Figueiredo (2009) relatam um outro problema é que a instituições, em 

detrimento de terem que formar técnicos e cidadãos, contratam professores (mestres e 

doutores) para desenvolver pesquisa, e que esses novos docentes trazem uma visão da 

pesquisa pela ciência e não de solução tecnológica.  

Com efeito, conforme apregoam Carvalho e Souza (2014), como modalidade de 

educação, a educação profissional e tecnológica deve integrar os conhecimentos da formação 

docente na necessária complementação pedagógica. Isso, por meio de propostas de formação 

de seus professores, tanto no âmbito dos cursos de licenciatura, ofertados nas universidades 

ou nos próprios Institutos Federais, quanto no âmbito de formação do próprio pedagogo, para 

que todos estejam aptos a desenvolverem suas funções, atribuições e competências nessas 

instituições.  

Reiteram os autores, diante do perfil profissional do docente da educação profissional 

e tecnológica, a necessidade de formação pedagógica destes professores nas universidades, 

que se constituem por excelência no locus privilegiado da produção social do conhecimento, 

nas quais a circulação da produção cultural em diferentes áreas do saber é constante, bem 

como o é o exercício da crítica-social. É preciso também que o docente saiba trabalhar com as 

diversidades regionais, políticas e culturais existentes; que saiba educar de forma inclusiva, 

contextualizando o conhecimento tecnológico; que saiba explorar situações-problema, 

dialogando com diferentes campos de conhecimento; e que saiba inserir sua prática educativa 

no contexto social em todos os seus níveis de abrangência. Desse modo, temos a composição 

de um novo perfil docente de educação profissional e tecnológica, em conformidade com a 

formação profissional de um trabalhador que incorpora capacidades que lhe assegure 

flexibilidade para enfrentar, de modo competente, o mundo de trabalho complexo que 



36 

 

vivenciamos hoje, bem como que lhe possibilite promover, junto aos estudantes que orienta e 

forma, as aprendizagens necessárias para enfrentar com efetividade e competência seus 

desafios profissionais, completam os autores. 

No caso dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o ensino se dá na 

educação básica, técnica e, um grande avanço da proposta, foi contemplar os cursos 

superiores, com a formação tecnológica e na pós-graduação.  

A Lei nº 11.892/2008 destacou a oferta dos cursos superiores como um dos objetivos 

dos Institutos Federais, descrevendo que deverão oferecer: cursos de tecnologia direcionados 

à formação de profissionais aos distintos campos da economia; cursos de bacharelado e 

engenharia voltados à formação de profissionais aos diversos âmbitos da economia e áreas do 

saber; programas de formação pedagógica e cursos de licenciatura para formação de 

professores para educação básica e profissional, especialmente, nas áreas de matemática e 

ciências, sendo que deve ser reservado o mínimo de 20% das vagas da instituição para 

contemplar este tipo de curso; além da oferta de cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto 

sensu, com intuito de fornecer o embasamento em ciência e tecnologia (BRASIL, 2008a).  

De acordo com Pacheco (2010), a organização curricular dos Institutos Federais traz 

para os profissionais da educação um espaço ímpar de construção de saberes. A possibilidade 

de dialogar simultaneamente, e de forma articulada, da educação básica até a pós-graduação, 

trazendo a formação profissional como paradigma nuclear, faz com que essa atuação acabe 

por sedimentar o princípio da verticalização. Esses profissionais têm a possibilidade de, no 

mesmo espaço institucional, construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, 

buscar metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. A vinculação estreita entre as ciências e a tecnologia, em 

diversas áreas, é capaz de gerar uma concepção da formação que se configure num programa 

ou ciclo inicial, tendo como base cada uma das áreas das ciências, configuração que pode 

trazer caráter de terminalidade, como bacharelado. A partir de então, seria possível ao 

educando o encaminhamento para licenciaturas (Biologia, Física, Matemática, Química e 

afins), graduações tecnológicas ou engenharias. 

Quanto ao desenho curricular, os Institutos deverão ofertar educação básica, 

notadamente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível 

médio, ensino técnico em geral, cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado 

em áreas em que a Ciência e a Tecnologia são determinantes, como é o caso das engenharias, 

sem deixar de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros 

trabalhadores. Outro forte diferencial diz respeito à verticalização do ensino, devendo essa 
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traduzir-se na oferta dos vários níveis da educação profissional e tecnológica, de modo a 

assegurar possibilidades diversas de escolarização e abrir caminho para a instituição de 

itinerários de formação. Essa arquitetura curricular tornar-se-á possível dado o fato de os 

profissionais dessas novas instituições poderem dialogar, simultaneamente e de modo 

articulado, da educação básica à pós-graduação, trazendo a formação profissional como 

paradigma nuclear (PACHECO; PEREIRA; DOMINGOS SOBRINHO, 2009). 

Em prosseguimento a essa discussão, apresentaremos os principais marcos legais que 

norteiam a Educação Profissional no Brasil. 

 

2.3 MARCOS LEGAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 A relação entre educação básica e profissional no Brasil tem sido marcada, 

historicamente, pela dualidade. Nesse sentido, até o século XIX não há registros de iniciativas 

sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da educação 

profissional. O que existia era a educação propedêutica para as elites, voltada para a formação 

de futuros dirigentes. Os primeiros indícios do que hoje se pode caracterizar como as origens 

da educação profissional surgem a partir de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas, pelo 

Príncipe Regente, futuro D. João VI. Nessa direção, ao longo do século XIX foram criadas 

várias instituições, predominantemente no âmbito da sociedade civil, voltadas para o ensino 

das primeiras letras e a iniciação em ofícios, cujos destinatários eram as crianças pobres, os 

órfãos e os abandonados, dentre essas, os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos 

(BRASIL, 2007). 

 A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista com o objetivo de ―amparar os órfãos e o demais desvalidos da 

sorte‖, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições sociais satisfatórias, para que 

não continuassem a praticar ações que estavam na contraordem dos bons costumes (MOURA, 

2006). Desde sua criação, em 1809, esteve ligada ao desenvolvimento das forças produtivas, 

fato que estabeleceu uma forte relação entre educação e trabalho. Essa relação pode ser 

compreendida em razão da necessidade de habilitar técnica, social e ideologicamente os 

diferentes grupos sociais para o trabalho, visando responder às necessidades de todo bem 

econômico aplicável à produção, ou seja, do capital (FRIGOTTO, 1996). 
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 O início do século XX trouxe uma novidade para a educação profissional do país 

quando houve um esforço público de sua organização, modificando a preocupação mais 

nitidamente assistencialista de atendimento a menores abandonados e órfãos, para a da 

preparação de operários para o exercício profissional. Assim, em 1909, o então Presidente 

Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas ―aos pobres e humildes‖, e 

instalou dezenove delas, em 1910, nas várias unidades da Federação (BRASIL, 2007). 

 Na perspectiva de formação de professores, a primeira iniciativa em resposta à essa 

demanda veio de Wenceslau Brás, à época, Presidente da República que, em 1917 criou a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás no antigo Distrito Federal do Rio de 

Janeiro para formar dois tipos de professores, os mestres e contramestres para as escolas 

profissionais e as professoras, de trabalhos manuais para as escolas primárias (MACHADO, 

2008).  

No ano de 1934, segundo Schmidt e Orth (2013), a Inspetoria do Ensino Profissional 

Técnico transformou-se na Superintendência do Ensino Profissional, tendo como um dos 

objetivos controlar as Escolas de Aprendizes Artífices. A Constituição Brasileira de 1937 foi 

a primeira a tratar de ensino técnico.  

De acordo com o artigo 129, dessa Constituição 

 

à infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, 

pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 
possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e 

tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 

menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-

lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 

associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos 

econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas 

aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento 

desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os 

auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público 

(BRASIL, 2019). 

 

 

Com os problemas decorrentes da crise mundial após a quebra da bolsa de Nova 

Iorque, um novo processo de industrialização se iniciou. Esse processo de industrialização e 

modernização das relações de produção exigiu um posicionamento mais efetivo das camadas 

dirigentes com relação à educação nacional. Como parte das respostas a essas demandas, 

foram promulgados diversos Decretos–Lei para normatizar a educação nacional (MOURA, 

2006; BRASIL, 2007) 
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Este conjunto de decretos ficou conhecido como as Leis Orgânicas da Educação 

Nacional – a Reforma Capanema, em função do nome do então ministro da educação, 

Gustavo Capanema. Os principais decretos foram os seguintes: Decreto nº. 4.244/42 – Lei 

Orgânica do Ensino Secundário; Decreto nº. 4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; 

Decreto nº. 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino Comercial; Decreto nº. 8.529/46 – Lei 

Orgânica do Ensino Primário; Decreto nº. 8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; 

Decreto nº. 9.613/46 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-Lei nº. 

4.048/1942 – cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem 

ao que hoje se conhece como Sistema ―S‖. Esse esforço governamental evidencia a 

importância que passou a ter a educação dentro do país e, em especial, a educação 

profissional, pois foram definidas leis específicas para a formação profissional em cada ramo 

da economia e para a formação de professores em nível médio (BRASIL, 2007). 

Em 1942, o ensino profissional começa a ter mais relevância no cenário educacional 

do Brasil, quando o Presidente da República Getúlio Vargas se utilizou de um decreto-lei para 

estabelecer o conceito de ―menor aprendiz‖, para efeitos da legislação trabalhista, e outro 

decreto-lei dispôs sobre a organização da rede federal de estabelecimentos do ensino 

industrial. Com esses decretos o objetivo era dar suporte à formação profissional do ―menor 

aprendiz‖ e estimular a indústria a contratar meninos que poderiam estar em risco social 

(BRASIL, 1999). Com isso, a educação profissional, então, começou a ganhar importância na 

política e no cenário brasileiro, pois seu principal objetivo era preparar mão de obra para as 

indústrias emergentes. 

Nesse mesmo período, com o Decreto n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, as 

Escolas de Aprendizes foram transformadas em Escolas Industriais e Técnicas. No governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961), o objetivo era formar profissionais para suprir 

necessidades que o desenvolvimento do país exigia. Assim, em 1959, as Escolas Industriais e 

Técnicas foram transformadas em Escolas Técnicas Federais. Essas escolas ganham 

autonomia didática e de gestão e intensificam a formação de técnicos, mão de obra 

indispensável diante da aceleração do processo de industrialização que ocorre no governo. 

Para definir o regulamento das Escolas Técnicas Federais, foi promulgada a Lei n.º 3.552, de 

16 de fevereiro de 1959, que dispõe sobre a nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura. O Decreto n.º 

47.038, de 16 de outubro de 1959, aprova o regulamento do ensino industrial. No entanto, o 

quadro formal de competências da educação profissional muda com a aprovação da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. º 4.024, de 20 de dezembro de 1961) (SCHMIDT; 

ORTH, 2013; SOUZA; ANDRADE; AGUIAR, 2014). 

Em 1965, veio a Portaria Ministerial nº 174 para determinar que o Curso de Didática 

do Ensino Agrícola, destinado à formação pedagógica dos professores das disciplinas de 

cultura técnica e de economia doméstica rural e ao aperfeiçoamento de professores do ensino 

médio agrícola, seria ministrado, no mínimo, em 180 dias letivos ou 800 aulas. Na época, 

falava-se em número de aulas. Mais tarde, introduziram a noção de horas/aula. Como se vê, 

nessa época, a legislação para a educação profissional se diferenciava por área profissional: 

agrícola, industrial, comercial. Também, no Ministério da Educação e Cultura as diretorias de 

ensino agrícola, industrial e comercial também eram separadas. Mais à frente, elas se 

unificaram. O artigo 59 da LDB 4.024, que instituía a ideia de cursos especiais para a 

formação de professores do ensino técnico, foi um dos motivos a inspirar a criação da 

Universidade do Trabalho de Minas Gerais (Utramig), em 1965. Um dos seus objetivos 

visava, exatamente, a formação de instrutores e professores de disciplinas específicas do 

ensino técnico industrial (MACHADO, 2008). 

Em razão da urgência no equacionamento da defasagem entre determinação legal e si-

tuação real, surgiu a Lei nº 655/69 para autorizar os órgãos técnicos do Ministério da 

Educação – MEC, encarregados da administração e coordenação do Ensino Técnico Agrícola, 

Comercial e Industrial, a organizar, em nível superior e para as respectivas áreas, os cursos de 

Formação de Professores para o Ensino Técnico; que o MEC, além da função normativa, 

passou a ser diretamente executante da formação de professores para essa área criando a 

Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional 

(SOUZA; ANDRADE; AGUIAR, 2014). 

Em decorrência, Machado (2008) destaca que a Portaria Ministerial nº 339/70 

estabeleceu cursos emergenciais de formação de professores para a educação profissional, 

denominados Esquema I destinado à complementação pedagógica a portadores de diploma de 

nível superior e Esquema II – destinado a técnicos diplomados e incluíam disciplinas 

pedagógicas do Esquema I e as de conteúdo técnico específico. Ademais, o Parecer no 151/70 

do CFE aprovou o plano para formação de professores para as disciplinas profissionais do 

ensino técnico industrial. 

É importante chamar a atenção para o relatório do grupo de trabalho que elaborou o 

anteprojeto da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. O relatório é do ano anterior, de 1970, e 

nele já se fazia menção à necessidade de formação, até o ano 1980, de duzentos mil 

professores para o ensino médio incluindo os da parte diversificada do currículo. O MEC 
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baixou, então, uma portaria, a de nº 432/71, para fixar normas relativas aos Cursos Superiores 

de Formação de Professores de Disciplinas Especializadas no Ensino de 2º grau (Esquemas I 

e II). No ano seguinte, 1972, veio, então, o Parecer CFE nº 1.073/1972 sobre currículo 

mínimo para a formação de professores para disciplinas correspondentes às áreas econômicas 

primária, secundária e terciária (MACHADO, 2008).  

Foi o suficiente para desencadear uma série de consultas ao CFE sobre registro de 

professores para o exercício profissional no ensino técnico e possibilidades de continuidade 

de estudos. Foram, então, produzidos diversos pareceres:  

• Parecer CFE nº 3.761/74 para a área econômica primária;  

• Parecer CFE nº 3.771/74 para a formação de docentes de disciplinas específicas do 

ensino médio técnico; 

 • Parecer CFE nº 3.774/74 para as disciplinas específicas do ensino de 2º grau;  

• Parecer CFE nº 3.775/74 para a formação e aperfeiçoamento de professores do ensino 

comercial;  

• Parecer CFE nº 1.886/75 sobre possibilidade de continuação de estudos para 

professores de Artes Práticas, habilitação em Artes Industriais e ingresso no curso de 

Formação de Professores de Matérias Específicas - Esquema II - para o exercício do 

magistério de 2º grau;  

• Parecer CFE nº 1.902/75 sobre ingresso de diplomados em nível superior em cursos de 

Esquema I;  

• Parecer CFE nº 2.517/75 sobre a possibilidade dos licenciados em cursos de curta 

duração de fazer a complementação de estudos de licenciatura plena dentro do Esquema II, 

previsto pela Portaria 432/71;  

• Parecer CFE nº 51/76 sobre a possibilidade da complementação pedagógica prevista 

para os cursos do Esquema I da Portaria 432/71 ser aplicada a qualquer diplomado em nível 

superior;  

• Parecer CFE nº 532/76 sobre registro de professor de disciplinas especializadas do 

ensino de 2º grau (MACHADO, 2008). 

A Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo Graus (Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 

1971) obriga a formação técnico-profissional no currículo do segundo grau. Valnir Chagas, 

autor do anteprojeto da Reforma, entendia ser necessário formar técnicos com urgência, o que 

fez as escolas aumentar o número de matrículas e cursos de forma expressiva. Com a 

Reforma, em 1971, o ensino profissional passa a incorporar o segundo grau, permitindo, com 
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isso, a continuação dos estudos a partir de um ensino profissionalizante (SCHMIDT; ORTH, 

2013).  

Essa nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no auge do período ditatorial, 

reconheceu a integração completa do ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino 

pela equivalência entre os cursos profissionalizantes e o propedêutico para prosseguimento 

nos estudos rompendo com a tradição secular que não vinculava o Ensino Médio estritamente 

ao mundo do trabalho profissional e tornava obrigatória a aquisição de uma profissão 

(SOUZA; ANDRADE; AGUIAR, 2014). 

Com isso, a Lei nº 5.692/71, que diz respeito à educação profissional compulsória, foi 

sofrendo diversas modificações para adaptar-se aos movimentos contrários à legislação. Dessa 

forma, em 1982, surge a Lei nº 7.044/82, que passou a garantir a não obrigatoriedade do 

ensino profissional no 2º grau. No mesmo ano, por meio do Decreto n
o
 87.310/82, a visão da 

educação profissional sofre algumas adaptações, sendo especificados os objetivos dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (SCHMIDT; ORTH, 2013).  

 

Assim, a educação profissional, que antes tinha uma visão mais específica, passa a 

ser ampliada com os seguintes objetivos: integrar o ensino técnico de 2º grau com o 

ensino superior; ter o ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2º 

grau, diferenciado do sistema de ensino universitário; acentuar a formação 

especializada, levando em consideração tendências do mercado de trabalho e do 

desenvolvimento; atuar exclusivamente na área tecnológica; formar professores e 
especialistas para as disciplinas especializadas do ensino técnico de 2º grau; realizar 

pesquisas aplicadas e prestação de serviços; e prover estrutura organizacional 

adequada a essas peculiaridades e a seus objetivos (SCHMIDT; ORTH, 2013, p. 39). 

 

 

Por essa lei, introduziu-se a educação profissional no segundo grau de forma 

compulsória e permitiu-se que a educação profissional deixasse de ser limitada a instituições 

especializadas, passando a ser responsabilidade também dos Estados. Porém, os Estados não 

receberam, por parte do governo, o apoio necessário para oferecer um ensino profissional de 

qualidade compatível com as exigências de desenvolvimento do país (BRASIL, 1999). Dessa 

forma, em decorrência da situação, a Lei n
o
 7.044/82 tornou facultativa a profissionalização 

do ensino de 2
o
 grau; consequentemente, as escolas passaram a oferecer ensino acadêmico, às 

vezes acompanhado de um arremedo de profissionalização (FAVRETTO; SCALABRIN, 

2015). 

Com a Lei nº 8.948, de 1994, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas 

foram transformadas gradativamente em Centros Federais de Educação Tecnológica, sendo 

que cada instituição teve seu decreto específico para essa transformação. No ano de 1999, o 

Ministro de Estado da Educação, pela Portaria Ministerial 1647/99, autoriza o credenciamento 
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de novos Centros de Educação Tecnológica. Em 1996, a partir da Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro, considerada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 

educação profissional ganha capítulo separado da educação básica. Com o Decreto n.º 2.208, 

de 17 de abril de 1997, a educação profissional é regulamentada, sendo criado o Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP). 

Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei n
o
 9.394, que estabelece as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), atendendo ao mandato constitucional do 

inciso XXIV do artigo 22 da Constituição Federal de 1988. Essa lei consagra a Educação 

Profissional e Tecnológica entre os níveis e as modalidades de educação e ensino, situando-a 

na confluência de dois dos direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito 

ao trabalho, consagrados no artigo 227 da Carta Magna como direito à profissionalização, a 

ser garantido com absoluta prioridade (BRASIL, 2013). 

A Lei n
o
 9.394/96 reduz a dois os níveis de educação escolar: o da educação básica 

(composta por educação infantil, ensino fundamental e médio), e educação superior. 

Apresenta a educação profissional como modalidade de ensino articulada com esses níveis, 

embora a admita, como habilitação profissional, ―nos próprios estabelecimentos de ensino 

médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional‖, como 

dispõe o artigo 36, parágrafo 4
o
. É relevante verificar que a educação profissional se faz 

presente na lei geral da educação nacional, em capítulo próprio, embora de forma bastante 

sucinta, o que indica tanto a sua importância no quadro geral da educação brasileira quanto a 

necessidade de sua regulamentação específica (BRASIL, 2000). 

A partir desta lei, a Educação Profissional aparece em capítulo separado da educação 

básica (capítulo III – artigos 39 a 42). No referente à formação de professores para a educação 

profissional e tecnológica, Souza; Andrade e Aguiar (2014) observam que o artigo 61 

estabelece apenas que a formação de profissionais da educação dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino dar-se-á mediante a associação entre teorias e práticas e mediante a ca-

pacitação em serviço, e que é preciso aproveitar a formação e as experiências anteriores 

desses profissionais em instituições de ensino e em outras atividades incluído pela Lei nº 

12.014, de 6 de agosto de 2009. 

O aludido capítulo da LDB sobre a Educação Profissional foi, inicialmente, 

regulamentado pelo Decreto n
o
 2208/98. Na sequência, a Câmara de Educação Básica (CEB) 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), com base no Parecer CNE/CEB n
o
 16/99, instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico pela 

Resolução CNE/CEB n
o
 4/99 (BRASIL, 2013). 
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O Decreto acima estatui que: 

 

Art. 1º - A educação profissional tem por objetivos: I - promover a transição entre a 

escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e 

habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; II - 

proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades específicas 

no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de pós-
graduação; III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnológicos; IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e 

adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho. Art. 2º A educação profissional será 

desenvolvida em articulação com o ensino regular ou em modalidades que 

contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em escolas 

do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho 

(BRASIL, 2008b). 

 

 

O Decreto n
o
 5.154/2004 revogou o Decreto n

o
 2208/97, trazendo de volta a 

possibilidade de integrar o Ensino Médio à Educação Profissional Técnica de Nível médio, a 

par das outras formas de organização e oferta dessa modalidade de Educação Profissional e 

Tecnológica.  

Conforme o Decreto nº 2.208/98 (BRASIL, 2008b; BRASIL, 2013; SOUZA; 

ANDRADE; AGUIAR, 2014), surgiu o disciplinamento dos programas especiais de formação 

pedagógica pelo Ministério da Educação após ouvir o Conselho Nacional de Educação, 

resultando na Resolução CNE nº 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação 

pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino 

médio e da educação profissional em nível médio, destinados aos diplomados em cursos 

superiores. Fica instituída a carga horária de pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica 

e prática, esta com duração mínima de 300 horas o que representa um rebaixamento 

significativo da carga horária em relação ao que se vinha sendo praticado nos cursos especiais 

de formação docente para a educação profissional, o que poderá confirmar pouca valorização 

da formação teórica e pedagógica desse professor e que a parte teórica do programa seja 

oferecida na modalidade a distância.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ou simplesmente Institutos 

Federais de Educação, foram criados pela Lei nº 11.892, em 29 de dezembro de 2008, 

representando, segundo Pacheco; Pereira e Domingos Sobrinho (2009) em um importante 

desafio para a educação profissional e tecnológica, porquanto, ao se procurar romper com a 

tradicional missão de vincular essa modalidade da Educação às demandas exclusivas do 

mercado, entra em cena, a necessidade de construção de um novo paradigma para a mesma. 

Para esses autores, não se trata, nesta ótica, de preparar o cidadão ou a cidadã para servir aos 
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exclusivos interesses do mercado, como foi a tônica ao longo da história da educação 

profissional, mas de qualificá-los e elevar o seu grau de escolarização, capitais 

imprescindíveis à efetiva participação na consolidação democrática do país. 

 Como demonstrado ao longo desse capítulo, a educação profissional passou por 

períodos de intermitências, vindo se firmar como modalidade da Educação Básica a partir da 

LDB 9394/1996. Faz-se necessário compreender esta intermitência e a trajetória acadêmica e 

social que trilhou, posto que esses elementos têm influência na constituição do status social e 

educacional dessa modalidade na educação brasileira, e, por conseguinte, nas representações 

construídas sobre a EPT ao longo de sua história, o que reforça nossa intenção de perceber as 

representações sociais dos professores do IFPB sobre a formação docente necessária ao seu 

exercício profissional. 

No capítulo que se segue, abordaremos uma síntese histórica da Rede de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, do IFPB e descreveremos algumas iniciativas de 

formação pedagógica como política pública nos Institutos Federais e no IFPB. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA E DO IFPB E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COMO POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

 Neste capítulo, abordaremos uma síntese histórica e a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, para, em seguida, enfatizar relatos 

sobre a história e a importância do Instituto Federal da Paraíba nesse contexto, bem como 

relataremos sobre as políticas públicas relacionadas à formação pedagógica nos Institutos 

Federais e as iniciativas existentes a nível de IFPB. 

 Explicitar essa matriz histórica e a forma como se estabeleceram a educação 

profissional e a própria formação pedagógica, nos fornecem pistas para compreender como os 

professores representam a formação docente e os conhecimentos pedagógicos para realizar a 

sua prática profissional. 

 

3.1 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

BRASILEIRA E O IFPB 

 

 A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

começou em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas 

de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFET). Tida no seu início como instrumento de política voltado 

para as 'classes desprovidas', a Rede Federal se configura hoje como importante estrutura para 

que todas as pessoas tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. De 1909 a 

2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2016, vivenciou-se a 

maior expansão da história da Rede Federal de Educação Profissional quando o Ministério da 

Educação concretizou a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de 

expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em funcionamento (MEC, 2018b). 

 Em 29 de dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 

75 unidades descentralizadas de ensino (UNEDS), 39 Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas 

Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Hoje, são 38 Institutos Federais 

presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, 

cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Essa Rede ainda é formada por instituições 

que não aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem educação profissional em 
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todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e 

uma Universidade Tecnológica (MEC, 2018b). 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, também 

denominado de Instituto Federal da Paraíba, ou IFPB, locus de nossa pesquisa, é uma 

autarquia federal, criada por meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e vinculada 

ao Ministério da Educação (MEC), sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Constitui-se em instituição de educação básica, 

superior e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos nas diferentes 

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

com suas práticas pedagógicas nos termos da lei e no seu estatuto (IFPB, 2015). 

 O IFPB tem como missão: 

 
Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e 

modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de 

contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na 

construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática (IFPB, 
2015, p. 14). 

 

 

 De acordo com o que consta no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB, 

quadriênio 2015-2019 (IFPB, 2015, p. 18-21), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba tem mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, 

recebeu diferentes denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba, de 1909 a 1937; 

Liceu Industrial de João Pessoa, de 1937 a 1961; Escola Industrial Coriolano de Medeiros ou 

Escola Industrial Federal da Paraíba, de 1961 a 1967; Escola Técnica Federal da Paraíba, de 

1967 a 1999; Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, de 1999 a 2008; e, 

finalmente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba com a edição da 

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.  

O Instituto Federal da Paraíba, no início de sua história, assemelhava-se a um centro 

correcional, pelo rigor de sua ordem e disciplina. O Decreto n
o
 7.566, de 23 de setembro de 

1909, editado pelo Presidente Nilo Peçanha criou uma escola de aprendizes artífices em cada 

capital dos estados da federação, mais como uma solução reparadora da conjuntura 

socioeconômica que marcava o período, para conter conflitos sociais e qualificar mão-de-obra 

barata (entre 10 e 13 anos de idade), suprindo o processo de industrialização incipiente que, 

experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar a partir de 1930. O estado da 

Paraíba foi um dos dezenove estados contemplados. 
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Para Soares (1982, p. 58), as Escolas de Aprendizes Artífices se constituem, 

historicamente, no marco inicial de uma política nacional do Governo federal no campo do 

ensino de ofícios com relativa importância no panorama geral do ensino no país, 

particularmente do ensino técnico-industrial da época e que, para Ferreira (1994), é um fato 

que se constituiu num dos marcos iniciais da política de intervenção estatal na formação da 

força de trabalho no Brasil. 

 
A clientela da escola era composta basicamente de meninos desvalidos, na faixa 

etária entre 12 a 16 anos, que faziam o curso normal durante o dia, em regime de 

semi-internato. Além disso, cuidou a escola de desenvolver, a partir de 1918, um 

curso noturno de aperfeiçoamento para os ―operários‖ já engajados na força de 

trabalho da região. Os primeiros anos de funcionamento da escola foram 

extremamente difíceis, encontrando sérios obstáculos, desde a falta de material 

escolar até a precariedade das instalações. Para se ter uma ideia destas dificuldades, 

basta assinalar que as carteiras escolares e outros materiais igualmente importantes 

para o desenvolvimento regular das atividades foram importados dos EUA, sob a 

forma de doação. De início, o professor Miguel Medeiros Raposo, primeiro diretor 
do estabelecimento, fez funcionar, além das aulas primárias e desenho, as oficinas de 

marcenaria, alfaiataria, sapataria (instaladas 17-01-1910), encadernação, (28-02-

1910) e serralharia (última oficina a ser instalada, a 21 de maio). Tais ―habilitações‖ 

foram presumivelmente arbitradas em função da realidade econômica do estado, que 

não comportava outras qualificações, conforme o que preceituava o artigo 2º do 

Decreto nº 75.666, o qual atribuía ao diretor da escola, após pesquisar as 

potencialidades do mercado, definir a oferta dos cursos (FERREIRA, 1994, p. 31). 

 

 

A Escola de Aprendizes Artífices funcionou, inicialmente, no Quartel do Batalhão da 

Polícia Militar do Estado, e depois se transferiu para o edifício construído na Avenida João da 

Mata, onde funcionou até os primeiros anos da década de 1960. Finalmente, já como Escola 

Industrial, instalou-se no prédio localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe. 

Nessa fase, a Instituição tinha como único endereço a capital do estado da Paraíba. Ao final 

da década de 1960, ocorreu a transformação em Escola Técnica Federal da Paraíba e no ano 

de 1995, a Instituição interiorizou suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Cajazeiras - UNED-CJ, criada pela Lei n
o
 7.741, e da UNED Campina 

Grande em 2007 (IFPB, 2015). 

Transformada no Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – CEFET-PB, 

em 1999, passou a orientar suas ações em ensino, extensão e pesquisa, nas áreas de comércio, 

construção civil, educação, gestão, indústria, informática, letras, meio ambiente, química, 

recursos pesqueiros, saúde, telecomunicações, turismo e hospitalidade, agrícola (CEFET-PB, 

2008), bem como, a partir de então, todos os níveis de educação, desde a educação básica, 

ensino médio, ensino técnico integrado e pós-médio à educação superior (cursos de graduação 
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na área tecnológica), intensificando também as atividades de pesquisa e extensão (IFPB, 

2015).  

  A partir daí, a Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão 

de suas atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Extensão e 

Educação Profissional - NEEP, que funciona na Rua das Trincheiras, e com o Núcleo de Arte, 

Cultura e Eventos - NACE, localizado no antigo prédio da Escola de Aprendizes Artífices 

ambos no mesmo município (IFPB, 2015).  

Após esse período, foram implantados cursos de graduação nas áreas de Telemática, 

Design de Interiores, Telecomunicações, Construção de Edifícios, Desenvolvimento de 

Softwares, Redes de Computadores, Automação Industrial, Geoprocessamento, Gestão 

Ambiental, Negócios Imobiliários, bem como a Licenciatura em Química. Esse processo 

experimentou grande desenvolvimento com a criação dos cursos de bacharelado nas áreas de 

Administração e em Engenharia Elétrica e com a realização de cursos de pós-graduação em 

parceria com faculdades e universidades locais e regionais, a partir de modelos pedagógicos 

construídos para atender às disposições da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB – e das normas delas decorrentes. Ainda como Centro Federal 

de Educação Tecnológica da Paraíba, ocorreu, em 2007, a implantação da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Campina Grande (UNED-CG) e a criação do Núcleo de Ensino de Pesca, 

no município de Cabedelo (IFPB, 2015).  

Com o advento da Lei nº 11.892/2008, o Instituto se consolida como uma instituição 

de referência em educação profissional na Paraíba, a sua função social, o seu campo de 

atuação e o número de vagas na oferta de Educação Profissional e Tecnológica. Além dos 

cursos, usualmente chamados de ―regulares‖, o Instituto desenvolve também um amplo 

trabalho de oferta de cursos de formação inicial e continuada e cursos de extensão, de curta e 

média duração, atendendo a uma expressiva parcela da população, a quem são destinados 

também cursos técnicos básicos programas e treinamentos de qualificação, profissionalização, 

para melhoria das habilidades e competência técnica no exercício da profissão.  

Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educação Profissional, 

Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi no estado da Paraíba, 

contemplando cidades consideradas polos de desenvolvimento regionais, como Cabedelo, 

Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel que somados aos campi já existentes de Cajazeiras, 

Campina Grande, João Pessoa e Sousa (Escola Agrotécnica, que foi incorporada ao antigo 

CEFET no processo de criação do Instituto), tornaram o IFPB uma instituição com 9 (nove) 

campi e a Reitoria. 
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O IFPB tem campus instalados em todas as regiões fisiográficas do Estado da Paraíba, 

conforme destacado na Figura 1. 

Figura 1. Área de abrangência do Instituto Federal da Paraíba. 

 

Fonte: IFPB (2015). 

Com o Plano de Expansão da Educação Profissional - Fase III, do Governo Federal, 

que foi até o final de 2014, o Instituto implantou um Campus na cidade de Guarabira, o 

Campus Avançado Cabedelo Centro e viabilizou o funcionamento de mais dez unidades, a 

saber: Areia, Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, Itaporanga, Mangabeira, Pedras de Fogo, 

Santa Luzia, Santa Rita e Soledade.  

O IFPB disponibiliza à comunidade paraibana, através de seus 22 campi e polos de 

inovação, cursos de diversas modalidades, sendo 121 cursos técnicos (integrados e 

subsequentes), 42 cursos superiores (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos) e 14 cursos 

de pós-graduação (especialização e mestrado). 

Para atendimento da clientela escolar, os campi são dotados de infraestrutura como 

salas de aulas climatizadas e equipadas com datashow, projetor de multimídias, sistema de 

som e, em alguns, com lousas digitais; laboratórios específicos, bibliotecas e adaptações de 

acessibilidade para atender aos estudantes com limitações físicas. As instituições com alunos 

surdos contam com intérpretes de libras para assessorar no processo de ensino-aprendizagem.  

No capítulo relacionado ao percurso metodológico da pesquisa será feita uma síntese 

descritiva dos campus do IFPB objeto desta pesquisa (João Pessoa, Cajazeiras, Sousa, 

Campina Grande, Picuí, Patos, Guarabira, Catolé do Rocha, Esperança e Santa), bem como 

apresentaremos os cursos ministrados em cada unidade. 

As questões macro — relacionadas às Políticas Públicas — e micro, ao nível do IFPB, 

no que se refere à formação pedagógica de docentes, serão destacadas a seguir. 
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3.2  FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COMO POLÍTICA PÚBLICA E AÇÕES NO IFPB 

 

 Com a expansão dos Institutos Federais em todo o território nacional, desencadearam-

se conquistas com a implantação de programas voltados à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, notadamente a relacionada à titulação de docentes e 

gestores. 

 Eis que, em 2006, surgiu o Programa Institucional de Qualificação Docente para a 

Rede  Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PIQDTEC), com vistas à 

melhoria da titulação dos servidores da Rede. Na visão de Barros (2006) e que, como 

pedagoga atuante tenho a mesma conclusão e comungo com o mesmo pensamento, a elevação 

da titulação de docentes nos Institutos Federais não necessariamente significou um 

aperfeiçoamento da dimensão pedagógica no exercício e na prática docente. 

 Com a edição da Lei n
o
 13.478, de 30 de agosto de 2017, ocorreu uma alteração na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo direito de acesso aos profissionais 

do magistério a cursos de formação de professores por meio de processo seletivo 

diferenciado. 

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos 
superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo 

diferenciado. § 1º Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os 

professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por 

concurso público, tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não 

sejam portadores de diploma de graduação. § 2o As instituições de ensino 

responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão 

critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em 

número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. § 3o Sem 

prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas 

universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de 

licenciatura em Matemática, Física, Química, Biologia e Língua 
Portuguesa (BRASIL, 2018). 

 

 

 No caso do IFPB, a Resolução AR 40, de 29 de novembro de 2017, regulamenta o 

acesso de profissionais do magistério, que atuam nas redes públicas municipal, estadual e 

federal, nos cursos de formação de professores ofertados no âmbito do IFPB, em 

conformidade com a Lei nº 13.478/2017, por meio de Processo Seletivo Diferenciado – PSD. 

Segundo o que estabelece essa Resolução, a Pró-Reitoria de Ensino (PRE) publicará Edital de 

PSD, regulamentando o número de vagas por curso, critérios de seleção, documentos exigidos 

a serem apresentados no ato da inscrição, datas e locais para requerimento de ingressos e 

divulgação dos resultados, entendendo-se que o PSD é uma modalidade de acesso destinado 

especificamente para professores das redes públicas que ingressaram por concurso público, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62b


52 

 

tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de 

graduação.  

 Entretanto, a exemplo do que relatam Barros; Ramalho e Viana (2017) para o o 

Instituto Federal de Educaão, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, no IFPB 

a formação pedagógica dos professores bacharéis ainda não se consolidou de forma 

institucionalizada e que possa estabelecer uma formação para o docente ingressante na 

instituição durante o período do estágio probatório, não havendo uma política interna de 

formação pedagógica que possibilite a formação continuada, em serviço, capaz de responder 

às necessidades formativas específicas para o exercício da docência. 

 Em prosseguimento à busca dos objetivos propostos nesta pesquisa, quais sejam 

investigar a formação pedagógica, inicial e continuada, dos professores de dez campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e perceber suas 

representações sociais acerca da formação docente, apresentaremos a seguir a Teoria das 

Representações Sociais, proposta por Moscovici (1978) e a Teoria do Núcleo Central, de 

Abric, as quais servirão de base teórico-metodológica para o cumprimento da propositura 

inicial.  
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4 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E TEORIA DO NÚCLEO 

CENTRAL: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A geratriz da Teoria das Representações Sociais (TRS) data de 1961, na Europa, no 

doutoramento de Moscovici. Para estabelecera definição de Representações Sociais, 

Moscovici passaram-se mais de duas décadas entre a obra La Psychanalyse: son imagem et 

son public, de 1961, e o estabelecimento de concretização da teoria na obra Social Cognition, 

de 1984, conforme dispõem Reis e Bellini (2011).  

Neste Capítulo, denominado de ―Teoria das Representações Sociais e Teoria do 

Núcleo Central: Fundamentos teóricos-metodológicos‖, serão feitos uma abordagem histórica 

e teórica da Teoria das Representações Sociais (TRS) com os seus diversos aspectos e o 

percurso metodológico descrito para a realização da pesquisa. 

4.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL 

 Nos últimos anos, o conceito de representações sociais tem aparecido com grande 

frequência em trabalhos de diversas áreas. Com efeito, este conceito atravessa as ciências 

humanas e não é patrimônio de uma área em particular. Ele tem raízes profundas na 

sociologia, e uma presença marcante na antropologia e na história das mentalidades. A partir 

dos anos 60, com o aumento do interesse pelos fenômenos do domínio do simbólico, vemos 

florescer a preocupação em explicá-los, as quais recorrem às noções de consciência e de 

imaginário. As noções de representação e memória social também fazem parte dessas 

tentativas de explicação e irão receber mais atenção a partir dos anos 80. Embora oriunda da 

sociologia de Durkheim, é na psicologia social que as representações sociais ganham uma 

teorização, desenvolvida por Serge Moscovici e aprofundada por Denise Jodelet. Essa 

teorização passa a servir de ferramenta para outros campos, como a saúde, a educação, o meio 

ambiente apresentando inclusive propostas teóricas diversificadas (ARRUDA, 2002). 

A obra seminal da Teoria das Representações Sociais foi a tese de doutorado do 

psicólogo romeno Serge Moscovici, sendo relatada inicialmente no livro La Psychanalyse, 

son image et son public, publicado na França no ano de 1961. Esta Teoria tinha como projeto 

a construção de uma Psicologia Social, que se caracterizava como uma tentativa de unir ideias 

das ciências Psicologia e Sociologia. Entre os propósitos da Teoria de Moscovici, temos a 

busca pela relação entre indivíduo e sociedade na constituição do conhecimento em meio ao 

grupo social (BARBOSA; SILVA, 2017).  
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Domingos Sobrinho (2010) afirma que: 

 
Moscovici elaborou sua teoria tendo, dentre outras preocupações, a de fugir à 

dicotomização e descontextualização da relação sujeito/objeto presentes na 

Psicologia Cognitiva dos anos 1950 e na sociologia de Émile Durkheim. Na sua 

ótica, os processos através dos quais os indivíduos representam o mundo são 

dinâmicos, complexos e não comportam corte ou separação entre o universo interior 

e exterior aos mesmos. O objeto de uma representação faz parte de um contexto 

ativo e é concebido pela pessoa ou grupo, pelo menos parcialmente, como 

prolongamento de si mesmo. Enquanto sistemas de pré-concepções, de imagens e 
valores, as representações sociais têm sua própria significação cultural e sobrevivem 

independentemente das experiências individuais tomadas isoladamente. Possuindo 

um caráter coletivo, não visam a dar conta das diferenças individuais, mas somente 

das diferenças entre grupos (DOMINGOS SOBRINHO, 2010, p. 33). 

 

 

No que tange às concepções de Moscovici sobre essa teoria, Nóbrega; Andrade e Melo 

(2016) afirmam que as preocupações dele tinham como cerne o estudo de um conhecimento 

comumente negligenciado na esfera das ciências clássicas: os saberes do senso comum. Seu 

foco direcionava-se, pois, para aqueles conhecimentos produzidos no cotidiano, nas relações 

entre os sujeitos em grupo e, nessa direção, buscava reafirmar o pensamento social, quer 

dizer, ratificar que há uma sociedade que pensa e que tal pensamento não pode ser 

considerado inferior ao científico. Desde então, como destaca Pinheiro (2017), desenvolveu-

se como uma possibilidade para investigar as maneiras de os sujeitos e grupos sociais 

manterem contato e compreenderem a realidade, conciliando aspectos sociológicos e as 

características psicológicas que são inerentes ao processo de elaboração e constante 

reelaboração das representações sociais. 

 Melo e Oliveira (2017) destacam que a Teoria das Representações Sociais (TRS), que 

em seus processos constitutivos elege a experiência, a memória, a história de grupos e 

indivíduos como elementos geradores de sua existência e tem por uma de suas funções 

assegurar as identidades. Tendo sua origem após Moscovici revitalizar o conceito de 

representações coletivas, alargando seu espectro de análise e compreensão da realidade social, 

cunhou a noção e a Teoria das Representações Sociais, atualizando a preponderância da 

anterior, de caráter homogeneizante. Com a noção de representações sociais, Moscovici 

oportunizou uma revisão radical no entendimento do senso comum. Superando concepções 

que impregnavam a ciência nesse período, ele se negou a concebê-lo como um saber 

irracional e ilógico. Com efeito, o senso comum é dotado de uma racionalidade própria e tem 

um papel importante no cotidiano, já que permeia e contribui na constituição de realidades 

sociais. 

 Arruda (2002) explica que: 



55 

 

A Teoria das Representações Sociais operacionalizava um conceito para trabalhar 

com o pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade. Partia da premissa 

de que existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar, guiadas por 

objetivos diferentes, formas que são móveis, e define duas delas, impregnantes nas 

nossas sociedades: a consensual e a científica, cada uma gerando seu próprio 

universo. A diferença, no caso, não significa hierarquia nem isolamento entre elas, 

apenas propósitos diversos. O universo consensual seria aquele que se constitui 

principalmente na conversação informal, na vida cotidiana, enquanto o universo 

reificado se cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua 

hierarquia interna. Ambas, portanto, apesar de terem propósitos diferentes, são 

eficazes e indispensáveis para a vida humana. As representações sociais constroem-
se mais frequentemente na esfera consensual, embora as duas esferas não sejam 

totalmente estanques (ARRUDA, 2002, p. 130). 

 

 

De acordo com Alves-Mazzoti (2008), a noção de Representações Sociais, tal como é 

aqui entendida, assim como afirmam diversos autores, foi introduzida por Moscovici em um 

estudo sobre a representação social da psicanálise. Em 1976, referindo-se a esse trabalho, este 

revelava que sua intenção era redefinir o campo da Psicologia Social a partir daquele 

fenômeno, enfatizando sua função simbólica e seu poder de construção do real.  Essa tentativa 

de ampliação deve-se ao fato de a Psicologia Social ter-se limitado a uma perspectiva 

behaviorista, estudando o indivíduo, o pequeno grupo e as relações não formais, o que 

constituíam, e continuam constituindo, um obstáculo a essa área. 

Na busca por essa ampliação do papel da Psicologia Social, Moscovici (1978) 

desenvolveu a Teoria das Representações Sociais a partir do entendimento de que: 

 
O status dos fenômenos da representações sociais é o de um status simbólico: 

estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e fazendo 

com que se fale, partilhando um significado através de algumas proposições 

transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um clichê que se torne 

emblema (MOSCOVICI, 1978, p. 216). 

 
 

No entendimento de Alves-Mazzoti (1994), 

 

Moscovici inicia esse processo de elaboração teórica retomando o conceito de 

representação coletiva, proposto por Durkheim. Mostra que este se referia a uma 

classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, englobando entre eles os 

referentes à ciência, aos mitos e à ideologia, sem a preocupação de explicar os 

processos que dariam origem a essa pluralidade de modos de organização do 

pensamento. Além disso, a concepção de representação coletiva era bastante estática 

— o que correspondia à permanência dos fenômenos em cujo estudo se baseou — e, 

portanto, não adequada ao estudo das sociedades contemporâneas, que se 

caracterizam pela multiplicidade de sistemas políticos, religiosos, filosóficos e 
artísticos e pela rapidez na circulação das representações. A noção de representação 

social proposta por Moscovici corresponde à busca desta especificidade, através da 

elaboração de um conceito verdadeiramente psicossocial, na medida em que procura 

dialetizar as relações entre indivíduo e sociedade, afastando-se igualmente da visão 

sociologizante de Durkheim e da perspectiva psicologizante da Psicologia Social da 

época (ALVES-MAZZOTI, 1994, p. 62). 
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Essa teoria visa dar voz aos sujeitos em sua prática cotidiana. É considerada uma 

teoria do senso comum por compreender que os sujeitos elaboram e reelaboram seus 

conhecimentos a partir de informações, valores, crenças, habitus e outros elementos que 

pautam a construção desse conhecimento. Moscovici (2015) afirma sobre as representações 

sociais que sua função é: 

 
[...] primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes 

um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 

mundo e da sua história individual e social (MOSCOVICI, 2015, p. 21). 

 

 

A Teoria das Representações Sociais tem contribuído como suporte teórico e 

metodológico na compreensão dos aspectos cognitivos e afetivos que mobilizam as práticas 

sociais. De acordo com Domingos Sobrinho, 

 

a Teoria das Representações Sociais vem ocupando amplos espaços no campo das 

ciências humanas contemporâneas, na medida em que permite preencher certas 

lacunas abertas pela chamada crise dos paradigmas e, se não consegue responder, 

pelo menos contribui para a formulação de novas hipóteses para velhos problemas 

(DOMINGOS SOBRINHO, 1998, p. 117). 

 

 

Para Franco e Novaes (2001), valorizar o estudo das Representações Sociais, como 

categoria analítica na área da educação, representa um avanço, uma vez que significa efetuar 

um corte epistemológico que contribui para o aprofundamento dos velhos paradigmas das 

Ciências Sociais. Sabe-se que as representações sociais são elementos simbólicos que as 

pessoas expressam mediante o uso de palavras e gestos. No caso do uso de palavras, 

utilizando-se da linguagem oral ou escrita, as pessoas explicitam o que pensam, como 

percebem esta ou aquela situação, que opinião formulam acerca de determinado fato ou 

objeto, que expectativas desenvolvem a respeito disto ou daquilo e assim por diante. 

Evidentemente, o maior ou o menor nível de sofisticação da linguagem está circunscrito às 

condições de subsistência que, historicamente, determinam diferenças entre os grupos sociais. 

Munhoz (2010) assevera que a Teoria das Representações Sociais se constitui em 

suporte teórico valioso no campo da educação. O interesse se justifica por essa abordagem 

oferecer possibilidades de lidar com adversidade e complexidade da educação e do contexto 

escolar na sociedade atual, através da compreensão do fenômeno educacional, em uma 

articulação entre os sujeitos, no plano individual, e as condições socioeconômicas e culturais, 

no plano social. 
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A Teoria das Representações Sociais tem contribuído com suporte teórico e 

metodológico na compreensão dos aspectos cognitivos e afetivos que mobilizam as práticas 

sociais, permitindo operar, em termos práticos, a passagem do nível coletivo, estrutural para o 

individual e subjetivo (MELO, 2009). 

 Para Melo e Oliveira (2017), 

 

[...] As Representações Sociais são construções que permitem significar e 
compreender a realidade na qual nos inserimos e orientar a conduta humana frente 

aos desafios da convivência coletiva. São definições construídas de modo partilhado 

com o grupo a que pertencemos e, por esta medida, é impensável que possam ser 

produzidas de forma alienada da dinâmica social. (...) Nesse sentido, representar 

supera o caráter essencialmente restritivo de um processo mental individual sobre 

um objeto exterior e passa a incorporar uma conformação social não particular a um 

determinado indivíduo, mas imbuída de um sentido socializado, de um 

conhecimento compartilhado, de significados, formas e códigos compreensíveis e 

comuns a grupos de indivíduos dentro de uma mesma cultura. Dessa forma, as 

representações condicionam as relações que se estabelecem entre os indivíduos e a 

realidade, definindo suas práticas sociais e suas interações com os outros, sendo esta 
sua dupla função (MELO; OLIVEIRA, 2017, p. 50). 

 

 

 As Representações Sociais estão nas ações, nos comportamentos, nas condutas, nas 

atitudes e nos atos dos sujeitos. A teoria moscoviciana busca tornar esses fenômenos 

inteligíveis para que possam ser analisados, estudados e considerados nas suas relações 

cotidianas e sociais, visto que, são práticas compartilhadas pelo grupo e para o grupo, isto é, 

são práticas que só tem sentido no grupo em que o sujeito está inserido, por isso, seu caráter 

coletivo. A teoria das representações sociais nos oportuniza pensar as diversas realidades 

sociais, além de permitir que compreendamos como os sujeitos estão constituindo a percepção 

acerca de um objeto, que no nosso caso é a docência, desse modo, é extremamente relevante 

que apresentemos brevemente a teoria que nos  respaldou do ponto de vista teórico e 

metodológico (MORAIS, 2017). 

Dentre os elementos se destacam na formação das representações sociais há dois 

processos sociocognitivos que atuam, dialeticamente: a objetivação e a ancoragem 

(MOSCOVICI, 2015).  

 

[...] Objetivação une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se 

verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo 

puramente intelectual e remoto. A objetivação aparece, então, diante de nossos 

olhos, física e acessível (MOSCOVICI, 2015, p. 71). 

 

 

A objetivação pode ser definida como a transformação de uma ideia, de um conceito, 

ou de uma opinião em algo concreto. Cristaliza-se a partir de um processo figurativo e social e 

na concepção de Abric (2001) passa a constituir o núcleo central de uma determinada 



58 

 

representação, seguidamente evocada, concretizada e disseminada como se fosse o real 

daqueles que a expressam. Muitos autores reconhecem que o núcleo central constitui o 

elemento essencial da representação, não se limitando a um papel genérico, e que a atribuição 

de característica essencial, concedida ao núcleo central, apoia-se no fato de ser ele o 

significado de uma representação e, ao mesmo tempo, contribui para sua organização interna. 

É preciso reiterar que o núcleo central, por sua vez, determina-se pela natureza do objeto e 

pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o contexto ideológico do grupo. 

Ainda, é no âmbito do núcleo central que as representações sociais cristalizam-se, solidificam 

e estabilizam, a partir da vinculação de ideias, de mensagens de homogeneização reificadas, 

as quais são mediadas pela realização de ações concretas e, basicamente, mais resistentes a 

mudanças do que os demais elementos representacionais (FRANCO, 2004). 

Para Franco (2004), a Teoria do Núcleo Central, proposta por Abric, em 1976, na sua 

tese de doutoramento, intitulada ―Jeux, conflits et representations sociales‖, implica uma 

consequência metodológica essencial: estudar uma Representação Social é de início, e antes 

de qualquer coisa, buscar os constituintes de seu núcleo central. De fato, o conhecimento de 

um conteúdo não é suficiente. O que fornece consistência e relevância a esse conteúdo é sua 

organização, sua significação lógico-semântica e, principalmente, seu sentido.  

De acordo com Graça; Moreira e Caballero (2400), as Representações Sociais de um 

objeto compreendem informações, crenças e atitudes, que são organizados e estruturadas. 

Consequentemente, a análise das representações deve privilegiar dois aspectos: conteúdo e 

estrutura. A Teoria do Núcleo Central apresenta por pressuposto as representações sociais 

constituídas por um núcleo e um sistema periférico. O núcleo determina a significação e a 

organização da representação, enquanto os elementos periféricos são mais flexíveis e 

diversificados, destacando a individualidade da representação. 

Convém destacar que a Teoria do Núcleo Central de uma representação social foi 

proposta sob a inspiração de proposições de ações anteriores de Heider, em 1944, e Asch, em 

1952, no âmbito da Psicologia Social norte-americana, quanto à organização centralizada de 

atribuição e de formação de impressões. Esta teoria, conquanto proposta por Abric em 1976, 

na Université de Provence, somente começou a ter influência no campo das representações 

sociais a partir do início dos anos 1990 (SÁ, 1996). 

Portanto, a Teoria do Núcleo Central passou a ser utilizada como uma forma 

metodológica de acessar o conteúdo representacional dos objetos e fenômenos sociais. Desse 

modo, é considerada uma teoria complementar e importante na perspectiva estrutural da 

Teoria das Representações Sociais. 
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  O segundo elemento primordial para o entendimento das representações sociais é a 

ancoragem (sistema periférico), que desempenha um papel fundamental no estudo e 

desenvolvimento da consciência, uma vez que se constitui na parte operacional do núcleo 

central e em sua concretização, mediante apropriação individual e personalizada por parte de 

diferentes pessoas constituintes de grupos sociais diferenciados. A ancoragem consiste no 

processo de integração cognitiva do objeto representado para um sistema de pensamento 

social preexistente e para as transformações, histórica e culturalmente situadas, implícitas em 

tal processo (FRANCO, 2004). 

 
[...] A ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que 

nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 

paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase como que 

ancorar um bote perdido em um dos boxes de nosso espaço social... (MOSCOVICI, 
2015, p. 61). 

 

 

 Destacado por Alves-Mazzoti (2002), Abric, em 1998, na sua obra ―L’approche 

struturale des representations sociales: developments recentes”, relata algumas funções da 

ancoragem, ou do sistema periférico, no funcionamento e na dinâmica das representações: a 

concretização do núcleo central em termos ancorados na realidade, imediatamente 

compreensíveis e transmissíveis; a regulação, que consiste na adaptação da representação às 

transformações do contexto, integrando novos elementos ou modificando outros em função de 

situações concretas com as quais o grupo é confrontado; a prescrição de comportamentos: os 

elementos do sistema periférico funcionam como esquemas organizados pelo núcleo central, 

garantindo o funcionamento instantâneo da representação com grade de leitura de uma dada 

situação e, consequentemente, orientando tomada de posições; a proteção do núcleo central: o 

sistema periférico é um elemento essencial nos mecanismos de defesa que visam a proteger a 

significação central da representação, absorvendo as informações novas suscetíveis de pôr em 

questão o núcleo central e as modulações individualizadas como sendo o sistema periférico 

que permite a elaboração de representações relacionadas à história e às experiências pessoais 

do sujeito. 

 Considerando as contribuições da Teoria do Núcleo Central e visando conhecer as 

Representações Sociais dos professores do IFPB sobre a formação docente foram utilizadas 

nessa investigação as abordagens qualitativas e quantitativas. 

A investigação qualitativa, no pensamento de Chizzotti (2003), implica o convívio 

com pessoas — no caso, os professores que atuam no Ensino Técnico Integrado ao Médio —, 
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fatos e locais, com o escopo de identificar a plausibilidade dos significados visíveis e latentes, 

interpretá-los e divulgá-los com competência e rigor científico.  

Para Munhoz (2010), a pesquisa qualitativa busca a compreensão profunda do 

fenômeno social através do contato com os sujeitos em seu ambiente natural com o objetivo 

de descobrir, identificar, interpretar e descrever, amiúde, o significado e a intencionalidade 

dos atos, das relações sociais e das estruturas sociais. 

Na pesquisa quantitativa, a preocupação, consoante dispõe Munhoz (2010), é com a 

obtenção de dados, confiáveis e replicáveis, através da mensuração controlada e da estatística. 

Do ponto de vista teórico, como já mencionado, realizamos revisão de literatura que 

versa sobre o tema básico do estudo, a Teoria das Representações Sociais, pautado, 

fundamentalmente, em Moscovici (1978; 2015, Jodelet (2001), Melo (2009, 2017); 

complementarmente, a Teoria do Núcleo Central, a partir dos escritos de Abric (2001; 2003), 

Sá (1996; 2002) e Melo (2005); e ainda sobre a formação docente relacionada à Educação 

Profissional e Tecnológica, baseando-nos em Moura (2006), Castaman e Vieira (2013), 

Nascimento (2015), Oliveira e Sales (2015), Oliveira (2016; 2017) e Maldaner (2017). 

Do ponto de vista empírico, a seguir explicitaremos o locus, o universo, os 

instrumentos e procedimentos de recolha e tratamento dos dados da pesquisa. 

 

4.2 A PESQUISA EMPÍRICA: LOCUS, MATERIAL E MÉTODOS DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Essa pesquisa, que tem como objetivo investigar a formação pedagógica dos 

professores de dez campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

e perceber suas representações sociais acerca da formação docente, teve como locus 10 (dez) 

campi que fazem parte da rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba: João Pessoa, Cajazeiras, Sousa, Campina Grande, Picuí, Patos, Guarabira, Catolé do 

Rocha, Esperança e Santa Rita.  

A Tabela 1 destaca os recursos humanos que atuam nos campi pesquisados. 
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Tabela 1. Quantitativo de docentes e técnicos administrativos lotados nos campus do 

Instituto Federal da Paraíba. 

 

CAMPUS DOCENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

João Pessoa 

Cajazeiras 

Sousa 

Campina Grande 

Picuí 

Patos 

Guarabira 

Catolé do Rocha 

Esperança 

Santa Rira 

479 

150 

141 

200 

93 

87 

61 

28 

29 

24 

256 

95 

122 

102 

42 

49 

36 

17 

13 

11 
Fonte: SUAP (2019). 
 

 

 Os esboços históricos de cada campus do IFPB que investigamos nesta pesquisa, bem 

como as modalidades de ensino que atendem são descritos a seguir: 

 

Campus João Pessoa 

 

A unidade do IFPB, campus João Pessoa (Figura 2), procede da transformação, em 

1999, no Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – CEFET-PB, uma instituição 

que passou a orientar as suas ações em ensino, extensão e pesquisa, nas áreas de comércio, 

construção civil, educação, gestão, indústria, informática, letras, meio ambiente, química, 

recursos pesqueiros, saúde, telecomunicações, turismo e hospitalidade, agrícola (CEFET-PB, 

2008), bem como, a partir de então, todos os níveis de educação, desde a educação básica, 

ensino médio, ensino técnico integrado e pós-médio à educação superior (cursos de graduação 

na área tecnológica), intensificando também as atividades de pesquisa e extensão (IFPB, 

2015).  
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Figura 2. Registro fotográfico da fachada do campus João Pessoa do Instituto Federal 

da Paraíba. 

 

 

Fonte: www.google.br 

  

O campus João Pessoa disponibiliza à comunidade 8 (oito) cursos na modalidade de 

ensino técnico integrado ao médio (Contabilidade, Controle Ambiental, Edificações, 

Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Instrumento Musical e Mecânica); 9 (nove) cursos na 

modalidade técnico subsequente (Cuidador de Idosos, Edificações, Eletrotécnica, Guia de 

Turismo, Instrumento Musical, Mecânica, Secretariado, Secretaria Escolar e Segurança do 

Trabalho); 1 (hum) curso na modalidade Proeja (Eventos); 16 (dezesseis) cursos de 

graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológico (Administração, 

Administração Pública, Automação Industrial, Construção de Edifícios, Design de Interiores, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Letras – 

Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Negócios Imobiliários, Química, Redes de 

Computadores, Sistemas de Telecomunicações e Sistemas para Internet) e 5 (cinco) cursos de 

pós-graduação, sendo especialização (E) e mestrado (M) (Língua Portuguesa com 2
a
 Língua 

para Surdos – E, Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional – M, Engenharia 

Elétrica – M, Tecnologia da Informação – M). 
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Campus Cajazeiras 

 

 O campus Cajazeiras foi inaugurado em 4 de dezembro de 1994, quando o Instituto 

ainda era denominado Escola Técnica Federal da Paraíba. A Unidade de Ensino 

Descentralizada, como era inicialmente chamada, foi criada para atender as necessidades da 

região, dentro da perspectiva de interiorização da educação profissional. Cajazeiras foi a 

segunda cidade paraibana a receber um campus do IFPB (Figura 3). 

 

Figura 3.  Registro fotográfico da fachada do campus Cajazeiras do Instituto Federal 

da Paraíba. 

 

 

Fonte: www.google.br 

  

Em pouco mais de duas décadas de existência, centenas de profissionais foram 

capacitados pelos cursos técnicos, desde o primeiro de Agrimensura até os atuais de 

Informática, Desenho de Construção Civil (integrado ao ensino médio), Eletromecânica e 

Edificações (Integrados e subsequentes ao ensino médio), além do Técnico em Segurança do 

Trabalho, Secretaria Escolar e Técnico em Meio Ambiente. 

 Hoje, o campus Cajazeiras oferta cursos superiores de Tecnologia em Automação 

Industrial, Computação e Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura 

em Matemática e o Bacharelado em Engenharia Civil. Como curso de pós-graduação, o 

campus oferta curso de Informática a nível de Especialização. 
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Campus Sousa 

 

 O campus de Sousa do IFPB é resultado da incorporação da Escola Agrotécnica 

Federal (EAF) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que agregou também o 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-PB), obedecendo ao que rege a Lei 

nº 11.892/2008, tendo suas unidades na zona urbana do município de Sousa e outra localizada 

no distrito de São Gonçalo (Figura 4). 

Figura 4.  Entrada principal do campus Sousa – São Gonçalo do Instituto Federal da 

Paraíba. 

 

 
Fonte: www.google.br 

 

 A Escola Agrotécnica Federal de Sousa foi criada pela Portaria n.º 552, de 4 de julho 

de 1955, baseada no Decreto-Lei n
o
 9.613, de 20 de agosto de 1946, com a denominação de 

Colégio de Economia Doméstica Rural de Sousa, sendo autorizada a funcionar a partir de 9 de 

agosto de 1955. Em 13 de dezembro de 1978, o primeiro regulamento interno foi aprovado, e 

em 4 de setembro de 1979 a escola recebeu o nome de Escola Agrotécnica Federal de Sousa. 

A área de atuação foi ampliada e a estrutura definida em regulamento interno. Em 24 de 

novembro de 1982 foi criado o curso de Agricultura, sendo substituído, em 1985, pelo curso 

Técnico em Agropecuária (BETÃO, 2013). 

 Os cursos ministrados no campus Sousa são Agroindústria, Técnico em Agropecuária, 

Informática e o de Meio Ambiente, como cursos técnicos integrados ao médio ou 

subsequente; Alimentos, Tecnologia em Agroecologia, Educação Física, Química e Medicina 

Veterinária, como cursos de graduação 



65 

 

Campus Campina Grande 

 

 O campus Campina Grande (Figura 5), oriundo CEFET-PB, iniciou suas atividades no 

ano de 2006. Os seus primeiros cursos sendo ofertados em 2007, tendo como pioneiro o 

Curso Superior de Tecnologia em Telemática. Passou a ser designado de Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Campina Grande, a partir das 

transformações originadas na Lei nº 11.892/2008. 

Figura 5. Panorama das instalações do campus Campina Grande do Instituto Federal da 

Paraíba. 

 

 
Fonte: www.google.br 

  

No campus Campina Grande são ofertados, a nível de ensino médio, os cursos de 

Administração, Edificações, Informática, Mineração, Petróleo e Gás, Química, Rede de 

Computadores, Secretaria Escolar e Secretaria do Trabalho.  

 Os cursos de graduação ofertados à comunidade são Construção de Edifícios, 

Engenharia de Computação, Física, Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática 

e Telemática; a nível de mestrado, funciona no campus o curso de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação. 

 

Campus Picuí 

 

O campus de Picuí do IFPB foi criado em 2008, juntamente com outros nove campi 

instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicado no DOU Nº 253, de 30 
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de dezembro de 2008.  As atividades do campus se iniciaram em setembro de 2009, 

inicialmente em uma sede provisória fornecida pela Prefeitura Municipal. O funcionamento 

na sede definitiva (Figura 6) ocorreu em 8 de junho de 2011, o Campus Picuí. 

Figura 6. Instalações do Instituto Federal da Paraíba, campus Picuí. 

 

 
Fonte: www.google.br 

   

 Neste campus são ofertados os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de 

Informática, Edificações e Geologia e os Cursos Técnicos Subsequentes de Mineração e 

Manutenção e Suporte em Informática, além de ser polo EAD do Curso Superior de 

Licenciatura em Letras; o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia e a pós-graduação, 

a nível de especialização, do curso de Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido. 

 

Campus Patos 

 

 O campus de Patos teve as suas atividades iniciadas em 2009, autorizado através da 

Portaria nº 4, de 6 de janeiro de 2009, publicada no DOU, seção 1, nº 4, de 07 de janeiro de 

2009, e faz parte do conjunto de nove campi do IFPB criados pela Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, publicada no DOU nº 253, de 30 de dezembro de 2008. Funcionou em 

sede provisória, cedida pela Prefeitura Municipal, até setembro de 2012, quando foram 

entregues à comunidade as instalações da sede definitiva (Figura 7).  
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Figura 7. Fachada principal do campus Patos do Instituto Federal da Paraíba. 

 

Fonte: www.google.br 

 

 O campus Patos atende à comunidade cursos de ensino médio, superior e pós-

graduação. Como cursos de ensino médio, oferta os técnicos em Edificações, Eletrotécnica, 

Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Secretaria Escolar e Segurança do 

Trabalho. Há graduação (EAd), os cursos de Segurança do Trabalho e pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática, Libras e Higiene Ocupacional. 

 

Campus Guarabira 

 Criado a partir do Plano de Expansão III da Educação Profissional, do Governo 

Federal, foi inaugurado no dia 10 de outubro de 2011, na forma de Núcleo Avançado, vindo a 

se tornar campus (Figura 8) no dia 08 de outubro de 2013, com a publicação da Portaria n
o
 

993 do Ministério da Educação.  
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Figura 8. Instalações do campus Guarabira do Instituto Federal da Paraíba. 

 

 
Fonte: www.google.br 

 

 O campus Guarabira disponibiliza à comunidade do Brejo Paraibano e adjacências os 

cursos técnicos em Contabilidade, Edificações, Informática, Secretaria Escolar e Segurança 

do Trabalho. 

 

Campus Catolé do Rocha 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB começou sua 

atuação no município de Catolé do Rocha em 2012 através do Convênio nº 003/2012 de 

Cooperação Técnica e Intercâmbio Científico e Tecnológico celebrado entre o IFPB e o 

Município de Catolé do Rocha. Em 2015, o Campus Catolé do Rocha teve suas atividades 

autorizadas através da Portaria nº 27, de 21 de janeiro de 2015, publicada no DOU, seção 1, nº 

15, de 22 de janeiro de 2015. A sede definitiva do campus (Figura 9) foi inaugurada em 1 de 

outubro de 2018. 
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Figura 9. Sede definitiva do campus Catolé do Rocha do Instituto Federal da Paraíba. 

 

 
Fonte: www.google.br 

 

Inicialmente, foi criado um Centro de Inclusão Digital (CID) com cursos de capacitação. Em 

seguida, a comunidade foi atendida com turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC). Atualmente, atende à comunidade com os cursos técnicos 

em Edificações, Informática, Secretaria Escolar e Segurança do Trabalho. 

 

Campus Esperança 

 

 O campus Esperança do IFPB teve suas atividades iniciadas em fevereiro de 2015, 

com a oferta do Curso FIC-PRONATEC de Agente de Desenvolvimento Socioambiental, 

realizado nas instalações da EMEF Dom Manoel Palmeira da Rocha. No segundo semestre 

daquele ano, o campus passou a funcionar em sua sede provisória na EMEF Josefa Araújo 

Pinheiro (Figura 10), cedida em forma de comodato compartilhado pela Prefeitura Municipal 

de Esperança.  
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Figura 10. Sede provisória do campus Esperança do Instituto Federal da Paraíba. 

 

 
Fonte: www.google.br 

 
 

 A comunidade local e do entorno do município de Esperança é atendida pelo campus 

pela oferta dos cursos técnicos de ensino médio Edificações, Informática, Secretaria Escolar e 

Segurança do Trabalho. 

 

Campus Santa Rita 

 

 O campus Santa Rita (Figura 11) foi fundado em 2014 e disponibiliza à comunidade 

os cursos técnicos integrados ao médio de Informática e Meio Ambiente. 

 Figura 11. Panorama da sede provisória do campus Santa Rita do Instituto Federal da 

Paraíba. 

 

 
Fonte: Google. 
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A recolha dos dados foi realizada de forma presencial. O critério que utilizamos nas 

escolhas dos campi objetos desta pesquisa foi por ordem cronológica decrescente de 

implantação dos mesmos.  

Para a realização da pesquisa, a pesquisadora contou com a ajuda das Pedagogas e 

Técnicos em Assuntos Educacionais, profissionais que compõem a equipe multiprofissional e 

que atuam nas coordenações pedagógicas e de apoio ao educando de cada campus. Nesse 

contato prévio, os professores eram convidados a participar da pesquisa e mediante sua 

disponibilidade a pesquisadora entrava em contato com o professor, apresentava-lhes os 

objetivos da pesquisa e agendava o dia de visitar a instituição para aplicar dos instrumentos da 

recolha dos dados.  

O público participante consistiu de 100 (cem) docente — 10 (dez) em cada campus —, 

sendo 5 (cinco ) docentes que ministram aulas nas disciplinas propedêuticas e 5 (cinco) 

docentes em disciplinas técnicas nos Cursos Técnicos Integrados ao Médio ofertados em seus 

respectivos campus.  

Houve uma boa aceitação, por parte da maioria dos docentes, em participar da 

pesquisa. Muitos deles foram bem solícitos, alguns expressavam a falta de tempo, mas ao 

explicar que seria o preenchimento de um formulário e um questionário, e que não levaria 

muito tempo, logo concordavam em participar. Apenas dois docentes dos que foram 

contatados e esclarecidos sobre os propósitos da pesquisa se opuseram a participar, sendo um 

do campus João Pessoa e outro de Esperança. 

Antes de iniciar a pesquisa, o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil para 

submissão ao Comitê Central de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) para apreciação. Com o 

identificador do projeto nº 78347317.1.0000.5292 do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE), o projeto foi aprovado pelo parecer nº 2.484.386.  Após 

aprovação, a pesquisa foi conduzida conforme as diretrizes e normas da Resolução nº 466, de 

12 de Dezembro de 2012, do Ministério da Saúde, que trata das diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 Assim, além da revisão de literatura, buscou-se a leitura das fontes documentais que 

regulam e definem a formação docente na educação profissional, como também do quadro 

teórico da pesquisa.  

Na etapa empírica, utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP; 

Aplicação do formulário e observação, com diário de campo.  

Ao abordar os pesquisados, buscávamos explicar a proposta da pesquisa e passávamos 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A).  
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Em todos os campi foram realizadas observações diretas, presenciais no dia da 

pesquisa,  a aplicação de um formulário com a Técnica de Associação Livre de Palavras 

(APÊNDICE B), cujo termo indutor era:  FORMAÇÃO DOCENTE É... que funciona como 

desencadeador de palavras que lhes são associadas; e um questionário, com questões abertas, 

fechadas e de múltipla escolha, onde se pretendeu a identificação do docente nos aspectos 

socioeconômicos e acerca de sua formação e atuação profissionais.  

Conforme estabelecem Marconi e Lakatos (2007), o questionário é um instrumento 

muito utilizado na recolha de dados e se constitui numa série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas sem a presença do pesquisador. Como vantagens, destacam-se a 

capacidade de abranger um grupo mais numeroso de participantes e proporcionar liberdade 

nas respostas por seu anonimato. E como desvantagens, a possibilidade de retorno dos 

questionários e a dificuldade de compreensão por parte dos sujeitos, o que pode prejudicar a 

análise dos dados. Com o intuito de obter melhores resultados com a aplicação desse 

instrumento, buscou-se uma elaboração minuciosa das questões consistindo em traduzir os 

objetivos específicos da pesquisa. 

O formulário apresentado a cada um dos docentes nos campus investigados 

(APÊNDICE C), continha questões pertinentes a gênero, faixa etária, renda familiar, estado 

civil, se reside no local de trabalho, frequência a atividades culturais, rotina de lazer, 

utilização de aparelhos eletrônicos, redes sociais que participa, vínculo empregatício com o 

IFPB, modalidade de ensino em que ministra aulas, formação acadêmica, nível acadêmico, se 

trabalhou durante a formação acadêmica, tempo de docência, regime de trabalho, se 

ministrava disciplinas pedagógicas na graduação, visão da formação continuada para a 

atuação docente cotidiana, participação em formação continuada nos últimos dois anos, se no 

IFPB há formação docente continuada e como acontece a formação continuada nesse instituto.  

Os formuários foram aplicados, entre os meses de maio e julho, no segundo bimestre 

do ano letivo de 2018.  

Para a análise dos dados dos questionários utilizamos uma análise estatística, por meio 

do programa Excel
®
. A partir da frequência das respostas em cada ponto das questões 

fechadas do questionário, foram apresentadas suas respectivas porcentagens. Além disso, 

algumas questões abertas foram abordadas a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011). 

Após a aplicação do questionário para delinear o perfil dos pesquisados, a estratégia 

metodológica utilizada foi a aplicação de um formulário contendo a Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP), conforme preceituado por Abric (2001; 2003). Justifica-se a sua 

utilização, nesta pesquisa, por ter um caráter subjetivo, espontâneo e que expressa o 



73 

 

pensamento empírico do pesquisado sobre o termo indutor proposto, o que pode resultar em 

elementos que possivelmente constituem as representações sociais do grupo pesquisado.  

Assim, os sujeitos foram estimulados a evocarem três palavras que definissem o 

significado de formação docente através do termo indutor: FORMAÇÃO DOCENTE É... 

Como mencionado antes, o formulário contendo a Técnica de Associação Livre de 

Palavras foi apresentado aos participantes, seguido de orientações sobre o seu preenchimento.  

Ao ler o termo indutor Formação Docente é..., o participante deveria elencar as três 

primeiras palavras que viessem à sua mente, enumerando-as por grau de importância em 

ordem decrescente. Em seguida, justificava suas escolhas.    

Das 300 palavras evocadas pelos 100 participantes da pesquisa, procedemos à 

aproximação semântica e obtivemos 196 evocações de palavras diferentes. 

Para tratamento desses dados, utilizamos o Espiral de Sentidos desenvolvido por Melo 

(2016, 2018) e seus colaboradores, por meio do qual são evidenciados os resultados por meio 

do índice relativo da frequência das palavras evocadas. Assim, as associações desses fatores 

demonstram os elementos mais compartilhados e que aparecem em primeiro lugar na 

hierarquização, evidenciando aqueles que fazem parte do núcleo central e seus sistemas 

intermediários e periféricos.   

A análise dos dados decorrentes da aplicação da TALP consistiu na sistematização da 

frequência das palavras e análise a partir da ordem em que foram evocadas, com vistas à 

constatação das palavras mais compartilhadas, com indicativos dos possíveis elementos da 

representação social dos sujeitos, e à luz da Teoria do Núcleo Central, consoante dispõem 

Abric (2001; 2003) e Domingos Sobrinho (2010), com base na Espiral de Sentidos (MELO, 

2016). A apresentação dos dados com essa formatação, se constitui em um novo modelo de 

organização das palavras evocadas pelos sujeitos, e construído por meio da TALP.   

A Espiral de Sentidos (Figura 12) se baseia nas proposituras de Abric (2001) e Melo 

(2016), fornecendo informações sobre as Representações Sociais com base em quatro círculos 

circunscritos – e que demonstram a constante possibilidade de movimentação dos elementos 

da representação social  –, com grau de importância decrescente do interior para o exterior da 

referida espiral: ao centro encontra-se o Núcleo Central, rodeado pelos elementos ou 

evocações representativas que se denominou Intermediário I, depois Intermediário II e, nas 

bordas, os Elementos Periféricos. Com isso, segundo Melo (2016), delineia-se uma imagem 

associada a círculos concêntricos, com fendas que possibilitam a compreensão de um espaço 

com abertura para movimentos de aproximação e distanciamento entre os elementos de cada 

círculo. 
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Figura 12. Esquematização diagramática da Espiral de Sentidos 

 

NC: Núcleo Central; EI – 1: Elementos Intermediários 1;  EI – 2:  Elementos Intermediários 2; EP: Elementos 

Periféricos. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O ponto de partida para elaboração da Espiral de Sentidos foi a TALP. O tratamento 

dos dados qualitativos se deu a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) aplicada às 

justificativas explicitadas na TALP.  

De posse desses elementos primaciais, procedemos à distribuição das palavras 

evocadas organizadas pela frequência em ordem decrescente, obtendo o Índice Relativo. Com 

base neste, delineamos todos os intervalos ou palavras evocadas pelos sujeitos investigados 

com seus respectivos graus de importância, a fim de traçarmos a Espiral de Sentidos e a 

organização dos elementos representacionais. 

O Índice Relativo (IR) foi baseado em pesos atribuídos às palavras evocadas, sendo 

calculado conforme a equação que segue: 

IR = (1
a
 evocação x 9) + (2

a
 evocação x 3) + (3

a
 evocação x 1) 

Com base nessa equação, delineamos os quatro intervalos, correspondentes aos quatro 

círculos que compõem a Espiral de Sentidos: núcleo central, elementos intermediários I, 

elementos intermediários II e elementos periféricos. 

Os intervalos evocativos foram encontrados conforme estabelecido abaixo: 

a) Núcleo Central: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 3/4) + 1] a (IR x 4/4); 
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b) Intermediário I: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 2/4) + 1] a (IR x 3/4); 

c) Intermediário II: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 1/4) + 1] a (IR x 2/4); 

d) Elementos Periféricos: palavras evocadas até (IR x 1/4). 

 Os resultados obtidos com a pesquisa nos induziu a arregimentarmos ações 

propositivas e contributivas à melhoria da formação profissional dos docentes que compõem o 

quadro efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, visando 

melhor qualidade de ensino. 

 No capítulo que se sucede, apresentamos o perfil dos docentes do IFPB investigados, 

com aspectos relacionados a gênero e outras características inenerentes às suas 

individualidades, formação acadêmica e outros hábitos profissionais que serão conjugados e 

analisados nos seus conjuntos categóricos representacionais.  
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5 OS PROFESSORES DO IFPB E OS CONJUNTOS CATEGÓRICOS 

REPRESENTACIONAIS 

 

 Com base em Bardin (2011), os elementos de cunho sociodemográfico, as ações dos 

sujeitos, os seus conhecimentos, sua cultura, sua formação, atuação profissional, seus saberes 

e os seus hábitos se revestem de grande importância. No caso desse trabalho, que analisa as 

Representações Sociais, estes dados tornam-se ainda mais significativos, uma vez que 

permitem conhecer o universo contextual dos pesquisados.  

 Portanto, nesse capítulo, serão apresentados os resultados das análises estatísticas 

obtidas mediante a utilização do software Excel
®
, com vistas a atingir o objetivo da proposta, 

qual seja o de investigar a formação pedagógica, inicial e continuada, dos professores de dez 

campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e como essa 

formação tem impactado na sua prática docente, resultando na percepção dos elementos 

categóricos representacionais relacionadas à aludida formação docente destes docentes da 

Educação Profissional e Tecnológica. 

 

5.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA: OS PROFESSORES DO IFPB 

 

 Como já mencionado, o quadro docente dos Institutos Federais tem se ampliado em 

função da expansão e interiorização desses Institutos em todo o país. Nessa direção, o perfil 

desses docentes torna-se cada vez mais diversificado, tanto em relação à formação, quanto às 

demais variáveis que envolvem esse conjunto de professores. 

Em relação ao gênero, constatamos que há preponderância do gênero masculino no 

quadro docente analisado no IFPB, representando 64% dos pesquisados, enquanto que, 36% 

são do gênero feminino, conforme apresenta o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Distribuição dos docentes dos campi do IFPB, pesquisados, em relação ao 

gênero. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Os dados dessa pesquisa são semelhantes aos apresentados por Carvalho e Souza 

(2014) que, ao analisarem a formação docente na Educação Profissional e Tecnológica 

brasileira, verificaram que a maioria dos docentes é do gênero masculino (60%), destoando da 

herança histórica da predominância do caráter eminentemente feminino dos professores no 

Brasil. Conforme declinado no Censo Escolar de 2017, docentes do gênero feminino são 

predominantes nos ensinos fundamental e médio. No ensino médio, 59,6% dos docentes são 

do gênero feminino e 40,4% são do gênero masculino (BRASIL, 2018).  

Segundo a Unesco (2004), dentre os professores brasileiros, 81,3% são mulheres e 

18,6% são homens, ressaltando que a maioria das professoras encontra-se atuando no ensino 

fundamental. 

Ao analisar docentes que atuam no ensino fundamental em escolas públicas de Natal, 

RN, Melo (2005; 2009) observou o predomínio do gênero feminino na atuação docente. 

Desse modo, pode-se concluir que, possivelmente, devido ao fato de a pesquisa ter como foco 

o técnico integrado ao ensino médio, a predominância seja de professores do gênero 

masculino, nos campi do IFPB pesquisados.  

De acordo com Santos (2017), o gênero, ou a figura representada nas imagens 

masculinas e femininas, são discussões latentes na sociedade atual, em que as construções 

relativas a homens e mulheres são sociais e históricas. Tais posições e ações marcam essas 

diferenças enraizadas em uma sociedade em que se definem atividades masculinas ou 

femininas, embora a justificativa inicial se origine das diferenças entre os seus corpos. 

Atualmente, homens e mulheres exercem funções as mais diversificadas em que a diferença 

corpórea não distingue a capacidade profissional, porém as marcas históricas das profissões, 

como é o caso das relacionadas à educação, em que há prevalência de determinado gênero 

ocupando espaços, ainda são evidenciadas. 

Em estudos avaliativos da prática do docente profissionalizante no IFMG, campus 

Ouro Preto, Pena (2014) observou a mesma tendência desta pesquisa, com 85% dos docentes 

sendo do gênero masculino, constatando que, diferentemente do que acontece em etapas 

iniciais da educação, como a educação infantil, na educação profissional não predomina a 

feminilização do magistério. 

Ao tratar da faixa etária dos pesquisados, conforme estabelecido no Gráfico 2, 

percebe-se que há uma distribuição heterogênea da mesma dos docentes nesta pesquisa. 
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Gráfico 2. Faixa etária dos docentes do IFPB pesquisados.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisarmos os dados relativos à faixa etária dos docentes participantes da 

pesquisa, percebemos que estes se situam entre 25 e mais de 55 anos de idade, predominando 

nas faixas etárias de 30 a 39 anos (47%) e entre 40 a 49 anos de idade (25%). Entretanto, os 

dados permitem afirmar que 57% destes têm, no máximo, 39 anos de idade, inferindo que 

docentes considerados jovens são ministrantes de aulas no ensino técnico integrado ao médio 

na amostragem realizada, corroborando com as informações de Carvalho e Souza (2014) ao 

afirmarem que 58% dos docentes atuantes na Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

possuem até 40 anos de idade. 

Dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, em 

pesquisa realizada em 2004, atestam que os docentes brasileiros apresentam idade média de 

37,8 anos, o que, considerado o panorama internacional, coloca os professores brasileiros 

como relativamente mais jovens, com uma concentração significativa desses profissionais nas 

faixas de 26 a 35 anos e de 36 a 45 anos (33,6% e 35,6% do total, respectivamente). Os 

professores jovens, com até 25 anos, somam 8,8% do total. Com mais de 45 anos se 

encontram 21,9% dos docentes (UNESCO, 2004). 

Já no que se refere ao estado civil, pelos dados apresentados no Gráfico 3, é maior o 

percentual de docentes participantes da pesquisa apresentado como estado civil casado (57%), 

sendo 23% professores solteiros e o restante tem outra condição de estado civil. Esses dados 

são concordantes com os estudos da Unesco (2004) que concluíram que 55,1% dos docentes 

brasileiros se declaram casados.  
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 Gráfico 3. Estado civil dos docentes pesquisados no IFPB. 

 

 

                                                    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que diz respeito a participação em atividades culturais (Gráfico 4A) e de lazer 

(Gráfico 4B), percebe-se que 86% e 84% dos docentes investigados frequentam atividades 

culturais e executam atividades de lazer, respectivamente.  

Gráfico 4. Execução de atividades culturais (A) e de lazer (B) dos docentes objeto da 

pesquisa no IFPB.  

 

 

A                                                                   B 

                                                                  

 

 

 

  

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As atividades culturais frequentadas pelos sujeitos e as de lazer que fazem parte de 

cotidiano destes são estabelecidas a seguir, alertando que há docente que citou mais de uma 

atividade, daí as frequências serem superiores ao universo pesquisado. Muito embora os 

resultados percentuais elencados quanto às atividades culturais e de lazer sejam semelhantes, 

percebemos uma diversidade de respostas por parte dos participantes. Com isso, não 
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necessariamente os que não costumam frequentar atividades culturais não têm de realizar 

atividades de lazer e vice-versa, conforme destacado na Tabela 2. 

Tabela 2. Frequência a atividades culturais e de lazer dos docentes do IFPB pesquisados. 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 

Denominação Frequência 

Cinema 32 

Shows 4 

Teatro 4 

Artes 6 

Dança 1 

Museu 1 

ATIVIDADES DE LAZER 

Denominação Frequência 

Viagem 13 

Leitura 10 

Praia 10 

Andar de bicicleta 9 

Encontro familiares e amigos 10 

Futebol 6 

Esporte 6 

Assistir a filmes e séries de TV 6 

Caminhada 5 

Academia 4 

Bares e restaurantes 4 

Passear com a família 4 

Passeio 3 

Corrida 3 

Ouvir músicas 3 

Ir ao parque 3 

Shopping 3 

Atividades físicas 2 

Natação 2 

Beber com os amigos 1 

Banho de piscina 1 

Campo e restaurantes 1 

Costurar 1 

Culinária 1 

Dormir 1 

Dançar 1 

Esporte e motociclismo 1 

Jogos eletrônicos 1 

Jogos de tabuleiro 1 

Lagoa 1 
Fonte: Elaborado pela autora 
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            O Gráfico 5, apresentado a seguir, refere-se à renda salarial dos professores, indicando 

que o maior percentual de docentes desta pesquisa recebe mais de nove (9) salários mínimos 

(SM) e que 87% destes percebem mais de seis (6) salários mínimos, o que, pode destoar do 

que assevera Franco (2008) que os docentes têm remuneração baixa. 

 

Gráfico 5. Renda auferida pelos docentes do IFPB no exercício da profissão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

           A variação salarial está relacionada ao Plano de Cargos dos Profissionais da Educação, 

direito esse assegurado pela Constituição Federal de 1988, que visa a valorização dos 

mesmos. Ressalte-se que essa conquista vem sofrendo ameaças por parte do Governo Federal 

que, com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional PEC 55, limitou os gastos com a 

Educação e os salários dos servidores públicos federais, que se encontram congelados.  

 Dados da Unesco (2004) apontam que a despeito da desvalorização da profissão 

docente, refletida, de um modo geral, nos baixos salários, a renda dos professores é 

sensivelmente superior à da média da população brasileira, onde 50,7% dos brasileiros 

ocupados ganham até dois salários mínimos. Pelos dados apresentados pela Unesco, 65,5% 

dos professores possuem renda entre dois e dez salários mínimos e 36,6% entre cinco e dez.  

 Esse dado é de suma importância, uma vez que esse salário relativamente melhor, 

exige do professor dos Institutos, em sua maioria, o regime de dedicação exclusiva. Desse 

modo, os professores dos Institutos possuem condições de trabalho melhores, pois a exemplo 

dos demais professores da rede pública e privada de ensino, os professores possuem mais de 

um vínculo, e, consequentemente, um volume maior de trabalho. Assim, possivelmente, 

aliado a outras variáveis, como boa infraestrutura e seleção dos estudantes, estas instituições 
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de ensino acabam apresentando um desempenho muito melhor se comparado as demais 

escolas públicas do país. 

 Essas condições, no entanto, são algumas vezes dificultadas pelo fato de muitos 

professores não residirem na mesma cidade em que trabalham, conforme aponta o gráfico 

seguinte. Para confecção deste Gráfico, optamos por excluir os dados do campus João Pessoa, 

por entender que a inclusão deles interfere, significativamente, nos resultados. 

 

Gráfico 6. Ocorrência de residência dos docentes do IFPB, excetuando os do campus João 

Pessoa, nos municípios em que trabalha. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com a expansão dos Institutos Federais, vários municípios do interior dos estados 

foram contemplados com a implantação de um campus. A propositura era levar aos lugares 

mais longínquos do país Educação Tecnológica de qualidade e assim contribuir para o 

desenvolvimento local e regional das localidades contempladas. Como algumas dessas 

cidades não apresentam um bom nível de desenvolvimento, muitos servidores públicos destas 

unidades optam em continuarem com suas residências fixas onde já residiam, como 

demonstra o Gráfico 6, por meio do qual constatamos que 36% dos docentes que participaram 

da pesquisa não residem no mesmo município do campus do IFPB onde exercem as suas 

funções, o que pode resultar em condições mais vulneráveis de trabalho, uma vez que 

precisam estar em contante trânsito entre residência e trabalho.  

 Considerando o atual cenário de inovações tecnológicas do Século XXI, são cada vez 

mais frequentes as discussões em torno do uso das ferramentas tecnológicas educacionais 

como suporte pedagógico facilitador da aprendizagem. A popularização dos recursos 

tecnológicos tem permitido que a população das diversas classes sociais tenham acesso, desde 

muito cedo, aos aparelhos eletrônicos. Diante dessa realidade, é imprescindível que o uso das 

64%

36%

Sim Não
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ferramentas tecnológicas educacionais esteja presente no cotidiano escolar como mediador da 

aprendizagem.  Perrenoud (2000, p. 128) afirma que ―formar para as novas tecnologias é 

formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de 

observação e pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar.‖ 

 Portanto, os professores são cada vez mais desafiados a buscar atualização e 

consonancia com essas demandas, a ter o domínio das chamadas Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC – e utilizá-las no seu fazer pedagógico. 

 Com o intuito que investigar o uso de aparelho eletrônico por parte dos 

participantes da pesquisa, indagados sobre quais ferramentas tecnológicas usa no cotidiano 

escolar, o Gráfico 7 informa que, dos 100 pesquisados nos diversos campus do IFPB, 75% 

declararam utilizar computador, celular e tablet, 24% computador e celular e 1% faz uso de 

computador e tablet. 

Gráfico 7. Aparelhos eletrônicos usados pelos docentes no cotidiano escolar.

 

                                                  Fonte: Elaborado pela autora   

 

 Ademais, de forma complementar, quando questionados sobre quais materiais utilizam 

em sala de aula, elencaram o uso de livro, lousa, pincel e somado, a esses materiais 

tradicionais, a grande maioria, afirmou utilizar computador, data show, pendrive, caixa de 

som ou televisão.  

 Mesmo sabendo-se que é possível se usar recursos inovadores e, mesmo assim, 

ministrar aulas tradicionais, não há dúvidas de que o uso desses recursos foge do modelo 

tradicional de ensino de outrora, mas ainda estamos longe de usar os recursos tecnológicos 

como ferramenta que auxiliar no processo de ensino aprendizagem, utilizando-os de forma 

plena. É necessário que as políticas de formação de professores tragam propostas de 
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experiências concretas de utilização das TICs para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico 

e para a ampliação das possibilidades de obtenção do conhecimento.   

 

No âmbito das novas tecnologias da informática educacional, o paradigma da 

sociedade do conhecimento, o qual se caracteriza pelos princípios da diversidade, da 

integração e da complexidade a serviço da educação, torna-se evidente a necessidade 

de integração entre a gestão da sala de aula, dos recursos técnicos e das áreas do 
conhecimento (ARAÚJO, 2012, p.21-22). 

 

 

  Atrelado ao uso dos aparelhos eletrônicos como ferramenta pedagógica, investigamos 

a participação dos professores como membro das redes sociais.  As redes sociais se tornaram 

uma via de fácil comunicação e conexão com o mundo inteiro, sendo comum o seu uso para 

repasses de informações com os alunos e até de envio de atividades escolares pelas redes 

sociais. A Tabela 3 demonstra a adesão dos professores às redes sociais. 

 

Tabela 3. Docentes da educação profissional e tecnológica de campus do IFPB que são 

membros de redes sociais. 

 

REDE SOCIAL QUE O DOCENTE É 

MEMBRO 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Facebook/WhatsApp/Instagram 32 32,6% 

Facebook/ WhatsApp 22 22,4% 

Facebook /WhatsApp//Instagram/Twitter  15 15,3% 

Só WhatsApp 18 8,2% 

WhatsApp/Instagram 8 18,4% 

Só Facebook  3 3,1% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela acima indica que a quase totalidade dos docentes alvo da pesquisa são 

membros de redes sociais, o que instiga a afirmar que é uma tendência de que a conexão com 

as redes sociais seja um mecanismo que será cada vez mais incorporado a prática pedagógica 

dos professores. 

 Ao abordarmos a questão do tipo de vínculo dos professores com o IFPB, dos 

docentes pesquisados nos diversos campus, 84% disseram possuir o vínculo efetivo e 16% são 

professores substitutos, conforme informações do Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Vínculo funcional de docentes de campus do IFPB. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os dados apresentados nesta pesquisa são concordantes com as observações de 

Carvalho e Souza (2014) que evidenciaram que o vínculo funcional dos docentes que, 

atualmente trabalham na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em sua 

grande maioria (91%) é de professores efetivos, condição importante para assegurar um 

melhor desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

 Pelo Gráfico 9, verificamos que 83% dos docentes pesquisados têm regime de trabalho 

de dedicação exclusiva, ao passo que 17% são de 40 horas semanais. 

 Ressalte-se que os professores têm três opções de regime de trabalho, levando-se em 

conta o número de horas semanais dedicadas à docência: 20 horas; 40 horas; e 40 horas com 

Dedicação Exclusiva (DE). Dessa forma, nesta pesquisa, a maioria dos professores dedica 

todo o seu tempo de trabalho à instituição, estando impedidos legalmente de exercer outra 

atividade profissional. 

Gráfico 9. Regime de trabalho dos docentes do IFPB sujeitos da pesquisa.

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Com isso, de acordo com Pires et al. (2017), pautando-se em Nóvoa, 1999, essa 

dedicação pode constituir-se como um fator relevante para incentivar uma maior identificação 

pessoal dos professores com o local de trabalho e, assim, aumentar o tempo que o docente 

permanece na escola, contribuindo mais com pesquisa e extensão. Em que pese o fato dos 

Institutos federais possuírem uma identidade muito ligada a questão profissionalizante, a 

dedicação exclusiva e o incentivo à qualificação aproxima estes professores de um perfil mais 

em consonância com o perfil do professor universitário.  Essa aproximação tem se dado de 

forma cada vez mais efetiva, posto que os intitutos federais também passaram a ofertar cursos 

superiores, utilizando os professores que já fazem parte de seu quadro docente. Portanto, as 

exigências de formação têm se intensificado para dar conta desse contexto instituído. 

 Nessa direção, percebe-se que os professores têm buscado a qualificação tanto lato 

como stricto sensu. A Tabela 4 aponta o nível acadêmico dos docentes pesquisados e que 

ministram aulas no ensino técnico integrado ao médio em campus do IFPB. Nesta, 

percebemos que a maioria realizou estudos avançados na sua formação, com 56% sendo 

mestres e 25% são doutores. 

Tabela 4. Nível acadêmico dos docentes analisados nos campi do IFPB. 

 

NÍVEL ACADÊMICO PERCENTUAL 

Graduação 1% 

Especialização 13% 

Mestrado 56% 

Doutorado 25% 

Pós-Doutorado 5% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A política de qualificação, o Plano de Carreiras e Cargos, bem como o regime de 

trabalho arregimentam os professores para a qualificação profissional dos docentes e contribui 

para a elevação da qualificação técnica dos profissionais em nível de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado, demonstrando seu interesse pela formação continuada, muito embora muitos 

já iniciem na docência com nível acadêmico elevado. Essa política de incentivo à qualificação 

pode ser analisada sob o aspecto da verticalização do saber, que oportuniza a formação 

centrada na qualificação do conhecimento específico de áreas de formação. Dentre os 

docentes pesquisados, destaque-se que apenas um, com formação de tecnólogo na área de 

computação, optou por fazer mestrado e doutorado na área de educação. 

 É nesse ponto que reside a problemática da formação de professores nos Institutos 

Federais, sendo necessário uma formação que articule a capacidade técnica do professor, com 

sua ação reflexiva, tendo em vista as particularidades de sua atuação. 
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Na seleção de docentes para a carreira de magistério do ensino básico, técnico e 

tecnológico, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba se pauta no que 

estabelece a Lei 11.784/08, conforme a necessidade de cada campus, com ingresso regido 

pelo que dispõe o Plano de Carreira Docente e o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Federais, obedecendo aos critérios de seleção previstos no Edital de concurso 

público de provas e títulos. Com isso, tanto o nível (Tabela 3), como a formação acadêmica 

(Gráfico 10) dos docentes são diversificados. 

A partir do Gráfico 10, verificamos que 47% dos docentes investigados nesta pesquisa 

possuem, na sua formação, curso de Licenciatura; 36% são bacharéis; 11% têm Licenciatura e 

Bacharelado, ao passo que 6% são tecnólogos. 

 

Gráfico 10. Formação acadêmica de docentes da pesquisa sobre Formação Docente nos campi 

do IFPB. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 De acordo com Pasqualli; Vieira e Vieira (2015), na Educação Profissional é comum 

constatar profissionais com diversas formações, quais sejam os licenciados, bacharéis e 

tecnólogos. Muitos deles fazem o percurso formativo seguido da graduação, mestrado e 

doutorado, sem terem passado por nenhuma experiência de sala de aula, ou formação 

pedagógica específica, e tornam-se professores, como se constata nesta pesquisa, em que 36% 

têm bacharelado. É certo que ofertar educação de qualidade é necessário que se tenha algumas 

precauções com a formação do professor. É coerente que para ministrar uma disciplina se 

tenha a formação específica na área.  Evidente que ter só o domínio da técnica não garante 

que o processo ensino-aprendizagem transcorra de forma plena, com garantias, 

principalmente, que ocorra a aprendizagem do discente.  
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 Durante muito tempo, a formação necessária para os professores que atuavam nesta 

modalidade de educação foi dada como algo indiscutível: para ensinar bastava ter o saber 

específico da área.  Essa realidade negligenciava a necessidade crítico-reflexiva do fazer 

docente na escola e da própria necessidade de mediação pedagógica (PASQUALLI; VIEIRA; 

VIEIRA, 2015).   

 Nóvoa (2009) nos chama atenção sobre essa questão e enfatiza a importância da 

formação pedagógica para o exercício da docência, ressaltando que os conhecimentos teóricos 

só fazem sentido se construídos e apropriados a partir de uma reflexão dos professores sobre o 

seu próprio trabalho docente. Ancorado no pensamento de Ladwig, em 2008, este autor 

afirma que não se trata de defender perspectivas de mitificação da prática ou modalidades de 

anti-intelectualismo na formação de professores. Trata-se, sim, de afirmar que as nossas 

propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se forem 

apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho. Enquanto 

forem apenas injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior 

do campo profissional docente. 

 Na visão de Abreu (2009), os docentes que ministram aulas em diferentes modalidades 

de ensino da EPT e que não possuem uma formação pedagógica para o magistério passam por 

muitas dificuldades na prática de suas aulas. Para a autora, essas dificuldades são mais de 

caráter didático em sala de aula, pois, não havendo uma disciplina voltada à ação da prática 

em contexto de sala de aula, muitas vezes, esses profissionais, que são os bacharéis, não 

sabem como transpor seus conhecimentos práticos para uma explicação teórica. 

 Os dados referem-se aos aspectos curriculares relacionados à formação inicial dos 

sujeitos, conhecimentos importantes para a sua atuação docente em seus aspectos didático-

pedagógicas. Procuramos investigar se, na sua formação acadêmica, os professores foram 

contemplados com disciplinas pedagógicas, considerando esses conhecimentos essenciais à 

melhor otimização na sua prática docente.  

 De acordo com os resultados dos dados recolhidos, o Gráfico 11 evidencia que 63% 

dos docentes tiveram em sua formação inicial, disciplina pedagógicas. Esses resultados, 

coletados ispsis letteris das informações dos docentes, são superiores aos 58% verificados no 

Gráfico 10. 

 Essa realidade tem sido pauta de muitas discussões nos Institutos Federais, e o 

aprofundamento dessa temática reitera a necessidade da formação docente inicial e continuada 

com propostas didático-pedagógicas consistentes que favoreçam o processo ensino-

aprendizagem. 
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Gráfico 11. Indagação aos docentes sobre cursarem disciplinas pedagógicas em sua formação 

acadêmica. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Estudos indicam que quando o profissional não tem formação pedagógica, a sua 

prática docente normalmente reflete a postura de professores que atuaram na sua formação. 

Alguns se tornam autodidatas e superam dificuldades movidos pelo entusiasmo da profissão e 

outros aprendem por erros e acertos. Há, também, os que só buscam a preparação pedagógica 

quando se deparam com situações desafiadoras na sala de aula (CASTAMAN e VIEIRA, 

2013). 

  No processo de aquisição desses conhecimentos necessários à docência, segundo 

Barros (2016), a defesa pela formação pedagógica para o exercício da docência em qualquer 

nível de ensino encontra respaldo teórico em autores que estudam a importância dos saberes 

pedagógicos para a formação dos sujeitos no contexto social. Para esta autora, 

 
Faz-se necessário reconhecer que o saber específico na área de domínio do 

professor bacharel ou tecnólogo é essencial para o ensino na Educação 

Profissional e Tecnológica, conhecimento este que, geralmente, os 
professores aprofundam por meio de estudos acadêmicos em cursos de pós-

graduação, elevando o seu nível de conhecimento naquele domínio 

(BARROS, 2016, p. 61).  
 

 

 Na Tabela 5, encontram-se as disciplinas pedagógicas elencadas pelos docentes e que 

fizeram parte da sua formação acadêmica na graduação. 
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Tabela 5. Disciplinas pedagógicas que fizeram parte da formação acadêmica dos docentes do 

IFPB. 

 

FORMAÇÃO DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura 

Avaliação da Aprendizagem 

Avaliação Curricular 
Currículos e Programas 

Desenvolvimento da Aprendizagem 

Didática 

Ética 
Ensino da Arte na Educação 

Estágio supervisionado 

Estrutura e funcionalismo da Educação 
Filosofia da Educação 

Fundamentos da psicologia educacional 

Fundamentos Socio-filosóficos da Educação 

Fundamentos da Educação 
Introdução à Ciência 

Introdução à Educação 

Legislação Educacional 
Legislação e Organização da Educação 

Metodologia de Ensino 

Metodologia do ensino da Matemática 
Metodologia do ensino da EAD 

Organização da Educação Brasileira 

Planejamento Educacional 

Política da Educação 
Prática de Ensino I e II 

Prática Educacional 

Práticas Pedagógicas I e II 
Práticas Pedagógicas no ensino da Matemática 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

Psicologia da Educação 
Psicologia da Aprendizagem 

Sociologia da Educação 

Bacharelado Não teve disciplinas pedagógicas em sua formação 

Tecnólogo Não teve disciplinas pedagógicas em sua formação 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Pensar a formação docente na Educação Profissional é refletir sobre a formação inicial 

dos professores e sobretudo da formação inicial dos professores bachareis que, em sua 

formação acadêmica, não possuem nenhuma formação pedagógica.  

 Diante dessa realidade, surgiram questionamentos como: que concepção de ensino tem 

esse profissional? Quais saberes pedagógicos norteiam sua prática? O que pensam sobre a 

formação docente? 

 Nessa perspectiva, Barros (2016), em sua avaliação sobre os professores bacharéis na 

Educação Profissional no IFRN, corrobora com a realidade desta pesquisa, considerando que: 
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O diferencial existente na história da construção da profissão e no perfil, enquanto 

professor, é caracterizado como uma profissão construída na prática, no ―seio da 

escola‖ e na convivência com seus pares, uma vez que estes não vivenciaram a 

formação inicial orientada para o exercício da docência e os processos formativos 

percorridos na formação continuada, em nível de pós-graduação, em sua maioria, 

seguiram a formação acadêmica na área específica da formação inicial,  assim, o 

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

reconhece enquanto docente já inserido no contexto de sala de aula (BARROS, 

2016, p. 51). 

 

 

 Os docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica possuem algumas 

especificidades em sua performance profissional. Estes podem ser designados a ministrarem 

aulas nos cursos técnicos de nível médio, nos cursos subsequentes, na Formação Inicial e 

Continuada (FIC), em cursos de qualificação profissional, na educação a distância (EAD), nos 

cursos superiores e na pós-graduação e, em muitos casos, ministram aulas em mais de uma 

modalidade de ensino, como se observa na Tabela 6, na qual 42% ensinam nos cursos 

integrados, 22% no integrado e superior, 20% no integrado, subsequente e superior e 16% no 

integrado e subsequente. 

 

Tabela 6. Modalidades de ensino em que os docentes atuam nos campi do IFPB. 

 

MODALIDADE DE ATUAÇÃO DOCENTE PERCENTUAL 

Integrado 42% 

Integrado e superior 22% 

Integrado e subsequente 20% 

Integrado/subsequente/superior 16% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O Gráfico 12 descreve os resultados relativos ao tempo de docência dos sujeitos, onde 

destacamos que a maior parte destes (21%) possui entre 6 e 9 anos de docência e 20% 

lecionam entre 10 e 15 anos. 
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Gráfico 12. Tempo de docência dos sujeitos objetos da pesquisa nos campi do IFPB. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

 Na avaliação de docentes na Rede de Educação Profissional e Tecnológica, Carvalho e 

Souza (2014) observaram que a maioria dos docentes possui menos de 10 anos de exercício 

profissional, atingindo um somatório de 48% dos respondentes concentrados na faixa até 8 

anos de atuação. O menor percentual (8%) corresponde aos professores que atuam há mais de 

25 anos. Nesta pesquisa, cerca de 50% possuem até 9 anos de tempo de docência, o que 

coincide com o tempo de expansão dos Institutos Federais, o que nos enseja a afirmar que 

iniciaram a docência nestas Instituições.  

 Os docentes dos campus do IFPB, quando indagados sobre a existência de uma 

política de formação docente em nível institucional, o Gráfico 13 explicita que 70% deles 

afirmaram que sim e 30% que não. 

Gráfico 13. Visão dos docentes se existe política de formação docente no IFPB.  
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 Considera-se como necessária e obrigatória a existência de políticas de formação 

docente nas Instituições que tratam da Educação Profissional e Tecnológica, principalmente 

para os que atuam no ensino técnico integrado ao médio. Para Oliveira e Sales (2015), 

atrelada ao trabalho educativo, a formação docente constitui-se como um processo 

intencional, que envolve apropriação de conhecimentos pedagógicos, saberes sobre a 

docência, imprescindíveis ao exercício do magistério. Daí a importância de investir na 

formação ao longo de toda a trajetória da docência, considerando as especificidades de cada 

ciclo, os variados conhecimentos produzidos ao longo da carreira, as vivências dos 

professores, já que as demandas formativas de um profissional em fase inicial da docência 

possivelmente não sejam as mesmas de outro que se encontra no meio ou fim da carreira.  

 Conforme relatos dos docentes investigados, para 67% deles informaram ser a Semana 

Pedagógica anual uma prática de formação docente nos seus campi, seguindo-se os Encontros 

Sequenciais com 33%.  

Gráfico 14. Ocorrência de formação docente no IFPB na visão dos professores. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Tardif (2014) afirma que é através das relações com os pares e, portanto, através do 

confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores que os 

saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas subjetivas devem ser, 

então sistematizadas a fim de se transformarem num discurso de experiência capaz de 

informar ou de formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus problemas. E a 

semana pedagógica, se bem conduzida, pode preencher lacunas nesse sentido, pois, na visão 

de Castaman e Vieira (2013), a admissão da formação continuada aos docentes enquanto um 

processo reflexivo facilita a introdução de novos objetivos de ensino e aprendizagem, novas 
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metodologias de ensino e, em especial, na construção de saberes e sentidos que auxiliam na 

organização do cotidiano escolar.  

 A semana pedagógica e os encontros sequenciais são eventos que ocorrem em espaços 

de tempos distantes, mas, mesmo assim, são de suma importância à dinâmica de avaliação e  

planejamento para ações educacional no início dos anos e semestres letivos. 

 A formação continuada exerce um papel fundamental na ampliação do universo de 

conhecimento dos docentes, tendo em vista a grande dinâmica das transformações que 

intervêm nas esferas da vida social, política e educacional. Pensar na formação continuada é 

pensar no compromisso político da educação e sua função social. 

 A formação de professores, no atual quadro de organização do mundo do trabalho, 

impõe um debate sobre as exigências epistemológicas, políticas e pedagógicas desta 

formação. Na Educação Profissional e tecnológica, esta formação para a EPT, para além da 

formação técnica no sentido do domínio de conteúdos específicos e formação específica 

(pedagógica) para se tornar professor, pressupõe um compromisso político para com a classe 

que vive do próprio trabalho, a classe trabalhadora (MALDANER, 2017).  

 Para Carvalho (2008), há necessidade de um reforço constante na formação contínua 

dos docentes, visto que as transformações na sociedade atual evidenciam uma relação entre 

trabalho e educação, na qual integração econômica e social dos indivíduos supõe a ampliação 

do nível de formação em todos os setores sociais. É preciso superar a profissionalização 

estreita que reduz a formação profissional à aquisição do saber fazer, ampliando-a para uma 

formação profissional com uma sólida formação geral e uma significativa cultura científica e 

tecnológica. Com isso, remetendo-se aos objetivos propostos nesta pesquisa —   os de 

investigar a formação pedagógica dos professores de dez campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e como essa formação tem impactado na sua 

prática docente, e, ao mesmo tempo, perceber suas representações sociais acerca da formação 

docente  —, ancorando-se nos pensamentos de Carvalho (2008), essas constantes 

transformações sociais no mundo exigem que as instituições de educação não descurem na 

atualização da formação continuada dos docentes, mesmo os que detêm essa formação 

docente em sua área. 

 Para Moura (2008), é fundamental que o docente tenha uma formação específica que 

lhe aproxime da problemática das relações entre educação e trabalho e do vasto campo da 

educação profissional e, em particular, da área do curso no qual atua ou atuará para 

estabelecer as conexões entre essas disciplinas e a formação profissional específica, 

corroborando para a diminuição da fragmentação do currículo, mas isso, no caso do IFPB, o 
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que é extensivo a todas as instituições de ensino profissionalizante, não elimina a importância 

da formação de base pedagógica dos docentes. 

 Sabemos que os docentes que se habilitam ao exercício da sua docência em Institutos 

Federais, particularmente nos cursos técnicos de nível médio-integrados, ou subsequentes, na 

visão de Oliveira e Sales (2015), muitas vezes estão com o processo formativo inconcluso e, 

independente da pretensão – terminalidade com a profissão técnica ou prosseguimentos nos 

estudos, por meio dos cursos de tecnologias, bacharelado ou licenciatura, os objetivos, 

características e sujeitos também são diferentes. Além disso, segundo a pesquisadora, os 

docentes lidam, no mínimo, com cinco públicos diferentes - alunos dos cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), cursos de EPTNM (integrados, concomitantes e subsequentes) e 

cursos superiores. Entretanto, são ministrados pelos mesmos professores, ou seja, aqueles que 

desenvolvem suas atividades nos cursos superiores, também ministram nos cursos FIC e 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), demandando assim, formações 

específicas para atender tais estudantes.  

 Daí a necessidade de uma formação continuada em prática docente, já que, de acordo 

com Maldaner (2017) a formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica, 

no Brasil, sempre foi tratada de forma marginal, aligeirada e imediatista, e esta formação deve 

ir além da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de conteúdos. Deve, por isso, 

privilegiar uma formação humana mais ampla que vá além daquela que prioriza as relações de 

mercado. 

 Quando questionados se participaram de momentos de formação continuada nos 

últimos dois anos no IFPB, 48% foram taxativos em afirmarem que não participaram; 11% 

participam anualmente, 18% participaram de uma atividade, 17% de duas a quatro atividade e 

6% de mais de quatro atividades relacionadas à pergunta, conforme observado no Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Participação dos docentes em formação continuada no IFPB. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os docentes foram indagados acerca da importância da formação continuada para a 

sua lide profissional, respondendo, conforme o Gráfico 16, ser muito importante (67%), 

importante (32%), não muito importante (1%) e nenhum observou a mesma ser desnecessária. 

 Praticamente todos os docentes investigados consideraram a formação continuada 

muito importante ou importante (99%) para a sua prática docente.  

 

Gráfico 16 – Grau de importância da formação continuada para os docentes. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

   

 Cabem as considerações de Pena (2018) sobre a questão da docência nos Institutos 

Federais e da importância de programas de formação continuada ligadas à EPT. 

6% 

48% 

11% 

 

18% 

 

17% 

Não Participou Participou anualmente

Participou de uma atividade participou de 2 a 4  atividades

participou de mais de 4 atividades
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Uma das especificidades da docência nos Institutos Federais, quando se considera o 

ensino nas disciplinas técnicas ou no ensino superior, é a não exigência legal de 

formação dos professores em cursos de licenciatura, o que acarreta a esses docentes 

diferentes desafios em sua prática em decorrência desse e de outros fatores. Em 

relação ao ensino das disciplinas da área básica nos cursos técnicos integrados, 

mesmo considerando a formação dos professores em cursos de licenciatura, essa não 

aborda as especificidades do ensino em cursos de EPT, nos quais a relação com o 

mundo do trabalho deve constituir-se em um pressuposto na organização do ensino. 

Acrescentam-se a essas questões, os desafios do início da carreira docente bem 

como as novas atribuições relativas à pesquisa, extensão e ao ensino em diferentes 

níveis, bem como a realização da necessária indissociabilidade entre elas. Assim, é 
preciso considerar que, embora os professores dos Institutos Federais tenham uma 

ampla formação em sua área específica de conhecimentos em nível de pós-

graduação, um número significativo não possui formação para o magistério, daí a 

relevância de programas de desenvolvimento profissional que englobem ações de 

formação continuada que abordem as singularidades do processo de ensino com 

esses docentes (PENA, 2018, p. 3). 

 

 

 Kuenzer (2011) afirma que a discussão sobre os padrões mínimos de qualidade e a 

formação inicial e continuada de professores precisa avançar, de modo a subsidiar a 

formulação de metas de financiamento, das dimensões pedagógicas e da infraestrutura física; 

temas antigos precisam ser retomados, como as construções escolares apropriadas ao ensino 

médio, considerando as características das ―juventudes‖ que as frequentam; equipamentos, 

laboratórios, bibliotecas e outros espaços culturais e desportivos precisam ser 

disponibilizados. Por outro lado, há novas dimensões a contemplar, como as políticas de 

assistência ao estudante e a constituição de espaços e projetos pedagógicos que atendam à 

diversidade cultural, étnica e de gênero, assegurem acessibilidade e sejam inclusivas. 

 

Não é demais relembrar que a elaboração da nova síntese não é um problema 

pedagógico, mas um problema político, uma vez que a dualidade estrutural tem suas 

raízes na forma de organização da sociedade, expressando as relações entre capital e 

trabalho; em que pese os avanços com a ampliação da oferta e com a melhoria da 
qualidade mediante políticas públicas, não é possível superar a dualidade estrutural a 

partir da escola, senão a partir de transformações na sociedade (KUENZER, 2011, p. 

53). 

 

 

 Os resultados apresentados nesta pesquisa proporcionaram, retomando os objetivos 

propostos inicialmente, investigar a formação pedagógica inicial e contiuada dos professores 

pesquisados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e os seus 

conjuntos categóricos quanto à importância dessa formação na sua prática nos cursos do 

técnico integrado ao médio.  

 Em seguida, serão relatados fragmentos discursivos que serviram de base para os 

docentes investigados elencarem as motivações da sua escolha profissional. 
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5.2 PERFIL DE MOTIVAÇÕES DA ESCOLHA DA PROFISSÃO PELOS DOCENTES DO 

IFPB 

 Na sequência da análise dos dados, pretendemos aprofundar o entendimento em 

relação ao fenômeno em estudo. Nesta parte, analisaremos a questão 17 do formulário que 

procurou investigar o que motivou os investigados à escolha da docência como profissão 

(Tabela 7).  

 

 Tabela 7. Motivação que levou os docentes investigados à escolha profissional. 

 

A ESCOLHA POR: REFERENTES FREQUÊNCIA 

Compromisso Social Oportunidade de compartilha 
conhecimento 

35 

Influência Influência de parente, amigos e 

professores 
25 

Vocação Gosto de ensinar 22 

Estabilidade 

profissional  

Estabilidade profissional/Mercado 

de trabalho 

16 

Não responderam  Não responderam  2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

 A intencionalidade da utilização das questões fechadas e abertas no instrumento de 

pesquisa adotado, pretendeu-se investigar tanto a objetividade como a subjetividades dos 

participantes. Nesse quesito, tendíamos conhecer seus anseios, suas escolhas e significados a 

respeito da escolha da profissão. Nessa perspectiva, Bardin (2011) caminha com a hipótese de 

que a mensagem exprime e representa o emissor. O autor explica que a análise de conteúdo 

permite duas possibilidades que correspondem a dois níveis de análise: o continente e o 

conteúdo; que compreende os significantes, as unidades fundamentais, palpável dos 

entendimentos, e os significados, o conceito; ou ainda o código e a significação...com uma 

possível passagem de informação entre dois planos. Elementos principais para materialização 

da comunicação. 

 Para Valle (2006),  

 

embora se desconheça a lógica das escolhas profissionais que se efetuam quase 

sempre fora de todo cálculo e sem critérios explicitamente definidos, consideramos 

que nelas são engajados princípios de seleção, esquemas de percepção e de 

apreciação que não são aleatórios. A escolha inicial e normalmente prematura de 
uma profissão – que na era moderna se torna cada vez menos definitiva, dependendo 

cada vez mais das flutuações do mercado e da extensa especialização das áreas 

profissionais – é apenas uma, dentre as muitas, que se sucedem na vida. Apesar 

disso, não podemos esquecer que essa escolha está relacionada com objetivos, nem 

sempre muito claros, que se quer perseguir, e com o grupo de referência no qual se 

pretende buscar prestígio, distinção, realização (VALLE, 2006, p. 179-180). 



99 

 

 Caminhando nessa direção, acreditando ser nessa dinâmica onde ocorre os jogos 

simbólico das Representações Sociais, que a analisamos de conteúdo nos permite perceber e 

legitimar os resultados. Para Moscovici (1978), as representações sociais são processos 

ligados pelos fatos sociais, servindo de guia para comunicações e ações que servem para 

justificar decisões e condutas. 

 A partir do questionamento ―o que lhe motivou ser professor?‖ optamos por 

categorizar as respostas por aproximação semântica e hierarquizá-las pelas respostas mais 

fortemente compartilhadas. O questionário foi aplicado com os 100 participantes da pesquisa, 

e somente 2 deixaram de responder a essa pergunta.   

 A primeira dimensão, discutida a seguir, configurou-se pela escolha da docência como 

compromisso profissional.  Os sujeitos vêm na docência uma ação transformadora, capaz de 

mudar a condição social dos educandos através dos conhecimentos partilhados.  

 

5.2.1 Escolha por compromisso profissional  

 

  Nessa dimensão, temos a escolha profissional no aspecto altruísta, onde a ação docente 

se configura em uma ação transformadora, enquanto dimensão social da formação humana.  

 

 
quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade. Nessa direção, a prática docente transformadora é 

compreendida como um processo que vai além da dinâmica do ensinar e aprender, é 

um processo crescente, onde o aprender também me faz sujeito consciente, crítico, 
reflexivo, em que o atores sociais, educador e educando constroem um processo 

dialético no processo de escolarização (FREIRE, 2001, p. 26). 

 

 

 Continua o educador Paulo Freire: 

 
o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade critica do educando, sua curiosidade, sua insubimissão. Uma 

de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica 

com que devem ser ―aproximar‖ dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade 

metódica não tem nada a ver com o discurso ―bancário‖ meramente transferido do 
perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se 

esgota no tratamento do objeto do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições 

implicam ou exigem a presença de educadores e educandos criadores, 

investigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Faz parte 

das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos 

educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da produção de 

certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente 

transferidos (FREIRE, 2001, p.28). 
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 Esse senso de responsabilidade aventado pelos docentes investigados é transcrito em 

suas falas, como se segue:  

 

poder dividir os conhecimentos que tenho e aprender constantemente, com a 

consciência que a Educação é capaz de transformar vidas (id.sj 10– TT). 

 

A necessidade de multiplicar/socializar de modo ―geométrico‖ meus conhecimentos, 
pois exercer trabalho técnico p/ atender uma pessoa, os ensinamentos/orientações se 

multiplicam em sala de aula (id.sj 08 – AA). 

 

Motivou-se pelo fato de saber que posso ser professora que estimula aos alunos a 

serem agentes de transformação social (id.sj 06 – AA). 

 

O conhecimento deve ser compartilhado (id.sj 09– TT). 

 

Vontade de compartilhar conhecimento da minha formação no sentido de colaborar 

para a formação humana. Para compreender a importância da interrelação ensinar e 

aprender para a construção de uma visão mais ampla do mundo (id.sj 07 - AA). 
 

Vontade de compartilhar conhecimento a fim de melhorar a qualidade educacional 

(id.sj 03 - GG). 

 

Possibilidade de ser um agente de transformação social (id.sj 07 - RR). 

 

 

 A segunda dimensão compartilhada traz os caminhos, as influências e condicionantes 

que revelam a escolha pela docência por influência da família ou professores que, em sua 

prática, influenciaram-nos de forma a despertar o desejo de ser professor.  

 

5.2.2 Escolha por influência de outrem  

 

 Uma das habilidades mais importantes no exercício da docência é a capacidade de 

comunicação e interação com seus alunos. Todo processo de socialização de saberes é um 

espaço plural de relações sociais. Nesses espaços, as relações são mediadas pela produção de 

conhecimentos, valores, crenças, de saberes, o que resulta em referências identitárias dos 

sujeitos.  E é por meio da comunicação, das expressões que se constroem a imagem das coisas 

que nos identificamos, ou construímos. 

 Nesse quesito podemos conferir pelo relato de alguns docentes, em suas memórias 

positivas em relação à docência, que a convivência e vivências com os professores, e a 

parentes próximos, também atuantes da área da educação, foram determinantes para a escolha 

de sua profissão. Por meios dessa interação com esses grupos, estes construíram uma visão 

positiva da docência.  

 Para Penin (2008), ao escolher uma profissão a pessoa também define um modo de 

vida. Ela começa a pertencer a um grupo de indivíduos, que, conforme o seu grau de 
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identificação, pode lhe trazer benefícios ao atender a uma das necessidades humanas básicas, 

a de pertencimento. E foi esse sentimento de pertença, de identidade  a um grupo que motivou 

à escolha da profissão desses sujeitos. 

 Percebemos, pelos sentimentos evocados nas falas a seguir, que a eleição pela 

profissão de professor comparece para esses professores, como afirma Nascimento (2015), 

vinculados às motivações objetivas, pessoais e familiares, com forte influência de outrem:  

 
Professores que tive na minha formação acadêmica. – interesse na área de estudos 

(id.sj 04– GG). 

 

Primeiramente, a influência da minha mãe e,depois, o meu gosto para aprender a 

língua inglesa (id.sj 08– AA). 

 

Afinidade com a profissão desde pequeno e contato com professores da família. (Ex. 

meu pai)  (id.sj 05– RR). 

 

Minha mãe, minha tia e vó são professoras (id.sj 01– BB). 
Convivência com professores (id.sj 07– GG). 

 

Os professores que passaram em minha vida (id.sj 05– TT). 

 

Por ter assistido aulas com bons professores e possuir docentes na família (id.sj 09– 

RR). 

Incentivo de um professor de Matemática (id.sj 09– MM). 

 

A dedicação de muitos professores que tive e seu entusiasmo ao lecionar (id.sj 04– 

MM). 

 
Minha mãe e meu interesse por língua portuguesa (id.sj 08– AA). 

Ex–professores qualificados (id.sj 04– EE). 

 

Exemplos na família (meus pais forma professores) e por gostar de compartilhar 

conhecimento com outras pessoas (id.sj 07– PP). 

 

Não sei explicar ao certo, mas acho que o fato de minha mãe ser professora (id.sj 

09– EE). 

 

Vocação e influência, pois minha mãe é professora (id.sj 06– GG). 

 

Desde a minha infância convivi no meio educacional por ter um pai diretor de 
escola. Talvez o convívio (id.sj 10– CC). 

 

Convivência familiar (pais professores). Interesse em pesquisa (iniciação científica)  

(id.sj 08 – TT). 

 

Alguns professores do ensino médio me inspiraram a seguir essa profissão (id.sj 10– 

CC). 

 

 Isolamos a fala que segue por ter trazido uma resposta inversa, embora tenha resultado 

na influência da profissão. O sujeito relata sua experiência negativa relacionada à falta de 

metodologia por parte de professores que passaram em sua trajetória acadêmica: ―a falta de 

metodologia utilizada pelos professores que tive (id.sj 06– RR)‖. Essa fala, para exemplificar, 
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ajusta-se ao conceito de Representação Social prognosticado por Jodelet (2001), onde a 

mesma leva a uma interpretação que permite pensar a nossa realidade cotidiana, constituindo-

se em uma forma de conhecimento social, desenvolvido em conjunto por indivíduos e grupos, 

de modo a possibilitar um posicionamento diante de situações, eventos, objetos e 

comunicações a eles pertinentes. 

  Ademais, a fala do docente investigado induz a valorizar os conhecimentos didáticos 

como ferramentas essenciais, fundamentais, necessárias e indispensáveis para a prática da 

ação profissional docente, contribuindo para uma aprendizagem significativa, onde a 

aprendizagem do aluno acontece de forma efetiva. Para Libâneo (2009), a didática é 

―especialista‖ na busca das condições ótimas de transformação das relações que o aprendiz 

mantém com o saber. 

 Na terceira dimensão, temos a escolha pela docência por motivações ligadas à 

estabilidade financeira, status profissional e, na última dimensão, a escolha por vocação e 

o perfil profissional. Nesta última, os docentes entendem que nasceram com os atributos 

necessários para o exercício da docência e isso os completa, fazem o que gosta.  

 

5.2.3 Escolha por estabilidade profissional 

 

             Em decorrência da fala dos sujeitos, ficam evidentes os mais variados motivos que 

foram determinantes para a escolha da profissão. Segundo Vieira (2006),  

a escolha da profissão sempre é algo desafiador, por vezes, conflituoso. Diversas 

variáveis se cruzam na estratégica necessidade social, política ou econômica do 

sujeito de se posicionar na escolha profissional, num diálogo entre disposições 

subjetivas e investimentos objetivos. Sobretudo, concordamos que as escolhas são 

moldadas pelas estruturas sociais, as quais têm um papel expressivo nas práticas 

que, por conseguinte, alimentarão aspectos identitários dos agentes sociais. 

(VIEIRA, 2016, p. 143). 

 

 No pensamento dos investigados, 

O mercado de trabalho é mais amplo do que a atividade profissional nas artes, 

também por motivação ideológica, dar o acesso as artes a população excluídas desse 

bem (id.sj 06– TT). 

 
Mercado de trabalho (id.sj 05– BB). 

 

Uma carreira federal associada com a responsabilidade de contribuir com a melhoria 

e desenvolvimento do país (id.sj 02– CC). 

 

Estabilidade profissional, crescimento acadêmico, status profissional (id.sj 06– CC).  

 

Inicialmente, oportunidade de trabalho (id.sj 05– EE). 

 

Oportunidade. Fiz concurso passei; não estava em meus planos, porém me 

identifiquei (id.sj 10– SS). 
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Salário (id.sj 06– SS; id.sj 05– EE; id.sj 08– CC). 

 

Sempre gostei de História e de estudar, me identificava com a área e as 

possibilidades de emprego no Estado também me motivaram a ser professora  

(id.sj 02– PP). 

 

Demanda da profissão. (id.sj 08– EE). 

 

Eventualidade e o mercado de trabalho (id.sj 08– CC). 

 
 

 Conforme o pensamento de Valle (2006), a carreira docente ela figura entre as 

carreiras valorizadas socialmente, porque combina um certo status profissional com 

estabilidade de emprego (características até há pouco tempo exclusivas das profissões 

tradicionalmente reputadas como ―nobres‖), colocando os professores ao abrigo das grandes 

flutuações do mercado. Destaque-se que, ao contrário, os professores das redes estadual e 

municipal não são tal valorizados, haja vista que há situações em que não o piso salarial 

alguns gestores querem conceder aos professores, principalmente os da rede municipal de 

ensino.  

 No tocante a isto, Bordieu (2007), citado por Alves (2008), afirma que a igualdade de 

oportunidades e a importância do sistema escolar – ideologicamente incentivadas pelo regime 

republicano – não garantem, necessariamente, igualdade social a todos. A distinção é uma 

denúncia violenta e, ao mesmo tempo, uma inspiração para um modelo de compreensão dos 

mecanismos sociais e culturais, que retira os fatores econômicos do epicentro das análises da 

sociedade porque remete às práticas de consumo culturais a uma estrutura relacional. 

 No que se refere ao status profissional, Alves (2008), analisando o pensamento de 

Bordieu (2007), afirma que ao diploma escolar é reservado um elevado poder simbólico 

transformando a escola em uma das instâncias sine qua non da manutenção da ordem social. 

A obtenção do diploma, por definição, ―fixa‖ as disposições dominantes. Trata-se de uma 

delegação simbólica que desapossa e separa os menos competentes em favor dos mais 

competentes; os menos instruídos, em favor dos mais instruídos. 

 A dimensão que se segue, retrata o perfil dos docentes investigados quanto à escolha 

da profissão por se sentirem vocacionados. 

 

5.2.4 Escolha da docência por vocação 

 

 A palavra vocação exprime uma expressão que tem raízes históricas na educação do 

Brasil, e que está intimamente ligada a feminização do ensino, e que tem a conotação de 
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afetividade, caracterizando a ação docente como dom, missão, vocação. De acordo com 

Vieira (2006),  

a profissão docente se instaurou em um terreno inicialmente religioso, totalmente 

ligado à vocação, a missão de educar, e, posteriormente, sob custodia do Estado, 

ganhou características mais sociais e políticas respaldadas pelo ato de ensinar como 

necessidade intrínseca ao percurso de ascensão social de diversas camadas da 

população brasileira (VIEIRA, 2016, p. 123). 
 

 

 Os relatos trazidos pelos sujeitos traduzem a realização pessoal através do ato de 

ensinar, e se consideram vocacionados, aptos para essa função: 

Gostar de ensinar (id.sj 04 – CC; id.sj 01 - EE). 
  

Percepção de vocação e gosto pela função a partir de apresentação de 

seminários na graduação (id.sj 03 - PP).  

 
Vocação  (id.sj 03 – CC; id.sj 03 – MM; id.sj 06 - PP). 

  

Vocação para troca de conhecimento (id.sj 01 - MM).  
Perfil (id.sj 10 - EE). 

 

Fazer o que me dá prazer (id.sj 09 - SS). 
 

 Sobre vocação, Machado e Santos (2011) afirmam que a literatura revela que, sob o 

enfoque psicológico da Análise do Comportamento, esta é compreendida como um conjunto 

complexo de variáveis filo e ontogenéticas que se arranjam de forma única para cada 

indivíduo. Nesse sentido, a vocação de uma pessoa seria socialmente determinada implicando 

numa combinação única de sua história genética, pessoal, familiar e cultural. Daí a 

importância de considerar o contexto em que o indivíduo encontra-se inserido, suas relações, 

enfim, os elementos subjacentes a sua história de vida e que vão redimensionando esse 

movimento. Entretanto, há que se ter cuidado quando relacionado o termo vocação ao 

exercício da docência, para não cair na armadilha da desprofissionalização, pois como 

afirmava Freire (1997)  

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a paixão de 

conhecer que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso é que 
uma das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professora, 

educadora, é a disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos‖. Ser 

professor pressupõe, portanto, ser um profissional que para além da sua disposição 

para vivenciar os desafios postos, deve requerer as condições necessárias para 

exercer sua profissão (FREIRE, 1997, p. 9). 

 

 

 Santos (2010) afirma, com base nos processos sociocognitivos da construção das 

representações sociais — a objetivação e a ancoragem —, sendo a objetivação a 

transformação de algo abstrato em algo quase concreto, quando um esquema conceitual se 
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torna real e acessível ao senso comum, que o termo ―vocação‖ é o que está objetivado como o 

sentido de ser professor, isso sem se descurar de outros elementos que circulam e estão 

associados à dimensão vocacional. Ou seja, é uma visão muito mais ligada ao habitus, 

arraigado no imaginário social, do que propriamente o que de fato tem se exercido como 

docência, posto que a maioria dos professores recorre a elementos da profissionalização para 

descrever e prescrever o que seria a formação docente. 

 Os resultados apresentados nesse capítulo propiciaram delinear o perfil dos 

investigados e realizar as primeiras aproximações dos elementos que possivelmente compõem 

suas representações sociais sobre formação docente. No capítulo que segue, explicitaremos os 

achados da pesquisa a partir da TALP e da técnica de análise de conteúdo acerca das 

evocações e justificativas, respectivamente, fornecidas pelos professores do IFPB sobre 

formação docente. 
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6 O SENTIDO DA FORMAÇÃO DOCENTE E  SEUS MOVIMENTOS 

REPRESENTACIONAIS 

 

 A Teoria das Representações Sociais trata dos conhecimentos do senso comum, como 

descreveu Moscovici (1978). Ela orienta práticas, constrói saberes, direciona condutas de 

grupos, afirmações e explicações. Essas construções têm o propósito de tornar algo não 

familiar em familiar e, com isso, forjar ações que se configuram num sistema de valores, de 

práticas que regem a própria vida.    

 Seguindo o percurso metodológico, após analisarmos os aspectos socioculturais e 

profissionais dos sujeitos, nesse capítulo apresentaremos os elementos representacionais dos 

professores acerca da formação docente. Para isso, como dito antes, adotamos a Técnica da 

Associação Livre de Palavras (TALP).  Esse instrumento que se constitui em é um dos 

caminhos possíveis para determinação do núcleo central das representações sociais, conforme 

dispõe Melo (2005).  

 Os elementos se estruturam a partir das evocações dadas com base em um estímulo 

indutor. Esse estímulo consiste em identificar os processos e conteúdos cognitivos dos 

indivíduos, revelando seus aspectos de caráter introspectivos, fazendo emergir elementos 

guardados no íntimo de suas mentes e que ao serem estimulados vem à tona de maneira 

naturalizada. Esses elementos estabelecem uma relação sinérgica com as representações 

sociais. Por isso, esse instrumento se constitui em é um dos caminhos possíveis para 

determinação do núcleo central das representações sociais (MELO, 2005).  

 A seguir apresentaremos os procedimentos de aplicação da TALP, seguindo-se às 

análises dos resultados obtidos. 

 

6.1 TALP: O IMAGINÁRIO DOS PROFESSORES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O formulário contendo a Técnica de Associação Livre de Palavras foi apresentado aos 

participantes, seguido de orientações sobre o seu preenchimento. Ao ler o termo indutor 

Formação Docente é..., o participante deveria elencar as três primeiras palavras que viessem 

à sua mente, enumerando-as em grau de importância com 1, 2 e 3 justificando em seguida.    

Foram evocadas 300 palavras pelos participantes da pesquisa. O primeiro 

tratamento realizado foi verificar as palavras que tinham o mesmo sentido e agrupar suas 

frequências, permanecendo apenas a mais citada entre as palavras do mesmo campo 
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semântico. A partir deste procedimento, restaram 196 evocações diferentes, conforme 

apresentado na Tabela 8.  

Tabela 8. Síntese das evocações dos sujeitos docentes do IFPB sobre o termo indutor 

formação docente é. 

 

Sujeitos participantes da pesquisa 100 

Número de palavras solicitadas 3 

Total de palavras evocadas 300 

Total de palavras diferentes evocadas 196 

Total de palavras agrupadas 43 

Frequência mínima de palavras consideradas  2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após organizadas por ordem e índice relativo de evocações, que nos permitiu 

visualizar o universo semânticos relacionado ao objeto estudado, as palavras foram colocadas 

em ordem alfabética para triagem das palavras semelhantes.  

Enfatizamos que o quantitativo de expressões diferentes que foram evocadas, em um 

total de 196, foram agrupadas, conforme estabelecido na Tabela 8, em 39 palavras com 

relação significação semântica semelhante. As palavras que foram consideradas para 

elaboração da Tabela 9 tiveram, no mínimo, duas evocações, sendo desconsideradas todas as 

palavras evocadas apenas uma vez pelos sujeitos pesquisados. 

Desse modo, conforme a Tabela 9, apresentamos as palavras evocadas pelos docentes 

do IFPB referentes ao termo indutor e ao índice relativo das mesmas para, em seguida, 

apresentarmos a Espiral de Sentidos e assim identificarmos os elementos representacionais. 

Na ordem numérica de 1 a 9 encontram-se os elementos mais evocados na aplicação 

da TALP. Para obtenção desses resultados, primeiramente, as palavras foram somadas por 

ordem de índice relativo evocado, posteriormente, agrupadas por proximidade semântica e em 

um único termo, preservando sempre o sentido de cada uma delas, considerando as 

justificavas dos sujeitos.  

Para a obtenção dos elementos categóricos representacionais e que constituirão os 

quatro elementos que comporão a  Espiral de Sentidos (núcleo central, intermediários I e II, 

elementos periféricos), após todo o agrupamento já relatado, e a consequente separação do 

quantitativo de evocação pela ordem de importância dada ao termo indutor pelos docentes, 

que foram orientados a destacarem, e justificarem, três palavras que melhor representassem 

para eles o termo, submetemos o resultado à equação estabelecida para obtenção do índice 



108 

 

relativo, sendo atribuídos peso 9, peso 3 e peso 1, ao quantitativo da primeira, segunda e 

terceira evocações, respectivamente, conforme estabelecido na equação: IR = (1
a 

evocação x 

9) + (2
a
 evocação x 3) + (3

a
 evocação x 1).  

Para o estabelecimento dos elementos categóricos constantes na Tabela 9 — núcleo 

central, elementos intermediários I e II, elementos periféricos —, partimos do maior índice 

relativo observado (190), e encontramos os intervalos evocativos correspondentes, através das 

equações: 

a) Núcleo Central: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 3/4) + 1] a (IR x 4/4), isto é, 

entre os índices relativos 143,5 e 190; 

b) Intermediário I: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 2/4) + 1] a (IR x 3/4), 

compreendidas entre os índices relativos 96 e 142,5; 

c) Intermediário II: palavras evocadas no intervalo entre [(IR x 1/4) + 1] a (IR x 2/4), entre os 

índices relativos 48,5 e 95; 

d) Elementos Periféricos: palavras evocadas até (IR x 1/4), qual sejam as palavras evocadas 

com índice relativo até 47,5. 

 

Tabela 9. Distribuição das palavras evocadas organizadas em ordem decrescente pelo índice 

relativo. 

 
NÚCLEO CENTRAL 

Ordem Palavras 1
a
 Evocação 2

a
 Evocação 3

a
 Evocação IR 

1 Fundamental 17 10 7 190 

INTERMEDIÁRIO I 

2 Conhecimento 12 6 3 129 

INTERMEDIÁRIO II 

3 Dedicação 5 3 5 59 

4 Continuada 3 8 5 56 

5 Atualização 3 7 7 55 

6 Capacitação 4 4 4 52 

7 Compromisso 4 5 1 52 

8 Importante 4 4 3 51 

9 Reflexão 5 0 0 45 

ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

10 Desafio 2 5 5 38 

11 Base 4 0 0 36 

12 Qualidade 2 4 1 31 

13 Educação 3 0 1 28 

14 Responsabilidade 2 1 1 22 

15 Formação 2 1 0 21 

16 Desenvolvimento 2 0 2 20 

17 Vocação 2 0 1 19 

18 Motivadora 2 0 0 18 

19 Didática 1 2 0 15 

20 Prazerosa 1 2 0 15 
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21 Interação 1 1 1 13 

22 Profissionalização 1 1 0 12 

23 Amor 1 1 0 12 

24 Permanente 1 0 3 12 

25 Empenho 1 0 1 10 

26 Vontade 1 0 0 9 

27 Melhorar 1 0 0 9 

28 Leitura 1 0 0 9 

29 Firmeza 1 0 0 9 

30 Conteúdo 1 0 0 9 

31 Práxis 0 2 1 7 

32 Transformação 0 2 0 6 

33 Pesquisar 0 2 0 6 

34 Perseverança 0 2 0 6 

35 Adequação 0 2 0 6 

36 Reciclar 0 1 1 4 

37 Construção 0 1 1 4 

38 Planejar 0 1 1 4 

39 Gratificante 0 1 1 4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Partindo desses dados, verificamos que, na constituição do núcleo central, os docentes 

do IFPB consideraram a formação docente como fundamental, com índice relativo igual a 

172. Abric (1998; 2001), Melo (2009) e Vieira (2016) afirmam que os elementos categóricos 

do núcleo central da Representação Social são constituídos pelas evocações mais salientes, 

compondo os elementos determinados pelas condições históricas, sociais e ideológicas, e 

sendo caracterizado por ser mais resistível à mudança. O núcleo central se caracteriza pela 

unificação e estabilização da representação e é comum aos membros de um mesmo grupo, isto 

é, ele é a base comum de significação que os indivíduos partilham quanto aos significados que 

desejam atribuir ao objeto representado.   

Como evocação mais próxima ao núcleo central, a pesquisa indicou que a evocação 

relacionada à representação social sobre formação docente, que gravita mais próxima do 

núcleo central, e que os teóricos designam como elementos intermediários I, foi caracterizada 

pela expressão conhecimento. Este é o elemento categórico que mais sofre a influência do 

núcleo central. 

Na referida Tabela, estão as evocações um pouco menos citadas, que se distanciam um 

pouco mais do núcleo central, sendo denominados elementos intermediários II, e constituído 

pelas expressões dedicação, continuada, atualização, capacitação, compromisso, 

importante, reflexão e aprendizagem.  

Constam, ainda, na Tabela 9, os elementos periféricos da representação social dos 

sujeitos investigados, constituídos, entre outras, de expressões como desafio, base, 
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qualidade, educação, responsabilidade, formação, desenvolvimento, vocação, 

motivadora, didática, prazerosa e interação. Para Vieira (2016), os elementos periféricos 

das representações sociais.  

 
São elementos menos compartilhados, mas que podem dar pistas acerca da estrutura 

das representações, posto que podem revelar resquícios de uma representação 
outrora vigente, mas agora em fase de transição. Ou ainda, esses elementos podem 

estar se agregando à representação, caminhando para uma posição de centralidade 

para, posteriormente, tornarem- se hegemônicos (VIEIRA, 2016, p. 127). 

 

 

 A Espiral de Sentidos que apresenta de forma organizada os elementos de uma 

possível Representação Social dos professores do IFPB relativos à formação docente será 

apresentada , a seguir. 

 

6.2 ESPIRAL DE SENTIDOS E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS DOCENTES  

O estudo das Representações Sociais investiga como se formam e como funcionam os 

sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a linguagem, com a ideologia, 

com o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das 

práticas sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos 

mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo. Há muitas formas de conceber 

e de abordar as Representações Sociais, relacionando-as, ou não, ao imaginário social. Elas 

são associadas ao imaginário quando a ênfase recai sobre o caráter simbólico da atividade 

representativa de sujeitos que partilham uma mesma condição ou experiência social, e é esta a 

perspectiva adotada pela autora no artigo, buscando seus fundamentos na Psicologia Social 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008).  

Para Moscovici (2015), as Representações Sociais são entidades quase tangíveis, que 

circulam, entrecruzam-se e se cristalizam continuamente, através de uma palavra, de um 

gesto, ou de uma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 

relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as comunicações que 

estabelecemos. 

No caso específico da sua aplicação na Educação Profissional e Tecnológica, a Teoria 

das Representações Sociais se constitui em importante suporte teórico de avaliação de 

diversos temas, sendo a da formação docente crucial por permitir uma compreensão das 

múltiplas condições envolvidas. Para Alves-Mazzotti (2008), a pesquisa com o aporte teórico 
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da Teoria das Representações Sociais parece ser um caminho promissor na área da educação 

e, acrescentamos, por extensão, na EPT.  

No caso específico desta pesquisa, que objetiva investigar a formação pedagógica dos 

professores de dez campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

e como essa formação tem impactado na sua prática docente, e, ao mesmo tempo, perceber 

suas representações sociais acerca da formação docente, a aplicabilidade da Teoria das 

Representações Sociais tem aplicabilidade inequívoca. 

Remontamos à ideia da não exigência de formação pedagógica dos docentes dos 

Institutos Federais para ministrarem aulas, notadamente nas disciplinas técnicas integradas ao 

ensino médio, o que se constitui em um campo promissor de pesquisa ligada à Teoria das 

Representações Sociais.  

 A Espiral de Sentidos, com apresentação dos resultados e discussões que se seguem, à 

luz da Teoria das Representações, fornece informações sobre as Representações Sociais com 

base em quatro círculos circunscritos – e que demonstram a constante possibilidade de 

movimentação dos elementos da representação social  –, com grau de importância decrescente 

do interior para o exterior da referida espiral, isto é, do Núcleo Central, rodeado pelos 

elementos ou evocações representativas que se denominou Intermediário I, depois 

Intermediário II e, nas bordas, para os Elementos Periféricos.  

 A diagramação da Espiral de Sentidos, esquematizada na Figura 13, relaciona a 

Representação social dos docentes investigados, declinando as evocações componentes do 

núcleo central, intermediários I e II, bem como os elementos periféricos. 
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Figura 13 – Representações sociais dos docentes do IFPB ao termo indutor ―formação 

docente é...‖ diagramadas na Espiral de Sentidos.

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O núcleo central possui um caráter essencialmente normativo, o de consenso. Ele 

reúne um valor comum atribuído a um determinado objeto pelos membros do grupo, ou seja, 

possui um caráter normativo básico no sentido do consenso grupal em função de uma 

representação de um objeto, os elementos mais homogêneos (SOARES; MACHADO, 2017). 

Esse eixo é mais resistente a mudanças, constituindo-se em elementos de caráter mais 

estável, rígido e consensual. Conforme preceitua Melo (2009), as palavras evocadas e que se 

inserem no núcleo central são determinadas pelas condições históricas, sociológicas e 

ideológicas, sendo forjadas nas vivências e no contato com outros saberes. Com isso, as 

palavras resultado da investigação que foram acima elencadas e que enfatizam elementos da 

representação social dos pesquisados, constituintes do processo de ancoragem e objetivação. 

Nos dizeres de Jodelet (2001), as representações sociais são um conjunto de conhecimentos 

elaborados socialmente e partilhado entre as pessoas, com um objetivo prático, que converge 

para a construção de uma realidade comum a um grupo social sobre um determinado objeto, 
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as palavras evocadas pelos professores representam o que estes entendem ser formação 

docente. 

Portanto, quando as representações compreendem o aspecto consensual assumindo 

caráter mais homogêneo, observa-se o núcleo central mais estável e resistente à mudança, 

pouco sensível ao contexto imediato dentro do qual o sujeito se relaciona socialmente 

(SOARES; MACHADO, 2017). 

Pautando-se na Teoria das Representações Sociais, sabe-se que as mesmas 

representam um guia norteador à ação, e essas evocações compartilhadas pelos sujeitos 

investigados nos induz a reconhecer a formação docente como um instrumento de 

aprendizagem necessário, fundamental à prática docente e ferramenta de conhecimento para 

exteriorizar essa prática no biunívoco ensino-aprendizado do cotidiano escolar. 

Para preservar a identidade dos participantes, foram atribuídos os códigos id. sj. o 

número da ordem de participação conforme registro no formulário da TALP seguido de duas 

letras aleatórias para distinguir o Campus de lotação de cada participante. 

A palavra ―fundamental”, que compõe o Núcleo Central, confere à afirmação dos 

docentes como necessidade de formação como para sua atuação profissional. Ela se destacou 

como o termo mais arraigado à representação dos docentes, o elemento mais rígido e 

norteador do núcleo central do que seja formação docente, apresentando uma natureza de 

caráter normativo. 

Morin (1999) apregoa que a formação docente deve ser uma prática continuada e 

extremamente fundamental e necessária à formação dos professores, sobretudo para a sua 

desenvoltura didática em sala de aula. Para este autor, as dificuldades de um professor em sala 

de aula podem ser de todos, e compartilhar soluções ou tentativas de solução pode ser 

essencial. O autor afirma ainda que a formação docente cria um espaço de reflexão e 

criatividade a este para que pense e crie sua sala de aula por meio de um planejamento, 

mesmo que seja primeiramente apenas de ideias, mas que depois reforce, reformule, organize 

e crie a ação para a sala de aula, com meios e formas específicas para sua disciplina. 

O entendimento sobre ser a formação docente fundamental coaduna com as 

afirmações de Galindo e Inforsato (2008), para quem a formação continuada tem se tornado 

uma das vias para resolução de problemas educacionais. Embora apoiada por uma legislação 

recente que a incentiva e a torna obrigatória, muitas vezes essa formação não condiz com as 

reais necessidades postas pelos docentes, daí estes, a considerarem necessária. 

Aprofundando os conteúdos dessa representação quanto aos elementos culturais e 

contextuais, pautando-se em Melo (2005), faz-se necessário analisar o conteúdo das 
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justificativas dadas à evocação, consideradas as mais importantes, o que permitirá uma 

melhor compreensão dos elementos centrais compartilhados. 

A identificação de que a formação docente seja fundamental se torna princípio e meio 

de ações eficazes na busca qualitativa de práticas condizentes com as demandas da realidade. 

Esse elemento consiste em reforçar o anseio do professor por formação, considerando ser 

fundamental para sua atuação profissional e superação dos desafios cotidianos. Podemos 

perceber nos relatos que consideram a formação de professor importante sobretudo para a 

melhoria da qualidade do ensino, conforme relatos abaixo: 

 

O fundamento da nossa prática docente é a formação, tal formação tem uma base 
acadêmica, formal, mas é permeada de desafios e especificidades. Em cada 

momento da história existe uma formação adequada (id. sj 03 - SS). 

 

Porque sem formação não há qualidade. Para que se concretize a relação ensino-

aprendizagem. Porque é a base para o conhecimento (id. sj 10 - SS). 

 

Entendo que a formação docente é fundamental para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem em qualquer instituição de ensino. O desafio é muito grande, 

pois, são inúmeros os fatores que afetam o processo e há escassez de recursos e 

metodologias não muito claras (id. sj 07 - PP). 

 

A formação docente é fundamental. Logo deve existir. Em execução deve ser 
continuada para efetivação e discussões pedagógicas. Por fim, deve levar em conta a 

realidade da escola local e dos componentes curriculares (id.sj 02 - RR). 

 

Motivadora: para enfrentar os desafios, superar as dificuldades e incentivar a 

atuação docente; fundamental: prepara teórico-prático para o desafio de lecionar; 

Atualizadora: para inserir o professor frente a mudanças nos métodos de transmissão 

de conhecimento (técnicas alternativas), uso de novas tecnologias e compreensão da 

realidade do alunado (id.sj 04 - RR). 

 

 

 Alguns relatos confirmam a essencialidade da formação docente e estão configurados, ante à 

mesma siginificação semântica, no núcleo central desta pesquisa (fundamental), como se observa 

abaixo:                           

 

Qualquer estrutura precisa de uma ―base‖ para dar sustentação. Esta base é 
“necessária” para que a estrutura cumpra o objetivo a qual está designada. Na 

evolução do aprender novas estruturas precisam ser criadas, por isso, é necessária 

que seja contínua (id.sj 09 BB). 

 

Todo docente deve essencialmente possuir formação docente adequada, isto é 

importante porque influencia diretamente na aprendizagem dos alunos. Deste modo, 

a formação docente é necessária e não pode ser deixada de lado (id.sj 06 - AA). 

 

Para ser um bom professor é necessário dominar aquilo que ensina, mas (claro) isso 

não é tudo. É preciso saber ensinar e entender como o outro aprende, por isso, é 

necessário aprimorar sua didática através da experiência em sala de aula (id.sj 06 - 

MM). 
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Para termos uma educação de qualidade precisamos de docentes com boa formação. 

Eu tenho necessidade de mais formação e vou dar prioridade para isto (id.sj 02 CC). 

 

A necessidade de formação docente e a continuação desta. A importância de uma 

aprendizagem contínua.  A aprendizagem constante é essencial para todos os 

docentes (id.sj 09 RR). 

 

 

As falas apresentadas deixam claro que, para os professores, a formação docente, 

como sendo fundamental, concorre para a qualidade do ensino ofertado. Ao afirmar que o 

domínio do conhecimento da área é importante, mas o conhecimento de como se aprende 

também é necessário, percebe-se que já há uma indicação de que os professores estão 

incorporando aos seus discursos a premissa de que saber e não saber ensinar não é suficiente 

para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize. Essa abertura de pensamento, 

deve-se em grande medida ao discurso denominado ―pedagogês‖ presente nos cursos de 

formação e nas reuniões pedagógicas do próprio IFPB. 

 Nesse sentido, pode-se inferir que os professores, ao menos no nível do discurso, 

evidenciam a importância da formação docente para constituir-se em um bom profissional do 

magistério. Entretanto, as próprias falas denotam a necessidade de uma formação mais 

antenada com as demandas atuais. Embora, seja colocada, de forma recorrente, como 

fundamental, os professores acabam utilizando palavras como ―transmissão de 

conhecimento‖, ―domínio de técnicas‖ que remetem a uma visão utilitarista e unilateral do 

processo de ensino e aprendizagem., características da educação bancária e tradicional. Ou 

seja, os docentes investigados se apropriam dos discursos trazidos pela pedagogia, mas não o 

praticam. E isso não caracteriza representação social, estando os mesmos em fase de 

ancoragem, e isso, provavelmente, sejam reflexo de suas formações acadêmicas, o que, 

comprova, a necessidade de uma formação mais efetiva.  

 Para Abric (1998), esse discurso nos remete a uma reflexão sobre a organização das 

representações, sendo elas produto e processo da realidade dos sujeitos. Estando essas 

representações ainda tão latentes em seus discursos, elas se ancoram em seus exercícios 

profissionais, e acabam por serem reproduzidas em sua prática, sendo elas produto e processo. 

A representação não é um simples reflexo da realidade, ela é uma organização significante. 

Nessa perspectiva, podemos perceber como as atividades simbólicas elaboradas pelos sujeitos 

se deixam ser conhecidas. Permitido identificar onde estão ancoradas suas representações. 

 Os elementos intermediários são indispensáveis à estrutura das representações sociais. 

Eles protegem o núcleo central e servem como mediadores entre o cotidiano dos indivíduos 

com os elementos centrais da representação social. Esses elementos, conforme Abric (2003), 



116 

 

são os componentes mais acessíveis de uma representação, os mais passíveis de mudança. 

Eles atualizam e contextualizam as determinações normativas e consensuais, promovendo a 

interface entre a realidade concreta e o sistema central. Os elementos intermediários reforçam 

o núcleo central. as cognições desses elementos constituem a primeira periferia da 

representação social. Nele estão os elementos mais relevantes, que possuem maior frequência 

nas evocações, porém, são considerados pelos sujeitos como de menor importância.  

Sá (2002) considera que esses elementos podem evoluir para o núcleo central ou fazer 

parte dele. Quando as representações permitem a integração do novo, compreende-se os 

elementos periféricos, mais flexíveis. Os elementos periféricos concretizam, regulam e 

preservam os comportamentos, individualizam as representações, enquanto protegem o núcleo 

central. 

Conforme já declinado, o segundo eixo é o que concentra os elementos mais próximos 

do Núcleo Central e é denominado de Elemento Intermediário I. Nesta pesquisa, o elemento 

encontrado nesse eixo foi conhecimento. Embora não pertença ao núcleo central, a palavra 

evocada e pertencente ao Elemento Intermediário I possui valor relativo igual a 129. 

O elemento representacional conhecimento vem corroborar o sentido da 

essencialidade da palavra que compõe o Núcleo Central das representações encontradas. 

Esses sujeitos, enquanto atores sociais, mediadores de conhecimentos, dotados de habilidades 

e competência, reconhecem a necessidade de outros saberes, e habilidades específicas, quais 

sejam as competências e as habilidades para desempenharem as suas atribuições.  

Santos (2017) afirma que os docentes reconhecem a necessidade da busca de novos 

conhecimentos — e a formação continuada deságua nisso — o que, dizente da função social 

da docência, em que as necessidades formativas do professor são evidenciadas no fazer 

docente, ou seja, nas práticas do cotidiano escolar. Com isso, o capital cultural advindo da 

formação continuada do docente se traduz em sucesso profissional posterior.  

Para Tozetto (2017), citando Gimeno Sacristàn (1999), a cultura acumulada, ou a 

experiência, adquire um papel fundamental, uma vez que ao considerar que a história vivida 

marca as ações e as decisões do professor, entende que as relações culturais, sociais e 

históricas compõem e recompõem constantemente a prática docente. A bagagem cultural do 

professor na formação inicial e na formação continuada, contribui para a construção dos 

saberes para o exercício da docência. Nas situações concretas de sala de aula, o professor 

ensina e aprende, demonstra suas habilidades e competências, expõe os conhecimentos 

acumulados e transforma seu saber em saber escolar a ser transmitido ao aluno. Os estudos 

sobre formação continuada implicam em um conhecimento das relações que a estruturam 
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como por exemplo: considerar o professor como sujeito e a escola como espaço de formação; 

analisar situações do cotidiano da escola; os saberes docentes são plurais e complexos; a 

especificidade da docência está no conhecimento pedagógico de natureza cientifico-cultural; 

e, a formação docente envolve um movimento continuo de desenvolvimento profissional. a 

formação continuada na escola permite entre outros processos, requerer uma reflexão 

intencional e problematizadora da pratica do professor na escola, bem como, sobre suas 

consequências. É nesse sentido, que vemos a necessidade da formação continuada para 

reflexão pratico-teórica sobre as ações na escola, compreensão e intervenção na realidade.  

Tardif (2014) aprofunda a evocação e sustenta que: 

 

[...] um professor de profissão não é somente um alguém que aplica conhecimento 

produzido por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos 

sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua 

prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 
conhecimentos e um saber-fazer proveniente de sua própria atividade e a partir dos 

quais ela a estrutura e orienta  (TARDIF, 2014, p. 230). 

 

  

 Nas justificativas do termo indutor a eles apresentados, os sujeitos investigados 

asseveraram que: 

É essencial a busca de conhecimento na área pedagógica, no âmbito da docência, 

para que possa superar, inovar na busca de aprimorar o processo ensino-

aprendizagem (id.sj 07 - GG). 

 

A busca de novos conhecimentos, ou mesmo a reciclagem dos mesmos, impactarão 

em melhores alternativas ou soluções de problemas na práxis (id.sj 06 - GG). 

 

Através do conhecimento é possível a transmissão da informação adequada. 

Aprendizagem é fundamental no processo educativa. Interação é a troca de 

conhecimentos (id.sj 07 - GG). 

 
Os conhecimentos são necessários para que os conteúdos sejam repassados da 

melhor maneira possível. É preciso existir capacitação a fim de melhorar a 

transmissão de conhecimentos (id.sj 02 - GG). 

 

Um professor deve ser, acima de tudo, um bom estudante e nunca se posicionar na 

condição de detentor absoluto do conhecimento absoluto do conhecimento. É a 

partir desse posicionamento que ele pode formar consciências para construir uma 

sociedade melhor (id.sj 05 - TT). 

 

 Retomando a justificativa do que seja formação docente para um dos docentes 

investigados, ele afirmou que:  

Através do conhecimento é possível a transmissão da informação adequada. 

Aprendizagem é fundamental no processo educativa. Interação é a troca de 

conhecimentos (id.sj 07 - GG). 

 

 Com isso, acentua-se, insistimos, a prática de uma docência estribada na pedagogia 

tradicional, de concepção bancária. De acordo com Rozendo et al. (1999), esta prioriza as 
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práticas pedagógicas que pouco contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade de 

sujeitos sociais construtores de sua própria história.  Pelo contrário, a concepção 

predominante é a de uma educação para o ajustamento, a adaptação às normas e padrões de 

comportamento considerados ―adequados‖, em que aos educandos é imposta uma condição de 

passividade e subordinação à autoridade do educador.   

 É a visão denominada por Freire (2002), de ―educação bancária‖, porque nela, educar 

se torna um ato de depositar informações na mente dos educandos, os quais irão recebê-las 

sem questionamento. Nela, os professores ―depositam‖ os conhecimentos nos alunos e nas 

alunas, narrando-os e conduzindo-os à memorização mecânica dos conteúdos narrados. O 

educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o 

que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições 

nega a educação e o conhecimento como processos de busca, salienta Freire.  

 As colocações teóricas de Marin et al. (2010) sobre o ensino tradicional se adequa à 

prática reinante nas instituições da Educação Profissional e Tecnológica. Para este autores, no 

reconhecimento das tendências pedagógicas que direcionam o processo de ensino-

aprendizagem, a influência do método tradicional de ensino, centrado no professor e nos 

conteúdos, ainda é fortemente verificada no cotidiano daqueles que se propõem a ser 

educadores. Acrescenta-se a presença do pensamento tecnicista, que propõe uma prática 

pedagógica mecânica, rígida controlada e dirigida pelo professor, além de detalhadamente 

programada. Essa concepção valoriza fortemente a tecnologia, e o professor é um mero 

especialista na aplicação de manuais, o que vem ao encontro do modelo de cuidado 

fragmentado, biologicista e superespecializado, tornando a formação profissional 

desarticulada do contexto social e político. 

 E, no caso dos docentes do IFPB investigados na pesquisa, reafirmamos, denota que a 

sua prática docente nos cursos técnicos integrados ao médio reflete a forte influência, 

contraditoriamente, do habitus, das mídias, das suas formações acadêmicas o que, comprova a 

necessidade de uma formação mais efetiva. Daí a importância de uma política de formação 

continuada.  

 Na visão de Bordieu (1983),  o habitus está interiorizado em nosso inconsciente e nos 

leva a repetir comportamentos sem sabermos que estamos repetindo. Embora os docentes 

investigados tragam discurso moderno sobre formação pedagógica, termos como transmissão 

de conhecimentos, utilizados na Pedagogia Tradicional, e que ligam uma aprendizagem por 

memorização, revela um habitus professoral desses docentes. Para Bordieu (2007), o habitus 

enfatiza a dimensão de um aprendizado passado que tende a conformar e a orientar a ação. 
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Daí essa insistência de muitos docentes de que a prática docente se resume a transmitir 

conhecimentos.  

 A esfera referente aos elementos intermediários II apresenta as evocações que se 

encontram um pouco mais distante do núcleo central, que se localizam entre os elementos  

intermediários 1 e os elementos periféricos.  No que se refere ao entendimento do que seja 

formação docente, as evocações dos docentes investigados e que compõem este eixo são: 

dedicação, continuada, atualização, capacitação, compromisso, importante e reflexão, o 

que, mais uma vez, revela a valorização da formação docente. 

Os elementos periféricos são os que ficam mais afastados do núcleo central, e é nesse 

eixo onde as representações começam a sofrer modificações, mas também é aqui que funciona 

o esquema de proteção do núcleo central. De acordo com Flament (2001), esses elementos são 

fundamentais às representações, pois, ao serem organizados em torno do núcleo central, 

constituem-se na parte operatória da representação, protegendo-a em relação a possíveis 

transformações do núcleo central, podendo estar situados mais próximos (elementos 

intermediários I e II) ou mais distantes dos elementos centrais. 

Os elementos periféricos compreenderam as palavras: desafio, base, qualidade, 

educação, responsabilidade, formação, desenvolvimento, vocação, motivadora, didática, 

prazerosa, interação, profissionalização, amor, permanente, empenho, vontade, 

melhorar, leitura, firmeza, conteúdo, práxis, transformação, pesquisar, perseverança, 

adequação, reciclar, construção, planejar e gratificante. Mesmo sendo os elementos 

menos compartilhados, esses estão eivados de significados, como afirma Vieira (2016). 

 

São elementos menos compartilhados, mas que podem dar pistas acerca da estrutura 

das representações. Posto que podem revelar resquícios de uma representação 

outrora vigente, mas que agora em fase de transição. Ou ainda, esses elementos 
podem estar se agregando à representação, caminhando para uma posição de 

centralidade, para posteriormente, tornarem-se hegemônicos (VIEIRA, 2016, p.127). 

 

 

 Cabe ressaltar, mais uma vez, a Representação Social explanada na Espiral de 

Sentidos na Figura 13. Nesta, como exposto anteriormente, estão elencados elementos mais 

compartilhados pelos docentes e que aparecem em primeiro lugar na hierarquização, 

evidenciando aqueles que fazem parte do núcleo central e seus sistemas intermediários e 

periféricos. Esta fornece informações sobre as Representações Sociais com base em quatro 

círculos circunscritos – e que demonstram a constante possibilidade de movimentação dos 

elementos da representação social.  



120 

 

 Na Espiral de Sentidos ocorrem fendas entre os círculos que a compõem e há 

evocações que estão saindo de uma esfera para outra e outras mais distantes, mais resistentes 

a mudanças. Entre o elemento intermediário I e o núcleo central, por exemplo, os docentes 

investigados invocaram como elemento representacional da formação docente o termo 

conhecimento, demonstrando uma importância tendente à do núcleo central deste elemento 

categórico representacional. As fendas representam o caminho para a mudança, onde os 

elementos categóricos representacionais podem migrar de uma esfera para outra. Em caso de 

movimento endógeno, significa que há um reforço a determinado elemento da representação 

social, em caso de movimento no sentido exógeno, há um enfraquecimento desse elemento na 

representação social dos pesquisados. 

 Na concepção de Abric (1998), à medida que se afastam do núcleo central, os 

elementos que surgem resultam da ancoragem da representação na realidade, com papel de 

conexão com o núcleo central e a situação concreta, permitindo a formulação da 

representação em termos concretos, de imediata compreensão e transferência. São essenciais à 

adaptação e evolução da representação, podendo entrar em conflito com os fundamentos da 

representação, pois como o núcleo central está sedimentado, quando ocorre uma nova 

configuração sobre o objeto representativo, entra em conflito. A fenda representa o caminho 

para transformação, onde os elementos categóricos podem migrar de uma representação para 

outra. Ademais, acentua Abric (1998), são nos elementos mais distantes da esfera anterior que 

podem surgir as contradições relativas ao núcleo central.   

 Dessa forma, os elementos categóricos representacionais presentes como elementos 

periféricos e mais distantes do núcleo central (adequação, reciclar, construção, planejar e 

gratificante), indicam que são menos arraigados e resistentes à movimentação e mudanças na 

concepção representacional.  

 

6.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS ELEMENTOS REPRESENTACIONAIS 

 

 Com o intuito de conhecer as representações sociais atribuídas pelos docentes que 

ministram aulas no ensino técnico integrado ao ensino médio nos campus do IFPB analisados, 

sobre o que seja formação docente, foi aplicada a técnica de Análise de Conteúdo, conforme 

proposição de Badin (2011). 

Após a identificação dos elementos que compõem o universo representacional dos 

docentes, realizamos a análise categorial das justificativas aferidas às palavras que compõem 
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o Núcleo Central pelos participantes. Isso nos permite fundamentar o sentido semântico das 

palavras, conhecer suas nuances, contornos e sentidos representacionais.   

 A análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), adota várias formas de analisar os 

resultados em processos interpretativos diferentes e independentes, tendo como intuído levar à 

exaustão à análise dos dados e assim poder comparar os resultados entre si, fazendo o 

entrecruzamento com a teoria das representações socias. A análise de conteúdo adotada nessa 

pesquisa se configura em outra abordagem de interpretação dos dados buscando identificar as 

várias facetas que compõem uma representação e vai além de resultados imediatos.  

 Segundo a autora, pode-se dizer que a sutileza dos métodos de análise de conteúdo 

corresponde aos seguintes objetivos: 

 

A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 

contido, podendo essa ―visão‖ muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras 

palavras, será minha leitura válida e generalizável? E o enriquecimento da leitura: se 
um olhar imediato, espontâneo, e já fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar 

a produtividades e a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 

confirmam ou (infirmam) o que se procura demostrar a propósito das mensagens, ou 

pelo esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de conduzir a uma 

descrição de mecanismos de que a priori não possuíamos a compreensão (BADIN, 

2011, p.35). 

 

 

 A autora esclarece que a análise de conteúdo tem duas funções: uma heurística e outra 

de administração da prova. A heurística, enriquece a intenção exploratória, aumenta a 

propensão para descoberta. É a análise de conteúdo ―para ver o que dá‖. Na função 

―administração de provas‖, são hipóteses sobre a forma de questões ou de afirmações 

provisórias, servindo de diretrizes, para serem verificados no sentido de uma confirmação ou 

de uma informação. Nesse caso é a análise de conteúdo ―para servir de prova‖. 

 Dentre as várias possibilidades propostas pela análise de conteúdo, adotamos a análise 

categorial para se chegar as dimensões dos campos semânticos, como definido pela mesma 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, em seguida por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais se reúnem um grupo de elementos (unidade de registro, no caso da 

análise de conteúdo) (BADIN, 2011, p.147). 

 

 

  Para essa análise utilizamos os dados obtidos na aplicação do formulário da TALP.  

No primeiro momento, reunimos todas as 300 palavras evocadas; posteriormente, 

organizamos os dados por frequência de evocações, sendo selecionadas as de maior 

frequência em ordem decrescente. Na etapa subsequente, as palavras foram agrupadas por 
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proximidade semântica, preservando sempre o sentido atribuído a cada palavra observando 

suas justificativas, o que resultou em 76 palavras.  

 Para essa análise não utilizamos ponte de corte, considerando que, mesmo aquelas 

palavras que tiveram só uma única evocação, estão eivadas de significados. Segundo 

Szymanski, Almeida e Prandini (2002), a categorização dos dados é uma forma individual e 

singular de agrupamento de informações implícitas no discurso que concretizam a 

compreensão do investigador sobre o tema investigado.  

 Na etapa de categorização desta pesquisa, contruímos 6 (seis) categorias que compõem 

o campo semântico do objeto estudado, sendo delineadas as dimensões: PROFISSIONAL, 

ÉTICA, FORMATIVA, PEDAGÓGICA, NEGATIVA e AFETIVA, conforme descrito na 

Tabela 10, com base na análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

  

Tabela 10. Categorização das palavras por campo semântico a partir da TALP aplicada aos 

docentes do IFPB. 

 

PROFISSIONAL – F = 146 ÉTICA   –  F = 59 FORMATIVA – F = 54 

Fundamental     

Atualização       

Continuada       
Qualificação  

Desenvolvimento 

Permanente  

Profissionalização 
Amadurecimento 

Institucional  

Edificação  
Experiência 

Competência  

Intrínseco  
Investimento 

Direito  

Vital  

 Dedicação 

Compromisso 

Qualidade  
Responsabilidade 

Civilidade  

Cidadania  

Humana  
Alteridade 

Humildade 

Esforçado 
Realista 

Firmeza 

Representar  
Vontade 

Conhecimento  

Aprender  

Desafiadora 
Constante 

Reflexão  

Educação  

Metodologia  
Pesquisar 

Planejar  

Psicólogo  
Inovação 

Debate  

Autocrítica 
Empolgante 

Fácil  

Complexa  

Mudar 
Técnica  

PEDAGÓGICA  – F = 31 

 
NEGATIVA  – F = 9 AFETIVA  – F= 5 

Reciclar 

Didática 
Práxis 

Práticas pedagógicas  

Direcionada  
Habilidade 

Interdisciplinar  

Construção  

Interagir 
Conselheiro  

  

 

Distante  

Facultativa  
Improdutiva 

Ineficiente 

Negligenciada 
Paciência  

Sacrifício 

Cansativo 

 
 

 Amor  

Missão 
Vocação 

Gostar  
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Discussão 
Oportuna 

Diálogo 

Desempenho 
Motivadora  

Revisão 

Transformadora 

Conteúdo 
Ensinar   

Leitura 

 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na categorização, a escolha das dimensões acima se deu em razão de que as mesmas 

são, por demais, representativas da prática docente:  

a) a dimensão profissional, neste estudo, decorre da associação da prática docente a saberes 

como competência profissional, habilidades, experiência, formação, atualização; b) a 

dimensão ética se refere ao compromisso com o exercício profissional do docente, que, no 

dia-a-dia da sua prática está envolvido em situações de condutas de responsabilidade social e 

consciência ligada à ética, bem como, de acordo com Perrenoud (2000), a competência do 

professor em desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e sentimento de justiça, 

que são componentes éticos importantes na profissão de professor; 

c) na dimensão formativa, o trabalho do professor não pode ser considerado desvinculado do 

contexto escolar, de suas demandas e de suas transformações, sendo capaz de compreender e 

praticar a diversidade e esteja aberto a práticas inovadoras, aprimorando os seus 

conhecimentos sobre como melhor lidar com as características individuais (habilidades, 

necessidades, interesses, experiências de cada aluno, a fim de planejar aulas que levem em 

conta tais informações e necessidades, conforme Miranda (2015);  

d) o uso da dimensão pedagógica, justifica-se, com base em Miranda (2015), a partir de 

Vygotsky, pelo fato de que o sujeito tem papel ativo em sua aprendizagem, o ensino é 

mediado pela ação do professor e também pelos outros sujeitos envolvidos no processo e que 

o conhecimento se relaciona com a realidade do aluno, e que, também, desenvolver o 

pensamento é aprender a pensar por conceitos, aprender a pensar por conceitos, requerendo 

um ensino que influencie, por meio dos conteúdos, no desenvolvimento das capacidades 

intelectuais do aluno, baseando-se na mediação cognitiva dos conteúdos e a mediação didática 

dessa mediação cognitiva, providenciada pelo professor;  

e) na dimensão negativa, pois profissões que lidam com pessoas sempre exigem inteligência 

emocional e relações interpessoais, e que, disso, inevitavelmente decorrem abordagens 

negativas ao final e que devem ser retratadas;  
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f) a dimensão afetiva é um componente presente e fundamental nas relações entre docente e 

discente, sendo muito presente na prática docente no ensino médio, em razão do lidar com 

adolescentes; para Codo (2006), o afeto se manifesta como emoções, sentimentos e paixões, e 

sempre vem acompanhado da impressão de prazer ou desprazer, de satisfação ou insatisfação, 

de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. O objetivo do trabalho do professor é a 

aprendizagem dos alunos, sendo a afetividade o grande catalisador desse processo, o que gera 

uma tensão entre objetividade e subjetividade no trabalho, daí a escolha dessa dimensão no 

estudo em apreço, por ela sempre estar presente. 

 A seguir, relataremos os resultados relativos à categorização dimensional das palavras 

por campo semântico a partir da TALP aplicada aos docentes do IFPB sobre formação 

docente, iniciando com a dimensão profissional. 

 

6.3.1 Dimensão profissional 

 

 O conceito mais atual de profissionalização docente está associado a outros saberes 

como competência profissional, habilidades, experiência, formação, atualização. Para Gorzoni 

e Davis (2017),  

 

a responsabilidade pública da profissão docente, a prática profissional deve-se 

constituir de forma partilhada, e não isolada. A competência profissional refere-se 
aos recursos intelectuais empregados na construção do repertório de conhecimentos 

profissionais, habilidades e técnicas para desenvolver a ação didática, a análise e 

reflexão sobre a prática e condição de intervir no meio externo para favorecer o 

ensino (GORZONI e DAVIS, 2017, p. 5). 

 

 

 Na dimensão profissional atribuída à formação docente, percebemos, pela Tabela 8, 

que, com uma frequência de 135 evocações, foram compartilhadas pelos sujeitos 

investigados, evocações como fundamental, atualização, continuada, qualificação e 

desenvolvimento, entre outras. 

 Sabe-se que a profissão docente é, na visão de Baccon (2011), uma tarefa desafiadora, 

pois além de situações do cotidiano escolar, é imposto ao mesmo estar a par das mudanças 

tecnológicas e as complexas relações sociais que a contemporaneidade lhe determina. E, na 

visão de alguns docentes, conforme se observa nas justificativas referentes as falas, evocações 

como fundamental, atualização e continuada são bem representativas para estes do que 

significa a formação docente. 

 A consciência dos docentes investigados sobre a importância profissional de uma 

formação continuada, a preocupação com a atualização, qualificação e uma ação eficaz no 
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cotidiano escolar, traduz-se nas representações sociais que são a essência das falas que se 

seguem: 

A formação docente é a base para a nossa formação, edifica-nos e qualifica-nos 

para a transmissão de informações para a sociedade (id.sj 04 - EE). 

 

A formação docente enquanto processo implica ao sujeito mediador da educação 

formal (docente), aventura ao desenvolvimento contínuo de habilidades, destaco 
também o compromisso individual exigido nessa empreitada que, consorciadamente 

a outras ações profissionais, constituem motor para a excelência da educação (id.sj 

03 - EE). 

 

A formação docente é responsável pelo reflexo da atividade do mesmo em sala de 

aula. Um docente qualificado garantirá boa qualidade no ensino. Deve ser periódica 

para trazer inovação (id.sj 02 - MM). 

 

 

 As falas anteriores se ajustam ao pensamento de Perrenoud (2000) ao afirmar que uma 

das competências do professor é buscar a sua própria formação, com a ressalva crítica de que 

este deve ―ser agente do sistema de formação contínua‖. 

 
Administrar sua própria formação contínua é uma coisa, administrar o sistema de 

formação contínua é outra. Este último esteve, durante muito tempo, na dependência 

das administrações escolares ou de centro de formação independentes, 

principalmente as universidades. A profissionalização do ofício de professor recruta 

parceiros entre os poderes organizadores da escola dos centros independentes de 
formação e das associações profissionais de professores. Para que tal parceria se 

desenvolva, importa que o debate tenha início nos locais de formação contínua, por 

meio de um diálogo entre profissionais formadores e responsáveis por formação, 

antes de constituir o objeto de negociações na ―cúpula‖. Nesse último nível, podem 

ser negociados não só recursos, períodos de formação, estatutos, mas, também, as 

orientações, as prioridades, os conteúdos e os procedimentos deveriam depender de 

uma elaboração cooperativa, de uma discussão compartilhada sobre a formação. 

Hoje, ela não está ainda muito desenvolvida. Seria importante que, cada vez mais, 

professores se sentissem responsáveis pela política de formação contínua e 

interviessem individual, ou coletivamente, nos processos de decisão 

(PERRENOUD, 2000, p. 169). 
 

 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), definidas pela Resolução n
o
 2, de 1

o
 de 

julho de 2015, que estabelecem  parâmetros para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, tratam a ―docência como ação educativa e como 

processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 

desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e 

estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de conhecimentos, no 

diálogo constante entre diferentes visões de mundo‖. Estas, estabelecem no art. 3
o
, que 
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a formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à 

preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções de 

magistério...educação profissional e técnica de nível médio...a partir de compreensão 

ampla e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 

produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a participação na 

elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na 

perspectiva de garantir, com qualidade, os 4 direitos e objetivos de aprendizagem e o 

seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional (BRASIL, 

2019). 

 

 

 As DCN em vigor destacam, no art. 7
o
, parágrafo único, as características e dimensões 

que a iniciação docente deve abranger. No IFPB, como nos demais Institutos Federais, como 

já destacado anteriormente, tem em seus quadros ministrando aulas no ensino técnico 

integrado ao médio, muitos docentes sem formação pedagógico e inexiste uma política 

obrigatória para formação continuada para docentes, principalmente os que estão em estágio 

probatório, o que, com a prática docente sem essa base, possivelmente contribua com a evasão 

e retenção crescentes. Existe uma carência de regulamentação básica para isso a nível 

institucional. 

 Embora o discurso dos docentes seja de valorização e de destaque da necessidade da 

formação continuada — como se nota na fala ―o crescimento profissional está diretamente 

ligado à formação docente – id. Sj 02 – TT¨ —, na nossa prática pedagógica e com base nos 

registros do diário de campo a partir de relatos de pedagogos de outros campi dos IFs, há uma 

resistência para participar até de semanas pedagógicas. Para Pavão e Castro (2016), em 

análises em Instituições Federais de Ensino Superior — mas, que, ao nosso ver pode subsidiar 

a problemáticas nos Institutos Federais — há ausência de estímulo institucional à participação 

do docente nesse tipo de formação, bem como a existência de uma resistência do corpo 

docente a esse tipo de formação, resistência essa alimentada pela já citada falta de estímulo, 

pela visão distorcida da finalidade da prática pedagógica, e também de regulamentação 

institucional dessa formação. 

 Não obstante essa constatação, as DCN vigentes norteiam, no art. 16, parágrafo único, 

os caminhos para que se cumpra a formação continuada de professores. 

 
A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações...tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente (BRASIL, 2019). 

 

 

 No caso dos Institutos Federais, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério do ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (Lei n
o
 12.772, de 28 de dezembro de 2012), vincula o 
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ingresso como Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

somente a exigência de diploma de graduação, deixando ao arbítrio dos Editais do certame 

outras exigências e, no caso dos certames até então do IFPB, inexiste a obrigatoriedade 

subsidiária que bacharéis tenham que se submeter a formação continuada posteriormente. As 

progressões e promoções docentes, também não são vinculadas a nenhuma obrigatoriedade de 

formação continuada, mas somente com base em interstícios e avaliações de atividades de 

desempenho.  

 Outras falas relacionadas à formação docente dos investigados, inserida na sua 

dimensão profissional, ligam o desejo de qualificação, capacitação e aperfeiçoamento ao seu 

trabalho docente.  

Minhas escolhas estão sempre relacionadas com a importância de estar sempre se 

qualificando, que é o mais importante, pois faz parte do trabalho docente. A 

qualidade de vida está relacionada ao reconhecimento dessa qualificação e por isso 

melhoria nas condições salariais (id.sj 06 – TT).  
Capacitar aos que não tiveram essa oportunidade. Verificar junto a demanda e 

necessidade, onde e como podemos trabalhar da melhor forma. Atualização para 

sucesso no trabalho, tanto quantitativo quanto qualitativamente (id.sj 06 – GG). 

Aperfeiçoamento, pois a formação docente auxilia a repensarmos nossa prática 

favorecendo a aquisição de novos conhecimentos e proporcionando uma reciclagem 

(atualização, qualificação – grifo nosso) de ideias e pensamento (id.sj 02 – TT). 

Formação docente envolve comprometimento com o ato de ensinar e o ato de 

aprender, que envolve necessidade de atualização, portanto requer uma qualificação 

contínua (id.sj 07 – MM). 

 

 

 Para Perrenoud (2000), a formação continuada precisa estar em sintonia com o 

trabalho do docente no seu dia-a-dia, ou seja, com a sua prática pedagógica.  

 Ademais, esta narrativa do investigado se enquadra nos preceitos estabelecidos por 

Tardif e Lessard (2007) sobre o trabalho docente. Para estes, todo trabalho humano possui 

fins – motivos, intenções, objetivos, projetos, planos, programas. Eles se manifestam de 

diversas formas no decorrer da ação. Podem ser formalmente declarados e apresentados, ou 

nascer durante a ação, por exemplo, pela pressão das circunstâncias. Os fins vão se 

transformando com a experiência adquirida pelo trabalhador. A docência é chamada pelos 

autores de atividade instrumental, isto é, uma atividade planejada e estruturada. 

 Essa preocupação com o aperfeiçoamento tem  respaldo nos pressupostos teóricos de 

Duarte (2017), para quem a formação continuada de professores é o processo permanente de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida 

profissional, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova 

aprendizagens significativas. Citando Nóvoa (2009), este autor afirma que formar-se 

continuamente tornou-se obrigatoriedade para os professores, pois há uma escola que precisa 
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lidar com gerações interativas, inquietas e tecnológicas. Lidar com o bullying, com a 

diversidade cultural e racial, com a questão ambiental, com o avanço tecnológico e com as 

dificuldades de aprendizagem, por exemplo, não fez parte do currículo de formação de muitos 

professores em atividade, mas se constitui numa necessidade crescente em seu cotidiano 

profissional. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é, 

também, uma identidade profissional. 

 Em continuidade ao campo semântico do objeto estudado, relataremos as percepções 

relacionadas à dimensão ética da formação docente na ótica dos docentes do IFPB.  

 

6.3.2 Dimensão ética 

 

 Na dimensão ética dada ao termo indutor, percebemos, pela Tabela 8, o 

compartilhamento pelos sujeitos investigados, de evocações como dedicação, compromisso, 

qualidade, responsabilidade, civilidade, cidadania, entre outras. 

 A dimensão ética está associada ao compromisso com o exercício profissional do 

docente. Para Freire (1997), um testemunho que não deve faltar em nossas relações com os 

alunos é o da permanente disposição em favor da justiça, da liberdade, do direito de ser. A 

nossa entrega à defesa dos mais fracos, submetidos à exploração dos mais fortes. É 

importante, também, neste empenho de todos os dias, mostrar aos alunos como há boniteza na 

luta ética. 

 O desafio de tornar-se professor compõe um processo dialético do ensinar e aprender. 

Em ações voltadas para o desenvolvimento de condutas de responsabilidade social, de 

comprometimento com o próximo e consciência ligada à ética, Morin (2004) instrui como 

pressuposto básico que é preciso desenvolver a ética da compreensão e da solidariedade. Nas 

falas dos docentes, percebe-se a essência da dimensão ética dita por Melo (2009), quando 

estes verberam evocações sobre o termo indutor. A transcrição abaixo dos discursos desses 

investigados traduz essa concepção: 

 

Entendo que o exercício docente tem como premissa para sua exiguidade, primeiro a 

qualificação, ou seja, ser antes de mais nada licenciado para esse metier; depois a 

qualificação na área do exercício docente; num segundo momento o compromisso 

com os processos de formação pedagógica que voltem-se para um compromisso 

social, a qual a educação está e deve ser chamada a cumprir. Refiro-me aqui aos 

direitos e deveres, igualdades, etc. Todos para se chegar ao terceiro importante pilar 

da educação – o acesso à cidadania (id.sj 08 – PP). 
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A educação tem grande influência no desenvolvimento das pessoas de uma forma 

geral e ela pode ser utilizada para melhorar a qualidade de vida da sociedade (id.sj 

04 – PP). 

 

 Para Mizukami (2006), é dever do docente o ter a capacidade de analisar as múltiplas 

dimensões da educação, dentre elas a ética, com vistas a considerar o desenvolvimento 

integral e pleno dos discentes.  

 Na visão dos docentes investigados, a conceituação de formação docente envolve, 

fortemente, essa dimensão, nos sentimentos de comprometimento social, de cidadania, de 

responsabilidade social retratados nas falas abaixo:  

 

Para ser um docente comprometido deve haver dedicação tanto na preparação das 

aulas, quanto no cuidado com os alunos; não sabemos tudo, por isso, a humildade é 

fundamental e pelas dificuldades que enfrentamos nunca deixar de perseverar (id.sj 

09 – AA). 

 

É responsabilidade porque lidamos com pessoas, com a formação de caráter. É 

desafio porque trabalha com a subjetividade. Requer empenho porque às vezes 

somos mal interpretados‖ (id.sj 07 – AA). 

 

Acredito que o objetivo principal da formação docente seja a educação do indivíduo 

e para isso é necessária uma formação de igualdade e também capacitações que 
aprimorem o ensino (id.sj 01 – AA). 

 

 Essas falas precedentes traduzem a constituição daquilo que Bordieu (1983) 

denominou de ethos, qual seja o conjunto de princípios interiorizados que guiam a conduta do 

indivíduo de forma inconsciente e que permite a adesão aos valores partilhados por 

determinado grupo social.  

 Nas considerações iniciais das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015 (BRASIL, 

2019), o legislador contemplou várias evocações ligadas à dimensão ética e que consolidam 

as categorizações dos docentes investigados, neste tocante. 

 
CONSIDERANDO os princípios que norteiam a base comum nacional para a 

formação inicial e continuada, tais como: ... c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) 

compromisso social e valorização do profissional da educação. 

CONSIDERANDO a docência como ação educativa e como processo pedagógico 

intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 

pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem 

entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos 

inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de conhecimentos, no 

diálogo constante entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2019). 

 

 

 Um outro docente investigado destaca um ponto de vista muito arraigado, que é o da 

educação ser a protagonista como mola propulsora da sociedade. Na sua fala, destacou 

―educação: compromisso coma sociedade; social: melhoria de vida e humanidade; 

Desenvolvimento: sempre pensado no desenvolvimento social da população (id.sj 01 – TT)‖. 
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De acordo com Emediato (1978, p. 207), a educação é vulgarmente considerada um 

importante instrumento impulsionador da transformação social. Segundo a teoria liberal, a 

educação foi sempre considerada uma via para a mobilidade social e a chave de progresso 

individual e social. Todavia, foi nos anos 60 que a educação principiou a atrair as atenções, de 

modo especial, dos economistas, dos políticos, dos organismos internacionais e dos 

movimentos revolucionários. Ocorreram certos acontecimentos que levaram a olhar mais de 

perto os processos e as instituições educacionais. A concepção funcionalista da educação, 

predominante em países como o Brasil, sustenta que a igualdade, o crescimento individual e a 

integração social dependem das mudanças sociais que ocorrem nas esferas social e 

econômica. As modificações tecnológicas são consideradas pelos estruturo-funcionalistas 

como a base da mudança social. Consequentemente, a mobilidade profissional e os salários 

são vistos como fortemente dependentes dos processos de industrialização e racionalização da 

estrutura econômica em geral. A educação desempenha um papel importante neste processo 

de transformação. A tecnologia avançada exige qualificações mais elevadas, que são 

proporcionadas pela instrução, de modo que a educação se torna um elemento básico para a 

obtenção de recompensas econômicas, de posição social e de poder. 

 Portanto, em comunhão com o pensamento de Melo (2009), a faceta da dimensão ética 

compreende elementos que evidenciam a função prescritiva da representação social, ou seja, 

designam o que deve fazer parte da conduta do professor, com valores voltados à cidadania e 

à ética que foram massificados no meio educacional, permeando os discursos dos docentes. 

Ser professor significa, neste contexto, conforme os elementos dessa dimensão, ter 

responsabilidade e compromisso.  

 Na próxima dimensão, a dimensão formativa, faremos uma análise dos componentes 

categóricos das palavras por campo semântico a partir da TALP aplicada aos docentes do 

IFPB sobre formação docente. 

 

6.3.3 Dimensão formativa  

 

 O sentido da formação humana não é instituído nas práticas de formação de 

professores pelas políticas públicas do campo da educação, posto que os processos humanos 

extrapolam as objetividades de qualquer programa de formação de professores. Só os 

formadores de professores e os próprios professores poderão dar esse sentido à formação de 

professores, inserindo esses processos de formação como um projeto de existencialidade na 

sua vida (ARAÚJO; ARAÚJO; SILVA, 2015). 
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 A formação continuada tem que desaguar em atualizações, aprofundamento das 

temáticas educacionais e proporcionar reflexões sobre a prática educativa, promovendo um 

processo constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de competências 

profissionais. Sabe-se que um processo reflexivo exige predisposição a um questionamento 

crítico da intervenção educativa e uma análise da prática na perspectiva de seus pressupostos. 

Isso supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e problematize os 

valores e as concepções de cada professor e da equipe (BRASIL, 1999), daí a necessidade de 

uma formação docente com essa dimensão, conforme apregoada pelos docentes investigados. 

 Como elementos representativos da dimensão formativa relacionada à formação 

docente dos investigados, na Tabela 8 constam evocações como conhecimento, aprender, 

desafiadora, constante, reflexão e educação, dentre outras. 

Destacam-se as seguintes falas relacionadas à dimensão formativa:  

 

A formação deve estar integrada às práticas docentes, de ensino, pesquisa e 

extensão. As atividades pontuais não são suficientes para fomentar essa 

ação/reflexão; o contato e a troca de experiências é fundamental, sobretudo no 

contexto de uma rede (id.sj 08 – TT). 

 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes enfatizam a importância da tríade 

ensino-pesquisa-extensão na formação continuada de docentes. 

 

Art. 3o... § 1º Por educação entendem-se os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino, pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas relações criativas entre natureza e cultura. 

§5o... V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 
fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

  

 A fala anterior traz um elemento importante relacionado à teoria e prática, ação-

reflexão; importante para docentes da Educação Profissional e Tecnológica, onde o professor 

deve compreender o processo de reflexão sobre a prática como um dos caminhos para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Para Schön (2003), a formação profissional 

interage com a teoria e a prática, em um ensino reflexivo, baseado no processo de reflexão na 

ação, ou seja, um ensino cujo aprender através do fazer seja privilegiado; um ensino cuja 

capacidade de refletir seja estimulada através da interação professor-aluno em diferentes 

situações práticas. Não se pode ensinar ao estudante aquilo que é necessário ele saber, porém, 

pode-se instruir. 
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 Para Freire (1997), a luta democrática em que os docentes testemunham a seus alunos 

os valores da democracia lhes coloca, entre outras  exigências basilares, a que encerra em si o 

exercício de um direito, exigirem, brigando por sua efetivação, sua formação permanente 

autêntica – a que se funda na experiência de viver a tensão dialética entre teoria e prática. 

Pensar a prática enquanto a melhor maneira de aperfeiçoar a prática. Pensar a prática através 

de que se vai reconhecendo a teoria nela embutida. A avaliação da prática como caminho de 

formação teórica e não como instrumento de mera recriminação do docente. 

 Outro docente investigado enfatiza a formação continuada como fundamental: ―A 

formação docente é fundamental para que haja aprendizado tanto para o docente quanto para 

o aluno, e por isso, deve ser continuada (id.sj 10 – TT‖). Ampliando a dimensão formativa 

dos elementos categóricos analisados, um outro investigado mencionou as novas demandas 

por informações atualizadas, novas tecnologias e novas metodologias que o professor deve 

dominar para estabelecer um melhor fluxo no processo ensino-aprendizagem e, com isso, a 

formação continuada é de suma importância. ―Atualização, porque o mundo vive em 

aceleração constante e precisamos acompanhar; continuidade, pois o educador nunca para de 

estudar; o educador precisa dedicar-se com empenho para ter uma formação de qualidade 

(id.sj 02– PP)‖ e ―é necessário a reflexão de sua atuação em sala de aula avaliando os alunos e 

principalmente, avaliando sua aula. Pesquisar novas metodologias, novas aplicações dos 

conteúdos. Capacitar no sentido de estudar, se qualificar, assim suas ações serão cada vez 

melhores (id.sj 10 – TT)‖, retrataram os docentes nas suas justificativas do que é formação 

docente.  

 Para Morán (2015), as transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e 

tecnológicas das últimas décadas têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, as 

relações estabelecidas entre elas, o mundo do trabalho e, por conseguinte, a escola. Sabe-se 

que ―a educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na sociedade: como 

evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a 

conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais‖. Os defensores do uso 

da Metodologia Ativa da Educação enfatizam que a escola padronizada, que ensina e avalia a 

todos de forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é 

baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma 

convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora. 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos professores, 

faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta 

de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com 
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muitas pessoas diferentes. E no IFPB, não obstante existam vários cursos técnicos integrados 

ao médio que possuem ferramentas ligadas às tecnologias, os TICS, e os discursos dos 

docentes investigados nesta pesquisa, prevalece o tradicionalismo na forma de ensinar, através 

de experiências pedagógicas ―sólidas‖ e conteudistas, em contramão às atuais demandas 

sociais exigem do docente uma nova postura e o estabelecimento de uma nova relação entre 

este e o conhecimento. 

 Assim, conforme Diesel; Baldez e Santos (2017), em contraposição ao método 

tradicional, em que os estudantes possuem postura passiva de recepção de teorias, o método 

ativo propõe o movimento inverso, ou seja, passam a ser compreendidos como sujeitos 

históricos e, portanto, a assumir um papel ativo na aprendizagem, posto que têm suas 

experiências, saberes e opiniões valorizadas como ponto de partida para construção do 

conhecimento. Com efeito, essa mudança não é simples de ser efetivada, posto que toda 

metodologia de ensino e de aprendizagem parte de uma concepção de como o sujeito aprende. 

Dessa forma, cada um, no seu percurso formativo, quer como estudante, quer como professor 

ou professora, age em consonância com as concepções de educação e de aprendizagem que 

possui. Portanto, faz-se necessário trazê-las à reflexão como possibilidade de ressignificação 

da prática docente e no método ativo o professor é apenas o facilitador desse processo, sendo 

objetivo deste modelo de ensino o incentivo de aprendizado dos alunos de forma autônoma e 

participativa, sendo eles o centro do processo. 

 Uma das falas que justificam a representação social dos docentes do IFPB quanto ao 

termo indutor formação docente é... inclui um dos temas mais debatidos nos espaços 

escolares, que é a questão da alteridade. Sabemos que o entendimento e reconhecimento do 

outro com as suas características, dimensões e costumes próprios e individuais, é fundamental 

que, com a participação de todos, a sociedade se torne mais justa e igualitária. Disse o 

docente: ―aprender porque a função de professor exige constante renovação e aprendizado. 

Adaptação para cada situação diferente exige a capacidade de se adaptar do docente. E 

alteridade porque a função do professor exige se colocar no lugar do outro, seja educando ou 

colega, para cumprirmos nosso papel de educador (id.sj 03 – PP)‖. Na alteridade, há 

necessidade de entendimento das diferenças e a interação entre os diferentes. Na visão de 

Farinon (2018), 

Os movimentos em defesa dos direitos humanos, em defesa de modos de vida 

alternativos, assim como a tênue frouxidão referente aos padrões postos como 
abrangentes, causaram uma reviravolta no modo de vida, no modo de pensar e de 

agir. Por mais que ainda soe estranho para muitos, desencadeou-se a intensificação 

da ideia de que existem muito mais modos de ser gente que o estabelecido pela 

racionalidade do igual. Se, por um lado, estamos diante de um tema urgente para o 
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pensamento atual, por outro, temos um enorme problema a ser resolvido, no sentido 

de saber se o senso de diversidade e pluralidade, com o consequente ideal de 

inclusão, são suficientes para a ocorrência de relações éticas. Com a diversidade e 

pluralidade estamos diante da ideia de realidades múltiplas que coexistem em um 

espaço e tempo comuns, mas isso não resolve o problema posto, o que nos lança a 

um desafio ainda maior, o da educação em sua responsabilidade de formação do 

humano para não simplesmente aceitar o diferente pela via jurídica, mas, juntamente 

com as estruturas externas, transformar as estruturas internas que o impedem de ver 

o diferente como não perigoso ou não tão humano. Isso se constitui em uma questão 

urgente para ética e educação. Não é incomum que a inclusão caminhe de mãos 

dadas com a exclusão; não é incomum que o diverso gere o sentimento de adverso; 
não é incomum que o diferente desencadeie o movimento de indiferença. Inclusão e 

exclusão, diverso e adverso, diferente e indiferente são as tensões que os processos 

educativos devem colocar em sua agenda, uma vez conscientes dos desafios que 

envolvem a formação para além da instrumentalização ou de repasse de conteúdos. 

Assim, ansiamos por mais educação! No caminho de possíveis soluções ou 

minimizações dessas tensões, a alteridade é posta como o qualificativo ético 

fundamental para que a diversidade e a pluralidade não sejam reduzidas somente à 

percepção do múltiplo. Com a alteridade ocorre um compromisso com o humano 

que se constitui enquanto abertura, enquanto um-para-o-outro, ou enquanto um-

com-o-outro. Com ela, a diferença se torna condição humana, fazendo surgir a 

esperança de que a violência seja superada por relações cujos meios sejam, em 
palavras benjaminianas, ―atenção do coração, a simpatia, o amor pela paz, a 

confiança e outras qualidades a mais‖ (FARINON, 2018, p. 130-131). 

 

 

 Com relação à preocupação com o desempenho dos alunos egressos dos Institutos 

Federais, na sua fala, um dos docentes assim se pronunciou: ―a formação docente é 

importante e necessária para orientar o docente no desenvolvimento de seu trabalho, de forma 

que ele possa melhorar o desempenho seu e de seus alunos (id.sj 03 – EE)‖.  

 Quanto a essa preocupação da prática docente, os resultados da Rede federal de 

Educação Profissional e Tecnológica no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA), realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), apontam que, se fosse um país, a Rede Federal estaria entre os primeiros colocados 

nas áreas analisadas. O Pisa testa os conhecimentos de Ciências, Leitura e Matemática de 

estudantes de 15 anos de idade. A avaliação é feita a cada três anos e cada aplicação é focada 

em uma das áreas. Em 2015, o foco foi em Ciências, que concentrou o maior número de 

questões da avaliação. Em Ciências, a Rede Federal recebeu 517 pontos (11
o 
lugar – 

Singapura, com 556 pontos liderou o ranking), bem acima da média do Brasil – que soma as 

notas obtidas pelos estudantes das redes Federal, Estadual e Particular – que foi de 401 (62
o
 

lugar). Se fosse um país, a Rede Federal teria ficado à frente de países como Coreia do Sul, 

Estados Unidos e Alemanha. 

 Já em Leitura, a pontuação da Rede Federal – 528 pontos – seria suficiente para deixá-

la na segunda colocação entre os 70 países e territórios analisados, ficando atrás apenas de 

Singapura, com 535 pontos. Em Matemática, a nota da Rede foi 488 (30
o
 lugar), bem acima 
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da média geral do Brasil, que foi 377 pontos. Singapura obteve a maior pontuação, que foi 

564 pontos (IFB, 2019). 

 Com relação ao desempenho dos alunos no Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM), dados de 2016 apontam a liderança de alunos da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica em 14 Estados. Criado há 20 anos, o Exame Nacional 

do Ensino Médio avalia o desempenho escolar e acadêmico ao fim do Ensino Médio. A prova 

é realizada todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Segundo o Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

CONIF, incluindo os resultados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reportagem da Folha de S. 

Paulo, publicada em 14 de janeiro de 2018, aponta que ―o desempenho dos alunos de ensino 

médio de Institutos Federais no Enem 2016 colocou unidades da rede no topo das escolas 

públicas em 14 Estados‖. Traçando uma comparação do indicador de qualidade com a 

redução do orçamento – menos 14% no período de 2015 a 2017 –, a publicação classifica 

essas instituições como ―elite da escola pública de ensino médio, referência em educação 

técnica‖. Segundo tabulação da Folha, obtida a partir dos dados brutos divulgados pelo 

Ministério da Educação (MEC), a média geral registrada pelos Institutos Federais no Enem 

2016 foi de 564,93, uma diferença de 3% em relação à rede privada, que alcançou a 

pontuação de 580,93 (CONIF, 2018). 

 Considerando o exposto, os institutos federais têm cumprido, do ponto de vista 

formativo, sua misão ao formar, uma vez que seus egresos alcançam patamares muito acima 

da média brasileira. Ademais, há um patente preocupação também com uma formação cidadã, 

pois os institutos oferecem outros espaços e oportunidades de participação em atividades para 

além da sala de aula tais como: esportes, lazer, cultura, alimentação e apoio psico-pedagógico 

para os estudantes. Ou seja, os institutos federais na vanguarda da escola integral busca 

ofertar uma formação holística. 

 No próximo item discorreremos sobre a dimensão pedagógica.   

 

6.3.4 Dimensão pedagógica 

 

 Na dimensão pedagógica construída a partir ao termo indutor formação docente é..., 

percebemos, pela Tabela 8, que as evocações dos sujeitos investigados atestam palavras como 

reciclar, didática, práxis, práticas pedagógicas, direcionada e habilidade, dentre outras.    

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/01/1950323-apesar-de-cortes-institutos-federais-lideram-nota-do-enem-em-14-estados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/01/1950323-apesar-de-cortes-institutos-federais-lideram-nota-do-enem-em-14-estados.shtml
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A dimensão pedagógica se ocupa dos métodos, técnicas e recursos de ensino. De acordo com 

as falas dos sujeitos investigados, e declinadas em seguida, a formação continuada propiciará 

acesso a novas tendências pedagógicas, novas ferramentas de ações docentes e que serão 

direcionadas ao público-alvo, quais sejam, os discentes. 

 

Acredito que na formação docente é necessário a priori uma boa formação inicial 

(conhecimento) para que se possa passar segurança ao repassar o conteúdo. Sem 

uma boa bagagem acadêmica, a tendência é uma aula/curso não produtivo. Para 

professores da área técnica, além de uma boa formação, uma experiência prática faz 

uma grande diferença. A vivência de campo introduz elementos importantes no 

ambiente acadêmico (id.sj 02– BB).  

 

 

A Teoria das Representações Sociais representa um norte à ação do sujeito, e a 

justificativa acima à evocação compartilhada do sujeito investigados é um reconhecimento da 

formação docente como um instrumento de aprendizagem necessário, fundamental à prática 

docente e ferramenta de conhecimento para exteriorizar essa prática no biunívoco ensino-

aprendizado do cotidiano escolar. Como já salientado anteriormente, se na formação inicial de 

outros cursos discute-se a clássica dicotomia entre teoria e prática, entre área específica e área 

pedagógica, na educação profissional esse conflito amplia-se para uma tríade conflitante que 

envolve os conhecimentos teóricos, específicos de cada área; os conhecimentos práticos mais 

ligados ao próprio saber fazer do profissional em formação; e os conhecimentos pedagógicos 

necessários para trabalhar os conteúdos atinentes a cada uma das áreas de conhecimento.  

Souza; Andrade e Aguiar (2014) observam que o artigo 61 estabelece apenas que a 

formação de profissionais da educação dos diferentes níveis e modalidades de ensino dar-se-á 

mediante a associação entre teorias e práticas e mediante a capacitação em serviço, e que é 

preciso aproveitar a formação e as experiências anteriores desses profissionais em instituições 

de ensino e em outras atividades incluído pela Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009. 

 

Considero que a formação docente seja indispensável para todos os profissionais que 

lidam com o ensino, além de defender uma formação continuada, só assim 

poderemos ampliar nossos conhecimentos e ter acesso as novas tendências 

pedagógicas (id.sj 10 – BB). 

 

Todo docente carece estar em constante formação, independentemente de ascensão 

funcional, visto que esse prescinde de novos conhecimentos, metodologias e 

tecnologias para sentir-se bem (id.sj 06 – BB). 
 

 

No que se refere às falas acima, de acordo com Souza e Castro (2017), a formação 

continuada é vista como um processo que possibilita ao professor opções para desenvolver o 

seu próprio trabalho docente, mudando a sua forma de agir e de solucionar problemas, 

lançando mão de informações adquiridas do processo de reflexão sobre a prática pedagógica. 
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O processo de formação continuada é visto pelos estudiosos como um conjunto de cursos 

realizados após a graduação; em outros momentos, como a realização de capacitações 

concretizadas após o ingresso na carreira docente. Contudo, percebemos que quase todas as 

abordagens giram em torno das seguintes situações: reuniões pedagógicas, planejamentos, 

grupos de professores, congressos, seminários, cursos oferecidos pela instituição, palestras, 

cursos de aperfeiçoamento, teleconferências, entre outros modos de formação.  

 Nas ideias de Candau (2017), a formação continuada não pode ser idealizada como um 

processo de acumulação de certificados, cursos, conhecimentos, palestras, ou algo desse teor; 

mas, sim, como um processo reflexivo sobre a prática docente e uma reconstrução continuada 

de uma identidade pessoal e profissional. A formação continuada não pode ser resumida a 

cursos ou capacitações, seja ela realizada após a graduação, seja ela implementada após o 

ingresso na carreira do magistério, isto é, o que deveria haver é uma concepção que vincule a 

prática do professor, às políticas públicas de formação e o ambiente de trabalho. 

 De acordo com Furtado (2015), a formação continuada de professores é o processo 

permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao 

longo da vida profissional, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que 

promova aprendizagens significativas. A dimensão pedagógica se ocupa dos métodos, 

técnicas e recursos de ensino. Um sem fim de possibilidades metodológicas se apresentam aos 

professores em função do avanço da tecnologia em todas as áreas. A atividade de troca de 

experiências através de oficinas e workshops mostra-se bastante eficaz na concretização dessa 

dimensão. 

 Para que a formação continuada atinja seu objetivo, precisa ser significativa para o 

professor. Os processos de formação continuada podem ser valiosíssimos, se conseguirem 

aproximar os pressupostos teóricos e a prática pedagógica. A formação continuada deve ser 

capaz de conscientizar o professor de que teoria e prática são ―dois lados da mesma moeda‖, 

que a teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática e a lhe dar sentido e, 

consequentemente, que a prática proporciona melhor entendimento da teoria ou, ainda, revela 

a necessidade de nela fundamentar-se (FURTADO, 2015).  

 A dimensão pedagógica dada ao termo indutor através das evocações dos sujeitos 

investigados atesta a importância da formação continuada no IFPB, entretanto foram 

observadas evocações que reforçam essa importância na formação docente para a oferta de 

uma educação de qualidade e que consolidam os desafios para as políticas educacionais 

nesses Institutos. o que requer modificações substantivas que envolvem questões inerentes às 
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políticas educacionais e à qualificação profissional em si. Destacaremos, a seguir, as 

dimensões negativas evocadas pelos docentes objetos desta pesquisa. 

 

6.3.5 Dimensão negativa 

 

 As abordagens negativas do que seja ou represente a formação docente são retratadas 

em evocações como distante, facultativa, improdutivo, ineficiente, negligenciada, 

paciência, sacrifício e cansativa. 

 A transcrição das falas emanadas de alguns docentes investigados retrata esse entrave 

e remetem a representação dos mesmos sobre a formação docente. 

 Uma das justificativas dada pelo docente de um campus do IFPB à evocação do que 

representa a formação docente foi que ―Toda atividade é desafiante. Quando se atinge o 

objetivo, gera gratificação, mas é processo cansativo, principalmente a administração das 

relações interpessoais que tensionam a formação docente (id.sj 04 – AA)‖. Essa fala, ao 

mesmo tempo em que revela uma dimensão negativa, ela se revela como dimensão afetiva, 

pois traz à tona as questões de relações interpessoais no ambiente escolar. Ao citar Luck 

(2008), Campos e Bedim (2013) afirmam que são as pessoas que fazem diferença em 

educação, como em qualquer outro empreendimento humano, pelas ações que promovem, 

pelas atitudes que assumem, pelo uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo esforço que 

dedicam na produção e alcance de novos recursos e pelas estratégias que aplicam na resolução 

de problemas, no enfrentamento de desafios e promoção do desenvolvimento.  

 Para Cabral (2014), todo contexto social pressupõe uma união reflexiva, no 

relacionamento interpessoal, ou seja, é preciso que o indivíduo se aproxime em qualquer 

âmbito da sociedade, mas, para isso, é indispensável a proximidade das ideias, dos objetivos e 

dos preceitos comunicativos, essenciais ao desenvolvimento progressivo dessa sociedade, que 

pode ser constatado o intercâmbio entre pessoas, professores e alunos, provocando uma 

verdadeira ação conjunta, que sinta os efeitos colaterais da aproximação dos sentimentos e 

dos reflexos psicológicos. 

Formação para mim é ter e dividir conhecimento. Nesse caminho, ter paciência é 

essencial perante as situações do cotidiano, seja no relacionamento com alunos, 

como com outros profissionais. É fechando o ciclo que temos que enfrentar os 
desafios dessa jornada (id.sj 01 – GG). 

 Nas falas dos docentes, de forma isolada, verificamos justificativas, como a se segue, 

que denota uma contradição do grupo. Nas representações Sociais, o núcleo central reforça a 

ideia de que as representações não se manifestam do mesmo modo, demonstrando, com isso, a 

importância que os elementos periféricos têm no funcionamento e na organização das 
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representações sociais, com isso, essa fala traduz uma das funções desses elementos, que é o 

de defesa, pois, conforme Abric (2003), para manter intacto o núcleo central, cuja mudança 

operaria uma transformação na representação, os elementos periféricos permitem 

contradições. Justificou o docente:  

 

A essencialidade da formação docente se justifica por se tratar de uma instituição de 

educação, e como tanto deve ser continuada e não obrigatória (facultativa) (id.sj 08 – 

RR). 

 

 Mesmo isolados, pensamentos ou discursos dessa natureza no que se refere a um tema 

tão crucial para que os IFPB se consolide no seu propósito de ofertar uma educação 

transformadora e de qualidade, que é a formação docente, reforça a necessidade de uma 

política pública urgente voltada ao tema, mas, também, no nosso ver, que se construa, após 

isso, amparado nas palavras de Miranda (2015), ―um espaço acadêmico de produção de 

conhecimento, resultante de experiências de formação continuada, no qual se possa constituir 

um banco de dados que possa servir como referencial a ser consultado por professores‖ da 

Educação Profissional e Tecnológica, ―visando à melhoria da qualidade de seu ensino‖.  

 Reforçando as contradições do discurso do docente acima, outro docente assim se 

pronunciou: 

a formação de um professor é primeiramente importante para a prática docente. 

Apesar disso, muitas instituições e professores negligenciam essa importância.  

Parte disso pode ser explicada pela limitação de tempo e por algumas instituições 

não oferecerem formação com aplicações práticas, tornando-os improdutivas (id.sj 

09 – JJ).  

 

 

 Para Sá (1996), o que, portanto, poderia aparecer na pesquisa empírica como 

contradições, em nível conceituai, vem a ser explicitamente reconhecido como inerente aos 

fenômenos de representação social e satisfatoriamente explicado pela Teoria do Núcleo 

Central. A seguir serão relatadas e analisadas as justificativas dos docentes do IFPB sobre 

formação docente e que se agrupam na dimensão afetiva da representação evocada.  

 

6.3.6 Dimensão afetiva 

 

 Para Alves (2002) toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência 

afetiva. A palavra afeto vem do latim "affectu", quer dizer "afetar, tocar". A dimensão afetiva, 

conforme Melo (2009), relaciona-se à gama de sentimentos que se instauram nos docentes a 

partir das experiências por eles vivenciadas na ação docente praticada. 
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 A dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da 

pessoa quanto do conhecimento, ou seja, a emoção ocupa o papel mediador no processo de 

aprendizagem. As emoções significam, pois, o primeiro recurso de interação com o outro. De 

acordo com Tardif e Lessard (2007), na docência, alguns alunos parecem simpáticos, outros 

não; com alguns grupos a coisa flui, com outros tudo fica bloqueado. Em boa medida o 

trabalho docente repousa sobre emoções, afetos, sobre a capacidade não só de pensar nos 

alunos, mas também de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus 

próprios traumas, etc. O professor experiente sabe tocar o piano das emoções do grupo, 

provoca entusiasmo, sabe envolvê-los na tarefa, etc. Num outro âmbito, a implicação dos 

professores na solução dos problemas da sociedade (ensinar a harmonia racial, valores não-

sexista, escutar problemas pessoais, consolar, ensinar os comportamentos sociais básicos) 

constitui um peso difícil de carregar. 

 No que se refere à dimensão afetiva da representação social que externa o pensar dos 

docentes investigados sobre formação docente, na Tabela 8 são elencadas amor, missão, 

vocação e gostar. 

 Os relatos transcritos abaixo pelos docentes reafirmam o pensamento de Sabino 

(2012), para quem, ao lado do respeito e da ética, a afetividade é uma dimensão relevante para 

a humanidade, onde as relações entre os seres humanos não devem dicotomizar conflitos e 

divergências com cooperação e solidariedade. 

 A fala do docente em que ―com amor se trabalha bem, com compromisso e se envolve 

com a mente, corpo e alma e responsabilidade par garantir a equidade e não sobrecarregar 

ninguém (id.sj 05 – RR)‖ se enquadra na afirmação de Nascimento; Azevedo e Ghiggi (s.d), a 

relação pedagógica quando perpassada pela afetividade, pela amorosidade e pela 

dialogicidade, oportuniza o desenvolvimento da educação como prática de liberdade e de 

humanização. Tais dimensões humanas aparecem interligadas, uma vez que não é possível 

exercer a docência, de forma autêntica e comprometida, sem vivenciar o afeto pelos 

educandos e pelo mundo, sem dialogar com os outros indivíduos (alunos e pais, colegas).   

 Freire (1999) repercute a relevância de se priorizar um olhar, não somente emocional, 

mas, também, afetuoso para a educação — e a continuidade da formação docente tem que ser 

observado isso para que os docentes incorporem na sua prática docente —, quando afirma que 

a educação é um ato de amor, de coragem. Se é um ato de amor, há de se ter vocação e 

exercer o ofício como missão como (sem vocação eu não o faria, é um trabalho prazeroso e 

fácil de fazer - id.sj 07– TT; inicialmente, é preciso ter vocação ou perfil para exercer a 

docência. Dominar o conhecimento, não implica necessariamente, no fato docente. Como 
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qualquer profissão devemos ter compromisso e dedicação com o que se propõem a fazer - 

id.sj 05 – PP; vocação, porque só realizamos bem aquilo do que gostamos. Missão, porque 

precisamos abarcar a causa e empenho porque nos requer dedicação - id.sj 01– BB),  tem que 

se gostar de fazer (compromisso – Para ser professor tem que ter compromisso; dedicação – 

Está empenhado com a profissão; gostar – Tem que gostar do que faz - id.sj 01– SS). 

 O comentário de um docente enfatiza que ―inicialmente é preciso ter vocação ou perfil 

para exercer a docência. Dominar o conhecimento, não implica necessariamente, no fato 

docente. Como qualquer profissão devemos ter compromisso e dedicação com o que se 

propõe a fazer - id.sj 05 – PP‖).  

 
Enfatizemos a importância do testemunho de seriedade, de disciplina no fazer as 

coisas, de disciplina no estudo. Testemunho no cuidado com o corpo, com a saúde. 

Testemunho na honradez com que o educador realiza sua tarefa. Na esperança com 

que luta por seus direitos, na persistência com que briga contra o arbítrio. As 

educadoras e os educadores deste país têm muito o que ensinar, ao lado dos 

conrefirlos, aos meninos e meninas, não importa a que classe pertençam. Têm muito 

o que ensinar pelo exemplo de combate em favor das mudanças fundamentais de 

que precisamos, de combate contra o autoritarismo e em favor da democracia. Nada 

disso é fácil, mas isso tudo constitui uma das frentes da luta maior de transformação 

profunda da sociedade brasileira. Os educadores progressistas precisam convencer-

se de que não são puros ensinantes – isso não existe – puros especialistas da 

docência. Nós somos militantes políticos porque somos professores e professoras. 
Nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática, da geografia, da sintaxe, da 

história. Implicando a seriedade e a competência com que ensinemos esses 

conteúdos, nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da 

superação das injustiças sociais (FREIRE, 1997, p. 53-54). 

 

 

 Os elementos evocados e que compõem os discursos dos docentes do IFPB e que 

ministram aulas no ensino técnico integrado ao médio, e que fazem parte da dimensão afetiva, 

podem ser sintetizados, analogamente, às considerações feitas por Melo (2005a, p. 222-223), 

ao afirmar que  

O processo de produção de significados sobre a prática docente em dada situação de 

formação, na qual a prática se constitui no próprio discurso, reveste-se de grande 

importância no plano pessoal e na docência, por incidir na reconstrução da 

identidade e por organizar, diretamente, as ações de sua prática. Evidenciam-se, 

nesse processo de ressignificação da prática, o questionamento e deslocamento de 
traços tradicionalmente atribuídos a esta ampla parcela do magistério de atuação 

polivalente, como dedicação, cuidado e amor, que foram seguidos pela rejeição a 

outros atributos que, igualmente, dominavam concepções mais antigas do 

magistério, decorrentes das marcas religiosas‖, com a influência da educação 

jesuítica, ―profundamente coladas a esse campo da atividade social, calcados na 

ideia de vocação, dom, sacerdócio, missão e paciência‖. 

 

 Em que pese o fato dos docentes evocarem tais elementos, é preciso ressaltar que a 

faceta afetiva reúne um número pequeno de elementos e com uma posição mais distante do 

núcleo central. Desse modo, podemos inferir que são elementos remanescentes de uma visão 
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da carreira do magistério pouco considerada na atualidade, de certo modo, subjugada a visão 

da profissionalização como fator preponderante para o exercício da docência. 

 Uma vez explicitadas as categoria de pensamento dos professores do IFPB que 

ministram aulas no ensino técnico integrado ao médio acerca da formação docente, 

percebemos a necessidade de uma formação em consonância com os anseios desses 

professores. Desse modo, apresentamos a seguir algumas proposições, construídas a partir das 

sugestões dos próprios docentes, para subsidiar modelos de formação que poderiam compor 

uma política de formação docente no IFPB. 

 

6.4 PROPOSITURAS DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL PARA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE DOCENTES 

 

 A análise dos dados apresentados nesta pesquisa, após aplicação dos questionários aos 

docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, em seus dez 

campus, apontaram que 63% destes cursaram, anteriormente, disciplinas pedagógicas; 47% 

têm Licenciatura e há ainda um contingente de profissionais (33%), sem formação 

pedagógica, ministrando aulas no Ensino Técnico Integrado ao Médio apenas com 

Bacharelado. A despeito disso, 67% dos docentes investigados consideraram muito 

importantes os cursos de Formação Continuada, no entanto, 67% destes consideram formação 

pedagógica aquela que acontece nas Semanas Pedagógicas — que, muitas das vezes, são 

anuais. 

 A universidade brasileira tem demonstrado uma enorme dificuldade em lidar com o 

assunto de formar docentes voltados à Educação Profissional e Tecnológica – EPT. Abreu 

(2009) vai além, ao afirmar que a universidade não prepara o docente para atuar como 

professor na modalidade da EPT e, na verdade, a universidade não prepara o professor para 

atuar como professor fora do Ensino Fundamental e Médio brasileiro. 

 O papel social que desempenha um professor para formar cidadãos qualificados para o 

exercício de suas atribuições profissionais no mundo do trabalho é de suma importância. 

Entretanto, para que esse docente seja capaz de abordar questões profícuas na formação de um 

cidadão, deve-se reconhecer que ele próprio deva possuir uma formação de qualidade. 

 Nos Institutos Federais, percebe-se a inexistência de políticas públicas definidas para 

abordar essa questão da formação docente — sendo essas Políticas Públicas a principal 

propositura intervencionista neste gargalho que é a formação docente — que possam atender 

às reais necessidades da Instituição e contribuir com a superação da atual debilidade teórica e 
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prática deste campo educacional com relação aos aspectos pedagógicos e didáticos. Essa visão 

se coaduna com o que estabelece Machado (2008) quando aborda esse assunto. 

Nas palavras de Guiano e Araújo (2007), a formação de professores tem suscitado 

debates políticos e acadêmicos, porém ainda não se obtiveram resultados conclusivos no que 

se refere ao processo de formação desse profissional. No Brasil, a discussão atravessa fóruns 

de debates com um agravante maior: a realidade histórica da educação. Quando é desenhada a 

formação profissional ao longo dos anos no país, podemos observar que o fazer era prioridade 

em detrimento capacitação: concluímos que esse ato era marcado pela ação de educadores 

leigos. Os exercícios na perspectiva de transformar essa realidade formam muito presentes nas 

últimas décadas e vem se constituindo em ritmo crescente. 

 
As transformações que ocorrem no mundo, afetam diretamente os sistemas de 

ensino, só seremos capazes de acompanhar essa evolução se estivemos alinhadas as 

novas configurações contemporâneas. A formação docente, mas do que nunca é uma 

exigência dos tempos atuais. Ser professor é uma das escolhas mais importes e uma 

decisão que implica muita responsabilidade. Percebemos que a profissão de 

professor é muito árdua, mas que para quem realmente quer fazer a diferença vai em 

busca de novas possibilidades de incluir em sua prática novas metodologias, que 

irão contribuir no seu trabalho e na qualidade do ensino (ROMANOWSKI, 2009, p. 

138).  
 

 

 Compreendemos que a formação para a EPT deve fazer parte da política educacional 

de formação de professores, mas não é a política vigente, pois não atende às demandas e 

especificidades da formação docente dessa modalidade. Referimo-nos a uma política macro 

de desenvolvimento social do País, numa perspectiva emancipadora que perpassa, 

necessariamente, pelo investimento na educação, em sua totalidade. 

Diante dos resultados obtidos com pesquisa serão apresentadas algumas sugestões de 

proposta para um Programa Institucional de Atualização Pedagógica (PIAP) que contemple a 

formação continuada dos docentes do IFPB, integrada ao Projeto Pedagógico Institucional da 

rede IFPB.  

A Rede Federal de Educação Profissional se configura em um modelo de escola 

pública de qualidade. Nela, encontram-se infraestrutura com ambientes adequados, equipados, 

laboratório e profissionais qualificados. Tudo isso são elementos importantes para que ação 

educativa aconteça de forma plena.  Mas, esses são apenas alguns itens que podem interferir 

de forma positiva ou negativa no processo. A força propulsora da mediação dos 

conhecimentos está na ação do professor.  

Diante da complexidade dessa atualização profissional, didático-pedagógica, faz-se 

imprescindível, não somente para os professores, mas para todos os atores envolvidos, direta 
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ou indiretamente com o ensino, um conjunto de ações voltadas à atualização, continuada, de 

docentes visando o seu aperfeiçoamento profissional. Como componente da equipe 

pedagógica, acompanhante do processo de aprendizagem, coaduno com essa premência. 

Sabe-se que provocar mudanças não é tarefa fácil, tendo em visa todo processo histórico em 

que vivenciamos, mas precisamos continuar caminhando no sentido de encontrar a melhor 

solução para o processo de ensino-aprendizagem. 

 Essa política pública, quando existente, esbarra em processos burocráticos que a 

entrava. Nesse contexto, um docente investigado asseverou: ―no IFPB, campus X, há 

encontros pedagógicos antes de começar o ano letivo. Há a possibilidade de afastamento para 

estudo, mas considero um processo muito burocrático e demorado. O que seria um incentivo é 

um entrave‖. 

 Há uma preocupação docente e uma conscientização, relatada em algumas falas, que a 

formação continuada no IFPB é de suma importância, haja vista que 67% dos docentes 

investigados consideram-na muito importante. Nesta seara, vale citar a fala de um deles: ―Os 

professores de disciplinas técnicas deveriam se submeter a cursos de especialização na área de 

educação. Sinto que tais docentes, muitas vezes, lidam com os alunos sem terem uma devida 

compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem‖.  Outro afirmou que ―há 

necessidade de cursos voltados para melhorar a didática e cursos de fonoaudiologia para 

professores‖.  

 Essa preocupação docente, na ótica de Oliveira e Matos (2015), insere-se na 

configuração histórica do papel do professor nesta modalidade, sendo este selecionado pelo 

comprovado e notório domínio acadêmico, voltado para os  conhecimentos técnicos, 

deduzindo, de um lado, o desconhecimento do trabalho docente e do outro, a desvalorização 

dos conhecimentos pedagógicos, ideias que se encontram fortemente explícitas e implícitas 

nestas instituições de ensino. 

Ao final do questionário utilizado na pesquisa havia um espaço para que os sujeitos 

ficassem à vontade para emitir sugestões o tema em questão.  De acordo com o que foi 

recolhido elaboramos um esquema de sugestões, onde expressa os anseios dos participantes.  

 A Figura 14, que se segue, traduz os anseios, em forma de sugestões, dos docentes 

investigados quanto à necessidade de estabelecimento de ações institucionais visando o 

aprimoramento das ações docentes no ensino técnico integrado ao médio no IFPB. 
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Figura 14. Propostas dos docentes investigados para promoção de ações voltadas à formação 

docente no IFPB 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Corroborando com a Figura 14, apresentamos a transcrição das falas que representam 

o que os professores anseio ao abordar a questão da formação docente em seu exercício 

docente:  

Investir práticas orientadas de formação docente antes do ingresso em sala de aula 
(curso preparatório); fóruns de discussão intercampi (id.sj 02 – TT) 

  

Plataformas de compartilhamento de materiais e métodos, entre outras 

possibilidades que venham a configurar, de fato, uma política interna de formação 

pedagógica continuada e adequada aos objetivos, finalidades, princípios socio 

filosóficos, etc, do IFPB (id.sj 08– TT) 

  

Os Institutos Federais deveriam implantar políticas que possibilitem capacitações na 

formação profissional de servidores, além de promover o reconhecimento de saberes 

e competência (RSC) também para doutores da Instituição (id.sj 02 – GG) 

 

Cursos específicos para professores que não possuem licenciatura. Reuniões e 

semanas pedagógicas com objetivos mais voltados à formação docente.  Eventos e 

cursos à distância sobre o tema‖. (id.sj 10 – GG) 

  

Promoção de cursos voltados para melhorar a didática. Fonoaudiologia para 

professores (id.sj 07 – PP) 

 

Algo voltado além da didática, pois acaba que cada professor tem a sua, mas seria 

interessante, algo de cunho psicológico para lidar com os alunos de hoje em dia, cuja 
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mentalidade e comportamento estão bem diferentes daquela de dez anos atrás  (id.sj 

04– GG) 

 

Executar um programa sistémico de formação de professores na instituição dos 

docentes (id.sj 07 – PP)  

 

Que o IFPB posse a investir na formação continuada (id.sj 04– MM) 

 

Pedagogia de projetos com um tema atual é interessante (id.sj 06 – GG) 

 

O IFPB, deve, urgentemente, desenvolver mais efetivamente uma política de 
formação pedagógica continuada nos campi (id.sj 01– RR) 

 

No Instituto existem muitos professores da área técnica sem formação didática. 

Poderia haver algum programa para capacitar estes profissionais no aspecto didático 

(id.sj 05– AA) 

 

 

Percebemos que essas necessidades aventadas e sugeridas pelos docentes são 

determinadas pelas suas características de contexto imediato e revelam a realidade da prática 

docente de cada um dos indivíduos dentro do grupo investigado, características essas de um 

dos elementos da Representação Social, de acordo com Moscovici (2015). 

 As falas dos docentes se coadunam com o pensamento de   Souza; Andrade; Aguiar 

(2014) para quem não é suficiente que o docente tome a iniciativa de formação, é necessário 

que as instituições criem políticas de formação para a cultura da formação docente. E, 

fundamentada nesses pilares, acredito que  formação continuada poderá contribuir para a 

promoção e melhoria da qualidade do processo educacional. 

 

É preciso definir uma política nacional ampla de valorização da formação dos 

professores para a EPT e que isso passa pela superação de fato da tendência histórica 

às improvisações, pela institucionalização dessa formação, superação de 

preconceitos e real tratamento de equivalência formativa comparativamente à 

recebida pelos demais professores. Para ela, há de fato especificidades nesta área 
que precisam ser consideradas, mas por que continuar com o adjetivo especial? Se 

há necessidade de contar com vias diferentes de formação docente para a educação 

profissional, é preciso denominá-las pelo que eles têm de objetivo e alvo. Outra 

coisa é essa questão de dar prazos para acatar definições legais. A experiência 

histórica, nesse caso, mostrou que isso só serviu para protelar as decisões e ações 

(MACHADO, 2008b, p. 82). 

 

 Ante as proposituras apresentadas nesta pesquisa, percebemos que há uma necessidade 

de que o IFPB ponha em prática a política de formação docente inserida no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2015-2019, e mencionada na Resolução n.13, de 6 de abril de 

2018 (AR), que dispõe sobre a Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de 

Professores para a educação básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba. Portanto,  deve haver uma atenção especial para o público interno que não possui 

formação pedagógica, principalmente para os docentes em início de carreira. Porém, sem 
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negligenciar a formação conituada que deve abranger todos os docentes. O caminho e as 

diretrizes dessa implantação são os estabelecidos pelos docentes investigados em parcela 

significativa dos campi existentes na Instituição. 

 As considerações finais expostas a seguir retratam, de forma substantiva, a 

importância de uma formação continuada como programa insttucional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Educação Profissional e Tecnológica - EPT, como mencionado ao longo desse 

trabalho tem atravessado diversas fases, nas quais recebe mais ou menos atenção e 

investimentos. Ao realizar a revisão bibliográfica e documental acerca dessa modalidade de 

ensino pudemos perceber não somente suas intermitências, mas também foi possível fazer um 

resgate histórico que demonstrou tanto a trajetória da EPT como as iniciativas em relação a 

formação de seu corpo docente.  

Com a criação dos Institutos Federais de Educação no Brasil, através da Lei n
o
 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, veio à tona uma problemática educacional histórica na Educação 

Profissional e Tecnológica, que é a carência de docentes com formação pedagógica, 

principalmente, aqueles que atuam nas disciplinas das áreas técnicas de ensino médio, que, 

em sua formação acadêmica, não recebem essa formação pedagógica a fim de que possam 

nortear sua prática. 

Ao desenvolver esse trabalho de investigação sobre a formação pedagógica dos 

professores de dez campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

buscando perceber que representações possuem acerca da formação docente, pudemos 

perceber que, no Brasil, o lócus privilegiado de desenvolvimento dessa modalidade educativa 

tem sido, substancialmente, os institutos federais, mesmo antes de serem assim denominados.  

Outra constatação evidenciada pela pesquisa foi que historicamente, havia um reforço 

a dicotomia teoria-prática, uma vez que os institutos ocupavam-se da formação 

profissionalizante, as discussões mais teóricas foram menos valorizadas em detrimento das 

discussões técnico-práticas. Fator que incide diretamente na busca por formação pedagógica 

dos professores. Pois, o domínio da prática não seria suficiente para ensinar o ofício aos 

estudantes sem a necessidade da formação teórica e pedagógica? 

 Essa problemática nos desafiou a investigar a representação social dos professores do 

ensino médio, de dez campus do Instituto Federal da Paraíba sobre a formação docente.  

 Sabe-se que a formação de professores da Educação Profissional e Tecnológica é um 

tema ainda pouco pesquisado nas academias e objeto de escassas políticas públicas a ela 

direcionadas. Na concepção de Maldaner (2017), essa formação se reveste de enormes 

desafios a serem ultrapassados, pois a Educação Profissional e Tecnológica requer do 

professor uma formação consistente, pois no seu fazer cotidiano lida com as técnicas, as 
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tecnologias, a ciência e precisa transpor isso didaticamente para seus alunos, o que necessita 

de uma formação pedagógica adequada para tal. 

 A formação continuada deve fazer parte do cotidiano do professor, sobretudo no 

ensino médio profissionalizante. Essa formação deve reverberar na prática docente, pois 

quando tal processo ocorre pode-se dizer que de fato as representações sociais estão guiando 

as ações dos sujeitos (MOSCOVICI, 1978; 2005). Portanto, é possível perceber o fenômeno 

das representações sociais se materializam nos processos de ancoragem e objetivação. 

Evidenciamos assim, a importância de se buscar essas representações dos sujeitos envolvidos 

nos processos educativos dos Institutos Federais e se delinear os elementos categóricos e 

representacionais da formação docente, buscando compreender como de fato representam a 

formação para docência. 

 A necessidade da formação continuada dos professores que atuam na Educação 

Profissional e Tecnológica vem se acentuando nas hostes das instituições que a ofertam e 

suscitando debates acadêmicos sobre a temática. Porém, fazia-se necessário perceber se os 

professores da EPT se viam nessa condição ou se permaneciam com a visão de que o 

conhecimento técnico-prático era prerrogativa suficiente para exercer sua prática. 

De acordo com os resultados encontrados a partir da investigação realizada junto aos 

professores do IFPB a formação docente e continuada para professores da Educação 

Profissional e Tecnológica é uma necessidade. A análise da espiral de sentidos, articulada 

com a análise das justificativas, das categorias e das respostas ao questionário sócio-

econômico indicaram que os professores compreendem que é preciso relacionar o saber 

teórico com as situações do cotidiano da sala de aula e com o contexto social do aluno. Que a 

sua postura deve ser a de um facilitador, sabendo-se que, no caso dos Institutos Federais do 

interior, a realidade dos alunos é muito diferente de outras localidades essa formação 

continuada deve provocar nos docentes um conjunto de interações e ações que venham 

facilitar a articulação entre os componentes curriculares dos cursos à realidade local dos 

alunos. Desse modo, uma primeira constatação é de que a dicotomia teoria-prática está sendo 

posta em xeque, a partir desse reconhecimento dos professores de que precisam da tríade 

conhecimento teórico, conhecimento técnico-prático e conhecimento pedagógico. 

 Constatamos, portanto, que os docentes, quando evocam ―fundamental” como o 

termo mais enraizado em relação à formação docente, eles enfatizam o caráter normativo 

dessa formação, sendo imperioso para a sua desenvoltura didática em sala de aula. Quando 

justificam esse elemento representacional, asseveram que para que haja evolução do aprender, 

novas estruturas precisam ser criadas, por isso, é necessário que seja contínua, sendo 



150 

 

obrigatório aprimorar sua didática através da experiência em sala de aula. A preocupação 

docente com a formação continuada, ao destacarem essa necessidade como núcleo mais 

representativo, remete-nos à ideia de uma preocupação com a sua prática. E isso se consolida 

quando reconhecem a formação docente como fundamental à sua atuação profissional e 

superação dos desafios cotidianos, dando condição de essencialidade à melhoria da qualidade 

do ensino. 

 O contexto representacional acerca da formação docente, indicado pelos docentes dos 

campi do IFPB que foram investigados, resume-se nas colocações de Tardiff (2014, p. 230), 

quando sustenta que um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimento produzido por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos 

sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir 

dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-

fazer proveniente de sua própria atividade e a partir dos quais ela a estrutura e orienta. 

 Essa necessidade e preocupação com a formação continuada no ensino 

profissionalizante é salutar. Nas palavras de Castaman e Vieira (2013), a formação 

continuada, por si própria, é uma atividade desafiadora para as instituições de ensino e, 

tratando-se da formação pedagógica de profissionais de outras áreas, a tarefa constitui-se em 

um duplo desafio, pois a crença de que o profissional que domina um ofício pode ensiná-lo 

encontra-se arraigada na educação profissional. O reconhecimento que a profissão docente 

exige um conjunto de habilidades que ultrapassam o domínio do saber fazer é um fenômeno 

tanto recente quanto restrito e, nesse sentido, o grupo de docentes que protagonizou a presente 

experiência destaca-se pela importância que atribui ao seu fazer cotidiano como profissional 

da educação.  

Verifica-se que o professor do IFPB demonstra, como visto na categorização, uma 

postura profissional, e, ainda, que preocupado com sua formação, está decidido a investir e a 

aprimorar-se continuamente.  Também denota uma postura ética, evocando seu compromisso, 

responsabilidade e busca pela cidadania, adotando um ethos diferenciado que o identifica e 

lhe dá um sentimento de pertença a profissão, não a percebendo como um bico ou algo 

passageiro enquanto consegue algo melhor. Ao enxergar as dimensões formativa e 

pedagógica como importantes na sua constituição como profissional os professores estão 

ancorando elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma prática docente amparada 

na tríade do conhecimento citada acima, buscando tornar-se um bom professor formador. 

As dimensões negativa e afetiva representam, de certa forma, aqueles elementos 

arraigados, que mesmo sendo submetidos a novas informações e compartilhamentos 
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permanecem presentes no campo representacional. Pressupõe certa contradição, pois destoam 

das demais categorias. A primeira por evidenciar a faceta negativa da formação para docência 

e a segunda por remeter-se a elementos que já deveriam ter sido superados frente a uma 

postura mais profissional da profissão docente, ou seja, são elementos que consideram a 

docência ainda como vocação, missão, dom, elementos que dispensam formação. A teoria das 

representações sociais, no entanto, é capaz de dar conta dessas contradições, pois, conseguem 

apreender, em sua complexidade, a gama de informações e saberes, oriundos de diferentes 

fontes de produção, por vezes, díspares e conflitantes, mas inerentes ao processo de 

constituição de uma representação social, as quais se constituem em sentidos, coletivamente 

construídos e compartilhados, presentes em nossas interações cotidianas e nos objetos que 

produzimos ou consumimos. Para Moscovici (2015), as representações sociais são entidades 

quase tangíveis, que circulam, entrecruzam-se e se cristalizam continuamente, através duma 

palavra, dum gesto. 

Reiteramos a importância dos achados desse trabalho, especialmente, pelo fato de nos 

ter subsidiado no esboço de proposituras, advindas dos próprios professores, que permitem ao 

IFPB, e, inclusive a outros institutos federais, ter um ponto de partida, considerando os 

interesses e anseios desse grupo de investigados. Dentre as principais proposições estão 

cursos de qualificação, capacitação e atualização, ou seja, de longa, média e curta duração; 

Programas sistêmicos de formação de professores, que permitam a continuidade dessa 

formação; uma formação de cunho psicológico para lidar com os conflitos existenciais dos 

alunos e os desafios da própria profissão e um melhor aproveitamento das reuniões 

pedagógicas semanais realizadas no IFPB, atribuindo-lhe um caráter mais formativo e menos 

administrativo-burocrático. 

 Ao analisarmos as proposituras dos professores sistematizadas nesse estudo, verifica-

se a importância de se implementar uma política de formação que considere as necessidades 

formativas dos professores, destarte, sinaliza-se a importância de se promover discussões 

acerca do caráter emergencial da necessidade da formação continuada de professores da 

Educação Profissional e Tecnológica, em defesa de uma política formativa institucional que 

abarque as especificidades e singularidades da formação docente nessa modalidade de ensino 

e de forma continuada. E essa pesquisa deve contribuir nessa direção, pois poucas vezes a 

formação continuada de docentes no ensino profissionalizante é objeto institucional de 

políticas públicas. Ademais, tanto no IFPB como em outras Instituições Federais de Ensino, 

esta formação deve ir além do pertencimento e apropriação de técnicas didáticas de 

transmissão de conteúdos, mas deve ancorar-se, privilegiando uma formação mais ampla, para 
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além da que priorize as relações de mercado, consideradas público alvo dos discentes do 

ensino profissionalizante. É preciso (re)pensar em uma formação humana, profissional e 

cidadã. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Livre Consentimento e Esclarecido apresentado ao docentes 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa ―Formação e Profissionalização 

Docente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio: impasses e desafios”, das 

pesquisadoras: Dra. Elda Silva do Nascimento Melo e mestranda Madele Maria Barros de 

Oliveira Freire. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Tem como objetivo: Investigar a formação pedagógica dos professores do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e como essa formação tem 

impactado na sua prática docente. Os pesquisadores obedecerão aos preceitos éticos expressos 

na Resolução CNS nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 A coleta de dados será por meio de questionário composto de perguntas que 

vem traçar o perfil socioeconômico dos sujeitos dos sujeitos, no intuito de evidenciar aspectos 

inerentes, à origem social e outros aspectos relevantes para a pesquisa, como também, o 

formulário contendo a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), que tem como 

objetivo coletar elementos importantes na construção representacional dos sujeitos no intuito 

de evidenciar aspectos inerentes à cultura, às crenças e valores que permeiam o universo 

simbólico do grupo de docentes que compõem o quadro de pessoal do IFPB. Mesmo não 

utilizando a entrevista como instrumento de coleta de dados na pesquisa, será solicitada sua 

autorização para o uso de um gravador de voz, para maior captação de informações. Mediante 

concordância e autorização, essas informações serão utilizadas para contribuir com o 

enriquecimento dos dados da pesquisa. 

 Todos os procedimentos de coleta de dados durante a sua participação no 

projeto oferecerão riscos mínimos. Você poderá sentir constrangimento em responder alguma 

pergunta. No entanto, sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Você também tem o direito de não responder as questões, caso não se sinta à 

vontade, ou as considere muito pessoais ou lhe cause incômodo falar sobre o assunto. O 

desconforto da participação será minimizado por meio da realização em local que preserve a 

confidencialidade das informações e caso ocorra necessidade, você será assistido(a) e 

acompanhado(a) pelas pesquisadoras para corrigir possíveis danos, inclusive considerando 

benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou à interrupção da pesquisa. 

 Embora não haja benefícios diretos, ao participar do estudo, você estará contribuindo 

para a discussão sobre a dinâmica da formação pedagógica ofertada no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Quais as expectativas e representações do corpo 

docente sobre essa formação e qual o impacto dessa formação na prática de seus professores. 
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 Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o 

compromisso por parte da pesquisadora em manter sigilo e anonimato de sua participação. 

 Ressaltamos ainda que poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe 

sejam imputados penalidades ou prejuízos, e, mesmo não havendo necessidade de 

ressarcimento. A pesquisadora se responsabilizará por possíveis custos solicitados por você, 

desde que fique comprovada legalmente sua necessidade. 

 Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/HUOL, Telefone: (84) 3342 2230. Esta 

pesquisa terá a coordenação da Dra. Elda Silva do Nascimento Melo, Centro de Educação, 

Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 Após sentir-se esclarecido(a), caso você aceite participar, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador. Agradecemos 

sua atenção. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa  

 Este é um convite para você participar da pesquisa ―Formação e Profissionalização 

Docente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio: impasses e desafios”, eu 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

  

Natal, ______/______/________. 

___________________________________________________ 

Assinatura Participante da pesquisa 

Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo  

 Este é um convite para você participar da pesquisa ―Formação e Profissionalização 

Docente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio: impasses e desafios”, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______/_______/_________. 
_______________________________________________ 

Assinatura  

Pesquisador responsável 

 

Informações sobre a pesquisa: 

Dra. Elda Silva do Nascimento Melo 
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Endereço profissional: Centro de Educação, Departamento de Práticas Educacionais e 

Currículo, Campus da UFRN, Br 101, Lagoa Nova – CEP 59.078-970 Natal/RN Tel. 

XXXXX. E-mail: eldasmelo@hotmail.com 

 

Mestranda Madele  Maria Barros de Oliveira Freire 

Endereço: Acesso à Rodovia 151, IFPB – Campus Picuí -  Bairro Cenecista  

CEP 58.187-000 Picuí/PB Tel. (83) 3371 – 2555 -  99996 - 6300. E-mail: 

madelemaria@gmail.com – madelemaria@yahoo.com.br  

 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/HUOL  

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João 

Machado - Bairro: Petrópolis - CEP: 59.012-300 

 
 

 

 

 

 

APÊNDICE B  

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS - TALP 

 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE PALAVRA – TALP 

A Representação Social sobre a formação docente dos professores do IFPB 

I. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO - 001  Exemplo             (NÃO SE IDENTICAR )                      

                                                                ID. CAMPUS  -  TT 

Gênero 

(   ) Feminino (   ) Masculino (    ) Outros________________ 

Idade 

(    ) Entre 20 e 30 anos (    ) Entre 31 e 40 anos 

(    ) Entre 41 e 50 anos (    ) Entre 51 e 60 anos 

(    ) Mais de 60 anos  

Formação 

(    ) Graduação 

________________________ 

(     ) Especialização 

______________________ 

(    ) Mestrado 

_________________________ 

(     ) Doutorado 

_________________________ 

mailto:eldasmelo@hotmail.com
mailto:madelemaria@gmail.com
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Participou de outra Formação Continuada 

(     ) Não  

(      ) Sim. Qual (is)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

Vínculo 

(     ) Efetivo (     ) Substituto 

Há quantos anos leciona 

(     ) 1 a 5 anos (      ) 6 a 10 anos (      ) 11 a 15 anos 

(     ) 16 a 20 anos (     ) 21 a 25 anos (     ) Mais de 25 anos 

II. CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

1.Escreva rapidamente as palavras (somente palavras, uma para cada espaço) que, em 

sua opinião, completa, a afirmação: 

Formação Docente é … 

(POR FAVOR, É MUITO IMPORTANTE PREENCHER TODOS OS 03 (TRÊS) 

ESPAÇOS ABAIXO) 

 

_____________ 

 

 

________________ 

 

__________________ 

2. Agora enumere as palavras que você escreveu, classificando-as de acordo com a 

importância que você atribui a cada uma delas. Use os quadrinhos para pôr os números. 

3. Justifique a escolha e hierarquização que você fez das palavras. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

Muito obrigada 
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APÊNDICE C  

Questionário apresentado aos docentes de diversos campus do IFPB sobre Formação Docente 

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Pesquisa sobre: A Representação Social sobre a formação docente dos professores do IFPB 

 

QUESTIONÁRIO                                                                                       

ID. SUJEITO -  01 TT 

 

1. Gênero: 

(   )  Masculino    (   ) Feminino    (   ) Outro 

________________________________________________________________________ 

2. IDADE 

(   ) até 25 anos                (   ) 40 a 49     

(   ) 25 a 29                        (   ) 50 a 54    

(   ) 30 a 39                        (   ) 55 ou mais  

 

3.  Qual a sua renda familiar mensal atual? 

 (   ) De 3 a 4 salários mínimos (de R$ 2.811,00 até R$ 3.748,00) 

 (   ) mais de 4 a 5 salários mínimos (+ de R$ 3.748,00 até R$ 4.685,00).  

 (   ) mais de 5 a 6 salários mínimos (+ de R$ 4.685,00 até R$ 5.622,00).  

 (   ) mais de 6 a 7 salários mínimos (+ de R$ 5.622,00 até R$ 6.559,00).  

 (   ) mais de 7 a 8 salários mínimos (+ de R$ 6.559,00 até R$ 7.496,00).  

 (   ) mais de 8 a 9 salários mínimos (+ de R$ 7.496,00 até R$ 8.433,00). 

 (   ) mais de 9 salários mínimos (mais de R$ 8.433,00). 

 

4. Estado Civil     (   ) Casado (a)   (   ) Solteiro (a)     (   ) 

Outros__________________________ 

5.  Com que idade você começou a trabalhar? 

a)(   ) Antes dos 14 anos 

b)(   ) Entre 14 e 16 anos 

c)(   ) Entre 17 e 18 anos. 

d)(   ) Após 18 anos.  

 

6. Você mora na mesma cidade em que trabalha? 

  (   ) Sim (   ) Não 

7. Você costuma frequentar atividades culturais? (   ) Sim  (   ) Não     

Se não, quais os 
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motivos?________________________________________________________ 

 

8. Você tem o hábito de leitura? Se sim, que tipo de leituras costuma realizar? 

a)(   )  Livros  

b)(   )História em quadrinhos 

c)(   ) Livros de Romance 

d)(   ) Livros de auto ajuda 

e)(   ) Leituras religiosas 

f)(   ) Revista 

g)(   ) Jornal 

Outros:___________________________________________________________ 

 

9. Em sua rotina estão inseridas atividades de lazer?    (   ) Sim  (   ) Não     

      Se você marcou Sim, 

qual(is)?_________________________________________________________________ 

 

10. Quais desses aparelhos você utiliza no seu dia a dia?  

(   ) computador   (   ) notebook    (   ) celular  (   ) tablet  

Outros__________________________________________________________________ 

 

11. Você é membro de alguma rede social? 

(   ) Facebook (   ) WhatsApp   (   )Twitter (   ) Instagram  

(  )Outras________________________________________________________________ 

12. Em que ano você ingressou no IFPB?   

_______________________________________________________________________ 

13. Qual o seu vínculo profissional com o IFPB?         (   )  Efetivo    (   ) Substituto 

14. Em que modalidade de ensino você ministra aula?  (  )Integrado (  ) Subsequente  

(   ) Superior  

15. QUAL A SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA?  

Graduação:  Instituição: 

(   ) Licenciatura                         (   ) Bacharelado  (   ) Tecnólogo 

Pós-Graduação  

Especialização: Instituição: 

Mestrado: Instituição: 

Doutorado: Instituição: 

Pós-Doutorado: Instituição: 

 

16. Você trabalhou durante sua formação universitária? Se sim, como você avalia ter 

estudado e trabalhado durante seus estudos? 

(   ) Atrapalhou meus estudos 

(   ) Possibilitou meus estudos 

(   ) Possibilitou meu crescimento pessoal 

(   ) Não atrapalhou meus estudos 
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17. O que lhe motivou a ser professor?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. Há quantos anos você está lecionando? 

  (   ) Há menos de 1 ano            (   ) De 6 a 9 anos 

  (   ) De 1 a 2 anos                       (   ) De 10 a 15 anos  

  (   ) De 3 a 5 anos                       (   ) De 16 a 20 anos          (   ) Há mais de 20 anos 

 

19. Qual o seu Regime de Trabalho?  

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 40 horas                

(   ) Dedicação Exclusiva 

 

20. Na sua graduação você teve disciplinas pedagógicas?  (   ) Sim   (   ) Não 

      Se sua resposta foi sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

21. Como você considera a formação continuada para a sua atuação em sala de aula? 

 (   ) Desnecessária (   )  Não muito importante  (   ) Importante   (   ) Muito importante 

 

22. Nos últimos dois anos você participou de alguma formação continuada de 

professores? 

 (   ) Não participei (   ) Participo anualmente (   ) Participei de 1 atividade  

(   ) Participei de 2 a 4 atividades (   ) Participei mais de 4 atividades 

 

23. No IFPB existe uma politica interna de formação docente?  (   ) Sim (   ) Não 

Se sua resposta foi SIM,  você considera essa formação importante?  (   ) Sim   Não (  ) 

Como essa formação acontece? 

(   ) Semana Pedagógica            (   ) Cursos a distância 

(   ) Encontros sequencias         (   ) outros  

    

Se sua resposta foi NÃO, você acha que essa política de formação pedagógica deveria existir?  

(   ) Sim   Não (   ) 

Que temáticas  deveriam ser abordadas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

24. Que recursos materiais você utiliza em suas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Sugestões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Muito obrigada! 

 

 

 


