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Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo
à nossa volta. Além de nos ajustar a ele, precisamos saber
como nos comportar, dominá-lo física e intelectualmente,
identificar e resolver problemas que se apresentam: é por isso
que criamos representações. Frente a esse mundo de objetos,
pessoas, acontecimentos ou ideias, não somos (apenas)
automatismos, nem estamos isolados num vazio social:
partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de
apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito,
para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo.
Denise Jodelet, 2001.
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Resumo
Com o objetivo de identificar e analisar as representações sociais de formação
pedagógica de professores que atuam na Educação Profissional e Tecnológica – EPT
dos Institutos Federais, este estudo se fundamentou na abordagem processual da Teoria
das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici ([1961] 2012) articulada
à Teoria da Argumentação, conforme a Nova Retórica de Chaïm Perelman e Lucie
Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005). Com este referencial teórico-metodológico buscou-se
os significados atribuídos à formação pedagógica, analisando o discurso que é
construído a este respeito por aqueles sujeitos, a fim de acessar as representações sociais
que são elaboradas sobre ela. Foi utilizado o Método da Estratégia Argumentativa
desenvolvido por Monica Castro e Janete Bolite-Frant (2011) para analisar a fala de 16
professores que foram entrevistados individualmente. Após minuciosa análise, foram
construídos esquemas argumentativos com destaque para os argumentos que se
apresentaram recorrentes no discurso do grupo entrevistado. A análise permitiu
identificar indícios da representação social de formação pedagógica que os envolvidos
na pesquisa compartilham: a formação pedagógica que ocorre na formação continuada
está ancorada na formação inicial, pois os professores a consideram similar à que veem
em suas graduações, isto é, apresentam formatos que não os qualificam para enfrentar a
complexidade curricular e pedagógica da prática docente própria da verticalização do
ensino nos Institutos Federais. Quanto à objetivação, os professores distorcem tanto a
formação pedagógica que ocorre na formação inicial quanto a formação pedagógica que
acontece na formação continuada; afirmando que ambas são, essencialmente teóricas.
Apesar disso, os professores consideram que a formação pedagógica é fundamental para
a docência na EPT e delinearam a formação pedagógica que julgam apropriada para a
docência nos Institutos Federais. Suplementaram a experiência que a prática cotidiana
agrega à profissão docente, associando-a a um caminho a percorrer e outros termos
relacionados à metáfora percurso, relacionados à ideia de que a formação pedagógica
acontece em um processo em andamento. Com relação à hipótese de que a formação
pedagógica para professores que atuam no âmbito dos Institutos Federais é
imprescindível, na medida em que os possibilita a atender às exigências didáticas
geradas pelos diferentes projetos educacionais abarcados por estas instituições, esta foi
confirmada, pois a análise empreendida possibilitou identificar que os entrevistados são
cientes de que a complexidade de sua atuação nos Institutos Federais, em virtude da
verticalização do ensino gera a necessidade de formação pedagógica para atuar na EPT.
São cientes, também, das demandas de temáticas a serem trabalhadas na formação
pedagógica e ainda entendem que esta pode propiciar mudanças em suas práticas
pedagógicas. Suas falas, em síntese, enfatizaram três pontos de sustentação dos seus
argumentos: a necessidade de formação pedagógica para atuar na EPT, a valorização da
prática cotidiana docente e a importância da relação teoria e prática nas atividades
relacionadas ao ensino.
Palavras chaves: Representações Sociais. Formação Pedagógica. Institutos
Federais.
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Abstract
With the objective of identifying and analyzing the social representations of
pedagogical training of teachers who work in the Professional and Technological
Education of the Federal Institutes, this study was based on the procedural approach of
the Theory of Social Representations developed by Serge Moscovici ([1961] 2012),
articulated to the Theory of Argumentation, according to the New Rhetoric of Chaïm
Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005). With this theoreticalmethodological reference, we sought the meanings attributed to the pedagogical
formation, analyzing the discourse that is constructed concerning it by those subjects, in
order to access the social representations that are elaborated about it. The
Argumentative Strategy Method developed by Monica Castro and Janete Bolite-Frant
(2011) was used to analyze the speech of 16 teachers who were interviewed
individually. After careful analysis, argumentative schemes were built, highlighting the
arguments that recurred in the discourse of the group interviewed. The analysis made it
possible to identify indications of the social representation of pedagogical formation
that those involved in the research share: the pedagogical formation that occurs in the
continuous formation is anchored in the initial formation, since the teachers consider it
similar to the one they see in their graduations, that is, they present formats that do not
qualify them to face the curricular and pedagogical complexity of the teaching practice
which is specific to the verticalization of teaching in the Federal Institutes. As for
objectification, teachers distort both the pedagogical training that takes place in the
initial formation and also in the continuing education, stating that they are essentially
theoretical. Despite this, teachers consider that pedagogical training is fundamental to
teaching at Professional and Technological Education and have delineated the
pedagogical training they deem appropriate for teaching at the Federal Institutes. They
supplemented the experience that daily practice adds to the teaching profession,
associating it with a trajectory and other terms related to the metaphor course, related to
the idea that the pedagogical formation happens in an ongoing process. With respect to
the hypothesis that the pedagogical training for teachers working in the Federal
Institutes is essential, as it enables them to meet the didactic requirements generated by
the different educational projects covered by these institutions, this was confirmed,
since the analysis undertaken permitted to identify that the interviewees are aware that
the complexity of their work in the Federal Institutes due to the verticalization of
education generates the need for pedagogical training to work in Professional and
Technological Education. They are also aware of the demands of themes to be worked
on in the pedagogical training and still understand that this can propitiate changes in
their pedagogical practices. Their statements, in summary, emphasized three points of
support for their arguments: the need for pedagogical training to work in Professional
and Technological Education, the valuation of daily teaching practice and the
importance of the relation theory and practice in teaching-related activities.
Keywords: Social Representations. Pedagogical Training. Federal Institutes.
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Resumé
Avec l'objectif d'identifier et d'analyser les représentations sociales de la formation
pédagogique des enseignants qui travaillent dans l'éducation professionnelle et
technologique des Instituts Fédéraux, cette étude était basée sur l'approche procédurale
de la Théorie des Représentations Sociales développée par Serge Moscovici ([1961]
2012) articulé à la Théorie de l'Argumentation, selon la Nouvelle Rhétorique de Chaïm
Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005). Avec cette référence théoriqueméthodologique, nous avons cherché les significations attribuées à la formation
pédagogique, analysant le discours construit à cet égard par ces sujets, pour accéder aux
représentations sociales qui y sont élaborées. La méthode Argumentative Strategy
développée par Monica Castro et Janete Bolite-Frant (2011) a été utilisée pour analyser
le discours de 16 enseignants interviewés individuellement. Après une analyse
minutieuse, des schémas argumentatifs ont été construits, mettant en évidence les
arguments récurrents dans le discours du groupe interrogé. L'analyse a permis
d'identifier des indications de la représentation sociale de la formation pédagogique que
partagent les acteurs de la recherche: la formation pédagogique qui se produit dans la
formation continue, ceci; est ancré dans la formation initiale, car les enseignants la
considèrent comme similaire à celle qu'ils voient dans leurs graduations, c'est-à-dire
qu'ils présentent des formats qui ne les qualifient pas pour faire face à la complexité
pédagogique de la verticalisation de l'enseignement dans les Instituts Fédéraux. En ce
qui concerne l'objectivation, les enseignants déforment à la fois la formation
pédagogique qui a lieu en formation initiale et en formation continue, en affirmant
qu'elle est essentiellement théorique. Malgré cela, les enseignants considèrent que la
formation pédagogique est fondamentale pour enseigner dans l'Enseignement
Professionnel et Technologique et ils ont défini la formation pédagogique qu'ils jugent
appropriée pour l'enseignement dans les instituts fédéraux. Ils ont complété l'expérience
que la pratique quotidienne ajoute à la profession enseignante, en l'associant à un
chemin à parcourir et à d'autres termes liés au cours de métaphores, liés à l'idée que la
formation pédagogique se déroule dans un processus continu. En ce qui concerne
l'hypothèse selon laquelle la formation pédagogique pour les enseignants travaillant
dans les Instituts Fédéraux est essentielle, puisqu'elle leur permet de répondre aux
exigences didactiques générées par les différents projets éducatifs couverts par ces
institutions, cela a été confirmé parce que l'analyse ont permis d'identifier que les
personnes interrogées sont conscientes que la complexité de leur travail dans les
instituts fédéraux en raison de la verticalisation de l'éducation génère le besoin d'une
formation pédagogique pour travailler dans l'Enseignement Professionnel et
Technologique. Ils sont également conscients des exigences des thèmes à aborder dans
la formation pédagogique et comprennent toujours que cela peut favoriser les
changements dans leurs pratiques pédagogiques. Ses déclarations, en résumé,
soulignaient trois points de soutien à ses arguments: le besoin de formation pédagogique
pour travailler à l' Éducation Professionnelle et Technologique, la valorisation de la
pratique quotidienne de l'enseignement et l'importance de la théorie et de la pratique
relationnelles dans les activités pédagogiques.
Mots-clés: Représentations Sociales. Formation Pédagogique. Instituts Fédéraux.
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INTRODUÇÃO

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia que compõem a Rede
Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPCT) foram
constituídos em 2008, pela Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), como uma proposta
de desenvolvimento socioeconômico, de expansão e de interiorização da educação
profissional e do ensino superior. Os Institutos Federais são autarquias, dessa forma,
possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar e se organizam sob a forma pluricurricular e em estrutura multicampi.
No texto desta Lei, sua organização pluricurricular se traduz na oferta de
educação profissional em diferentes níveis e modalidades, reafirmando a verticalização
do ensino como um dos seus princípios. Há obrigatoriedade de ministrar educação
profissional técnica de nível médio, prioritariamente, devendo garantir metade de suas
vagas para atender a esta finalidade. E, ainda, atender outras demandas como a oferta
de, no mínimo, 20% de suas matrículas para licenciaturas e programas de formação
pedagógica. Os Institutos Federais são a mais recente configuração das instituições de
educação profissional em um cenário educacional que sempre ressoa as grandes
transformações que alteram a estrutura econômica e política do país.
É importante destacar que nos termos da Lei nº. 9.394/1996 (BRASIL, 1996a),
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) - alterada pela Lei nº.
11.741/2008 (BRASIL, 2008a) - a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) abrange:
cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, sem exigência de escolaridade
ou conhecimentos prévios; educação técnica de nível médio e educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação.
A educação brasileira apresenta uma tendência ao ensino dual1, representando a
divisão histórica da sociedade em classes, presente desde o período colonial; indicando
uma formação para o trabalho intelectual e outra para o trabalho manual. Esta
1

Ciavatta e Ramos (2011, p. 28-29) explicam que o termo “dualismo educacional” é corrente nos estudos
da área da educação – a exemplo de Kuenzer (1997, 2005), Landim (2009) e Rangel (2011). Os autores
partem, em geral, da evidência das diferenças de qualidade, com cursos mais breves, de menor custo e
entre a educação que é oferecida aos filhos das elites e aos filhos dos pobres”. Alertam para a importância
de ter em conta as “particularidades históricas da totalidade do processo, as raízes sociais da questão, a
questão estrutural das classes sociais que lhe dão sustentação e sua ideologização como a educação
desejável [para que não sejam abandonadas] a dialética, as mediações e as contradições dos fenômenos
sociais”.
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polarização está presente nos meios políticos, educacionais e sociais quando são tratadas
as concepções da educação profissional e a relação conflituosa entre os conceitos de
trabalho e educação: apresenta de um lado, a divisão entre formação básica e formação
técnica, que perpetua a tradicional divisão da sociedade em classes e de outro, a
concepção da educação integral, em contraposição a essa dicotomia.
A década de 1990, marcada pela globalização e a recessão do capitalismo em
países como Inglaterra e Estados Unidos, foi marcada, também, por ideias neoliberais
que avançaram sobre países da América Latina e Ásia. No Brasil, esse foi um período
de reorganização produtiva no país, com reflexos nas demais áreas e nas relações
sociais. Nesse período, a educação profissional teve papel de destaque nas estratégias
neoliberais por meio de políticas públicas. É possível destacar, na legislação
educacional, as disputas; de um lado, a elaboração da LDB/1996 (BRASIL, 1996a), que
previa o ensino médio integrado. E de outro, o Decreto nº. 2.208/1997 (BRASIL,
1997a) que tornou extrema a separação entre o ensino geral e o ensino profissional.
Outro destaque, já nos anos 2000, diz respeito à revogação do Decreto nº. 2.208/1997
(BRASIL, 1997a) e sua substituição pelo Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004) que
tornou possível a integração entre o ensino médio e o ensino profissional.
Nos termos do Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004), a educação profissional
de nível médio pode ser oferecida nas formas: articulada e subsequente que, no caso dos
Institutos Federais; na forma articulada, inclui o Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional (EMI) e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com
a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos, o (PROEJA).
Os perfis de formação dos professores que atuam no ensino profissional de
instituições públicas, segundo Moura (2008), são: os licenciados, que ministram as
disciplinas de formação geral e não costumam ser preparados em suas graduações com
aspectos teóricos e metodológicos para o ensino na EPT e os bacharéis, que possuem
graduação em áreas correlatas das disciplinas específicas da educação profissional, nas
quais atuam e que, em sua maioria, não tem formação pedagógica.
Tendo como base dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP (INEP, 2014); de que a educação profissional,
mesmo com maioria de professores possuindo formação superior (89,7%), sua parcela
de licenciados é muito pequena (24,8%), como também a parcela dos que possuem
alguma formação pedagógica complementar à graduação (16,9%); Fonseca e Santos
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(2015, p. 6) fazem questionamentos pertinentes sobre a possibilidade destes professores
cumprirem requisitos mínimos para a atuação no ensino técnico:

Estariam esses profissionais devidamente preparados, com capacidade
para que sejam estabelecidas conexões dos conteúdos teóricoscientíficos, específicos de cada área, com os elementos constituintes
da base que subsidia a formação humanística e social? Estariam esses
profissionais devidamente embasados e cientes de suas opções
didáticas/teórico-metodológicas e referenciais epistemológicos
adequados para o trabalho com a educação em seus diferentes
níveis/modalidades e a heterogeneidade dos respectivos públicos?

Mesmo que se considere apenas o nível médio, a complexidade de necessidades
formativas para o quadro docente dos Institutos Federais, fica caracterizada: professores
de áreas variadas, tanto bacharéis quanto licenciados, que mesmo com mestrado e
doutorado não costumam ter em sua formação a qualificação pedagógica para as
exigências da educação profissional.
Com a metade das vagas dos Institutos Federais sendo ofertada para os cursos
técnicos de nível médio e com a expansão da educação profissional por meio desses
institutos, a necessidade de professores aumenta e, consequentemente, de formação
pedagógica para que os docentes atuem na modalidade de ensino integrado e demais
níveis e modalidades. Porém, não há em vigor, legislação própria para a formação
pedagógica de professores da EPT, nem mesmo diretrizes a este respeito na legislação
de constituição dos Institutos Federais - Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b). O que
existem são dispositivos que estabelecem normas para a formação de professores para
atuar na educação básica e no ensino superior, no entanto não mencionam diretamente a
formação pedagógica para atuar na EPT. Mas, como a EPT compreende estes dois
níveis, entende-se que essas normativas devam ser seguidas nos Institutos Federais.
Mais especificamente, a Resolução nº. 2, de 1º de julho de 2015, que definiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica
(BRASIL, 2015), inclui a educação profissional como parte da educação básica.
Todavia, seu cumprimento não é assegurado, pois já existe a tradição de não se exigir
licenciaturas nestes casos, mesmo previsto em Lei.
Nesse contexto, estabelecemos como objeto de pesquisa, a formação pedagógica
dos professores que atuam na EPT no âmbito dos Institutos Federais, por entendermos
que esta formação é imprescindível, na medida em que os possibilita a atender às
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exigências didáticas geradas pelos diferentes projetos educacionais abarcados por estas
instituições. Nosso objetivo é identificar e analisar as representações sociais de
formação pedagógica de professores que atuam na Educação Profissional e Tecnológica
– EPT dos Institutos Federais.
Em função deste objetivo, elaboramos as seguintes questões norteadoras:
• Que significados são atribuídos à formação pedagógica por professores que
atuam na EPT dos Institutos Federais?
• Que crenças, referências, valores e comportamentos são associados por estes
professores à formação pedagógica para atuação na EPT?
A fim de responder a estas questões, definimos como sujeitos da pesquisa,
professores que ministram aulas no EMI do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) Campus Palmas, que atualmente oferece vagas em cursos de diversos níveis e
modalidades de ensino (técnicos subsequentes, técnicos integrados ao ensino médio,
Proeja, superiores em tecnologia, engenharias e licenciaturas e pós-graduação lato
sensu). O IFTO atende todas as microrregiões do Tocantins e tem capacidade para
atender mais de 4.000 estudantes em seus oito Campi e três Campi avançados.
O IFTO estabeleceu como sua missão “proporcionar desenvolvimento
educacional, científico e tecnológico no Estado do Tocantins por meio da formação
pessoal e qualificação profissional” e como visão “ser referência no ensino, pesquisa e
extensão, com ênfase na inovação tecnológica de produtos e serviços, proporcionando o
desenvolvimento regional sustentável”2.
Dentre os cursos oferecidos pelo IFTO, elegemos como foco de investigação o
EMI, visto como “prioridade social e uma questão de cidadania”, cujo objetivo é
assegurar melhores condições de inserção profissional para jovens egressos do ensino
fundamental, romper com a histórica dualidade estrutural que coloca ensino
propedêutico de um lado e formação profissional de outro, eliminar a oposição entre
conhecimento geral e conhecimento específico e contribuir com a melhoria da qualidade
dessa etapa final da educação básica. Nesta modalidade, estarão reunidos os conteúdos
do ensino médio e da educação profissional, que serão trabalhados de maneira integrada
ao logo do curso, “assegurando o imprescindível diálogo entre teoria e prática”
(BRASIL, 2006, p. 4).

2

Disponível em: <https://palmas.ifto.edu.br/index.php>. Acesso em: 21 abr. 2017.
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O EMI, segundo Ramos, Frigotto e Ciavata (2010 apud ASSIS; MEDEIROS
NETA, 2015), construiu-se a partir de marcos conceituais diferenciados dentro da
educação básica, devido a sua relação com a natureza profissionalizante, sendo
necessário compreender seus três sentidos de integração: o filosófico, que o considera
sob a visão de formação humana unitária das dimensões fundamentais da vida tendo o
trabalho como princípio educativo; o epistemológico, que o considera uma relação
unitária dos conhecimentos gerais e específicos e os processos produtivos são vistos na
sua totalidade remetendo à apreensão de múltiplos conhecimentos relacionados com a
práxis tendo o docente como mediador; e o político, que expressa a convicção de que
sua oferta importa quando a urgência por ingressar no mundo do trabalho, retarda ou
impede a verticalização da formação do jovem ou adulto.
É também fundamental entender o currículo integrado e sua proposta
pedagógica, que pretende romper com a “fragmentação dos conteúdos, tendo em vista a
busca de inter-relações, de uma coerência de conjunto e a implementação de uma
concepção metodológica global” (BRASIL, 2006, p. 54) e requerer práticas pedagógicas
compartilhadas e de equipes, que envolvem “identificação de diferenças e de construção
de sínteses superadoras, participação orientada por uma relação dialógica e pensar em
experiências a serem proporcionados aos estudantes no cotidiano escolar, através tanto
do currículo explícito quanto do currículo oculto” (Idem, p. 54). Mais ainda:

é preciso que a prática pedagógica e as alternativas de ação didática
sejam sistematizadas se efetivamente se quer que os horizontes dos
conhecimentos dos alunos sejam ampliados, que estes compreendam
os determinantes sociais, econômicos e políticos das situações de suas
vidas e de trabalho e que discutam as alternativas que se
apresentam.[...] (BRASIL, 2006, p. 64).

Para apreendermos com mais clareza os limites e as potencialidades que a
formação pedagógica proporciona ao trabalho docente para a atuação na EPT na
modalidade de EMI, fizemos uso da Teoria das Representações Sociais (TRS)
desenvolvida por Serge Moscovici ([1961] 2012a) em sua perspectiva processual em
articulação com a Teoria da Argumentação, conforme a Nova Retórica de Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) que nos parecem ser referenciais
teórico e metodológico adequados para orientar nosso estudo.
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Na TRS, as percepções, atribuições, atitudes e expectativas que compomos de
coisas e de indivíduos configuram representações sociais destes. São significados que
atribuímos ao que é novo e estranho para torná-lo familiar e aceitável a nossa
compreensão. Assim, nas interações sociais, (re)significamos e (re)conhecemos o que
encontramos em nosso cotidiano. Quando nos comunicamos, damos pistas das
representações sociais às quais associamos os objetos, sendo possível identificá-las por
meio de análise discursiva e das técnicas argumentativas utilizadas para expô-las.
O estudo das representações sociais de formação pedagógica para atuação em
EPT justifica-se por ser um tema ainda pouco pesquisado, embora a RFEPCT tenha
sofrido

grande

expansão

e

a

demanda

de

professores

tenha

aumentado

significativamente. O que é possível verificar é que essa formação poucas vezes foi
objeto de políticas públicas na história da educação profissional brasileira, o que
contribui para a permanência do autodidatismo, muitas vezes praticado pelo professor
licenciado e bacharel, que, em muitos casos, se mostram alheios à especificidade da
EPT.
Trabalhos como os de Pereira e Passos (2012), Rodrigues (2008), Shiroma,
Moraes e Evangelista (2000) tratam da política educacional no Brasil, destacando
motivos e implicações da reforma educacional da década de 1990, e discutem a
conjuntura social e histórica que orientam e limitam as políticas da educação
profissional brasileira articuladas as políticas de emprego e renda.
Pereira e Passos (2012), empreenderam o levantamento da legislação
educacional geral e da análise de autores relacionados a educação profissional.. Seu
estudo indica que na conjuntura atual, a educação profissional técnica possui oferta
diversificada: integrada, concomitante ou sequencial. Verificaram, também, a falta de
consenso sobre o delineamento da educação profissional técnica na legislação
educacional brasileira e entre as gestões do governo federal, o que dificulta, segundo as
autoras, a delimitação do espaço da educação profissional média no sistema educacional
brasileiro.
O estudo de Rodrigues (2008) trata da política educacional brasileira ao discutir
as matrizes históricas da noção de educação ao longo da vida, proposta como eixo
orientador de um novo modelo de educação para o século XXI, defendido e
disseminado no âmbito da UNESCO e União Europeia. Sustenta a tese de que esta
noção representa, principalmente, um enunciado temporal que institui um modo de

16

conceber a educação e os sujeitos na sua relação com o passado, o presente e o futuro,
baseados numa concepção de tempo e história visando a construção de uma nova
subjetividade: um sujeito em eterna obsolescência.
Já Shiroma, Moraes e Evangelista (2000), ao refletirem sobre as reformas na
educação brasileira, compreendem a política como a associação de atividades atribuídas
e emanadas pelo Estado moderno e capitalista e veem o processo educativo como
elemento formador de aptidões e comportamentos que tem a escola como local
privilegiado para acontecer. As pesquisadoras indicam que a formação de professores,
por imposição legal, levou a exploração privada da certificação desses profissionais.
Nesse contexto, autores como Otranto (2006, 2012), Lima (2012), Tavares
(2012), Ferreti (2014) mostram os Institutos Federais como parte de uma política
nacional para a EPT.
Os trabalhos de Otranto (2006, 2012) tratam de pesquisa bibliográfica e
documental que destacam a reforma da educação profissional projetada pela Lei
11.892/08 (BRASIL, 2008b) e marcada pelo novo desenho da rede federal de educação
profissional e pela criação dos Institutos Federais. Lima (2012) analisou, no contexto
das políticas públicas de formação docente, os Institutos Federais como uma instituição
que, dentre outras funções, se destina à formação de professores. O autor dedicou-se à
análise das propostas políticas para a formação docente nos Institutos Federais,
focalizando a obrigatoriedade legislativa de oferecer formação de professores nestas
instituições. Sua pesquisa permite inferir que a formação de professores nos Institutos
Federais é um fenômeno permeado por contradições e aponta para a expansão de uma
formação pública e gratuita, trazendo o Estado como promotor da oferta educacional.
Tavares (2012), evidencia em retrospectiva histórica fatos que foram determinantes na
nova configuração da rede federal de educação profissional, marca três etapas do Plano
de Expansão da RFEPCT. Já Ferretti (2014) indica os Institutos Federais como parte de
uma política nacional para a EPT ao analisar documentos da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) a partir de 2005 de modo a revelar as demandas do país para que se
torne mais competitivo, partindo da premissa da desvantagem em relação a outros
países com desenvolvimento semelhante no mundo.
Em trabalho mais recente, Maldaner (2016) traça um panorama da EPT e do
mundo do trabalho, demonstrando a complexidade na qual estão imersas as instituições
que atuam nessa esfera – os Institutos Federais - e que impõem desafios ao trabalho do
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professor. O pesquisador defendeu a tese de que a efetividade de uma política pública
de EPT está comprometida, se não for acompanhada de políticas de formação de
professores. Sua análise, que teve também o IFTO como local de estudo, mostrou que a
maioria das políticas do período investigado (2003 a 2015) não foram acompanhadas de
políticas de formação de professores e que, por esse motivo, tiveram sua efetividade
comprometida. Dessa forma, conclui que os professores da EPT necessitam de
formação consistente com as exigências epistemológicas, políticas e pedagógicas desta
formação e que a formação de professores tem papel central na mediação entre as
políticas públicas da EPT.
Ao mapear pesquisas sobre formação de professores para a educação
profissional, Oliveira (2016) organizou e categorizou trabalhos produzidos no período
entre 2004 e 2014, disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na biblioteca virtual do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Dentre as 34
produções por ela selecionadas, destacamos as teses catalogadas, perfazendo um total de
10, sendo que nove foram desenvolvidas em Institutos Federais, em que a pesquisadora
identificou que se referiam à realidade da formação do professor de educação
profissional e apresentavam aspectos desta profissão distribuídos em seis categorias: (1)
constituição do trabalho docente; (2) especificidades do magistério, tais como
conhecimentos didáticos e pedagógicos e perfil dos professores; (3) formação integral e
formação para o trabalho na perspectiva da educação ambiental; (4) processos
identitários dos docentes; (5) cenários contemporâneos da política de formação de
professores para a EPT; e (6) perfil dos professores, levando em consideração sua
formação e prática docente.
Os estudos de Oliveira (2016) apontam que os trabalhos, em geral, enfatizavam
que no percurso histórico da educação profissional, o professor desta modalidade é
selecionado por sua qualificação técnica e experiência profissional mais do que por sua
formação pedagógica e experiência na docência, principalmente os professores dos
componentes curriculares da área técnica. Algumas das produções analisadas chamaram
a atenção para as políticas de formação de professores para a EPT que resultam de
ajustes à economia e ao mercado de trabalho e não a uma política de base nacional,
como seria necessária. Outro ponto destacado é a expansão do ensino técnico pelo
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território brasileiro por meio, principalmente, dos Institutos Federais, o que exige mais
professores formados para acompanhar esse crescimento.
A pesquisadora constatou também que, apesar das contribuições relevantes das
pesquisas já desenvolvidas sobre a temática, essas ainda são incipientes, se comparado
ao crescimento da EPT no país, e sugere que sejam realizados estudos que ampliem o
debate e confirmem a necessidade da promoção de uma política nacional de formação
de professores para essa modalidade de ensino.
Esses estudos foram fundamentais para a pesquisa por nós desenvolvida e que
está apresentada por meio de cinco capítulos, além desta introdução e das considerações
finais. No primeiro capítulo, abordamos a conflituosa relação entre os conceitos de
trabalho e educação que está presente nas diferentes concepções sobre a Educação
Profissional e que são marcadas por tentativas de entendimentos nos meios políticos,
sociais e educacionais. Focamos as polarizações mais evidentes que indicam, de um
lado, uma formação para atender ao mundo do trabalho e, de outro, uma formação com
caráter humanístico e abrangente. Abordamos, também, a criação dos Institutos Federais
nos quais é retomada a possibilidade de integração entre o ensino técnico e o Ensino
Médio como uma tentativa de projeto de educação que possa superar uma formação
meramente técnica e a dualidade histórica entre o ensino geral e o ensino
profissionalizante.
No segundo capítulo, discutimos a formação pedagógica vinculada aos
professores da Educação Profissional tendo a legislação educacional como guia.
Iniciamos nossa exposição partindo da criação da primeira instituição federal de
Educação Profissional até os dias atuais, a fim de contextualizar as descontinuidades,
disputas e atuais possibilidades para a formação pedagógica dos professores da
Educação Profissional.
O terceiro capítulo versa sobre a TRS desenvolvida por Serge Moscovici ([1961]
2012a) que nos permite identificar os processos simbólicos que ocorrem na interação
educativa e examinar as percepções, atribuições, atitudes e expectativas dos sujeitos
sociais quanto a sua constituição e manutenção, recorrendo aos sistemas de referência
socialmente enraizados e compartilhados que as orientam e justificam. Ainda neste
capítulo, procuramos evidenciar a convergência entre a TRS e a Teoria da
Argumentação proposta por Chaïm Perelman e Lucile Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005).
No quarto capítulo, apresentamos os procedimentos aplicados para a realização
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da pesquisa, assim como o Método da Estratégia Argumentativa (MEA), desenvolvido
por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant (2011), que utilizamos como
ferramenta que nos possibilita abordar as relações entre os esquemas argumentativos e
seus significados, assim como as técnicas discursivas presentes no material coletado.
No quinto capítulo apresentamos a análise e discussão dos resultados e, em
seguida, trazemos as considerações finais.
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1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESPAÇO DE DISPUTAS

As políticas públicas materializam, ao longo do tempo, os consensos que são
possíveis formar nos espaços de discussão sobre diferentes projetos de sociedade. Do
mesmo modo, as políticas públicas em educação profissional vêm corporificando-os,
frente às diferentes propostas para a educação profissional, e às visões conflituosas
sobre os princípios de trabalho e educação.
Assim, neste capítulo, focamos as polarizações mais evidentes que ocorrem nos
meios políticos, sociais e educacionais que indicam, de um lado, a educação profissional
como meio de atender ao mercado de trabalho e manter a funcionalidade do trabalhador;
e de outro, a formação integral, com caráter humanístico, mais abrangente e
independente da origem socioeconômica do aluno, indicando ser a que mais favorece a
emancipação social do indivíduo.
Abordaremos também as reformas educacionais intensificadas na década de
1990, resultado de mudanças econômicas mundiais que levaram a um reordenamento de
políticas sociais e foram traduzidas no Brasil no formato de parcerias entre o Estado e a
sociedade. Sem aprofundar intensamente nestas reformas, buscamos apresentar um
panorama da política educacional nesse período de intensa influência de organizações
internacionais.
Discorremos, ainda, sobre a criação dos Institutos Federais, em 2008, como uma
política que descentralizou e interiorizou o ensino técnico de nível médio e o ensino
superior que é vetor de diversas outras políticas. Foi no âmbito dos Institutos Federais
que ocorreu a retomada da possibilidade de integração entre o ensino técnico e o ensino
médio, como uma tentativa de criar um projeto de educação em oposição à formação
meramente técnica e que fortalece a dualidade histórica entre o ensino propedêutico e o
ensino profissionalizante.

1.1. Debates e desafios no caminho para uma educação integrada

Na década de 1990, marcada pela globalização, coube à Educação papel
importante nas estratégias dos ideais neoliberais. Os governos passaram a buscar
parcerias privadas e investir em formação voltada para o trabalho. Nesse período, o
Brasil havia passado pela redemocratização - transição do Regime Militar para a Nova
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República - e iniciava uma reorganização produtiva, com reflexos nos demais setores e
nas relações sociais. Os debates políticos e acadêmicos desse período, mostram
momentos em que a educação profissional é apresentada a serviço do mercado de
trabalho, mas também apontam tentativas de se efetivar a educação politécnica como
política pública e de formação efetiva. Como alternativas possíveis, na medida em que
as políticas educacionais são direcionadas à garantia dos direitos sociais, cabe

instaurar políticas emancipatórias que garantam emprego e renda e
que elevem a escolaridade da população; romper com a tradição do
pensamento liberal e neoliberal que orienta as políticas hoje
empreendidas; entender o papel da educação básica e profissional
enquanto práticas sociais mediadoras das relações sociais
(FRIGOTTO, 2014, p. 22).

As reformas na Educação Brasileira desse período, foram marcadas por
tendências internacionais e respostas internas a estas tendências. Mundialmente,
marcadas por movimentos como a globalização, caracterizada pelo intercâmbio político,
econômico e social que tornou relativo o sentido de fronteira entre os países, fomentouse o desenvolvimento de competências pelas quais o trabalhador é responsável, pois é
sua responsabilidade desenvolver atributos individuais para garantir sua condição de
empregabilidade no mundo do trabalho. Este período foi marcado, também, pela
efervescência de debates acerca da necessidade de democratização da Educação por
diversas organizações internacionais.
Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) partem da análise de documentos
internacionais de órgãos como o Banco Mundial3, Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal)4 e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco)5, e de documentos nacionais a fim de abordar a política

3

O Grupo Banco Mundial é uma agência especializada independente do Sistema das Nações Unidas,
maior fonte global de assistência financeira para o desenvolvimento. (Disponível em:
https://nacoesunidas.org/agencia/bancomundial. Acesso em: 01 mai. 2017).
4
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). É uma das cinco comissões regionais
das Nações Unidas e foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina,
coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e
com as outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se
incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social. (Disponível em: http://www.cepal.org/ptbr/about. Acesso em: 01 mai. 2017).
5
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Foi criada em
1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação
intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros
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educacional brasileira no período de 1930 a 1990. Para as autoras, é importante
depreender que as publicações internacionais propuseram um receituário para os países
periféricos gerirem sua educação e que as reformas realizadas pelo governo brasileiro
foram uma resposta a estas prescrições. Elas apresentam como exemplos internos, a
Carta Educação elaborada em 1992 no Fórum Capital-Trabalho que foi financiado pelo
governo de Fernando Collor, e o documento Questões Críticas da Educação Brasileira,
produzido no encontro dos Ministérios do Trabalho, da Educação e da Ciência e
Tecnologia e segmentos da sociedade civil, promovido pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso, em 1995.
Segundo as mesmas autoras, o Fórum Capital-Trabalho reuniu empresários,
sindicalistas, representantes das esferas governamentais e da educação superior com
dois pontos de interesse em destaque: a carência da educação fundamental como
principal entrave para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento de que o país
não possuía no momento, condições produtivas de competir na economia global e que
isso exigiria mudanças. Ou seja, elas entendem a Carta Educação como resposta direta
do governo, mostrando-se disposto a seguir, de maneira exata, as recomendações da
Cepal relativas a ser possível maximizar a produção e reduzir a desigualdade social
investindo em educação.
Fazendo parte do Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade, o
documento Questões Críticas da Educação Brasileira, ainda segundo Shiroma, Moraes
e Evangelista (2000), propôs reformas para a educação básica e o ensino superior em
temas como reforma curricular para adaptação às demandas sociais, maior
descentralização da gestão, aumento da participação da iniciativa privada na educação e
maior autonomia financeira, inclusive das instituições públicas de educação.
Tendo por base a política neoliberal e com o objetivo de discutir as matrizes
históricas da noção de Educação ao longo da vida, proposta de eixo orientador do novo
modelo de educação para o século XXI, apresentado pela Unesco e a União Europeia6,
Rodrigues (2008) verificou, por meio de investigações centradas em produções

– hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que desafiam as sociedades. (Disponível
em: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. Acesso em: 01 mai. 2017).
6
É uma união econômica e política de características únicas, constituída por grande parte dos países do
continente europeu. Foi criada após a segunda Guerra Mundial e teve a intenção inicial de incentivar a
cooperação econômica, partindo do princípio de que se os países tivessem relações comerciais entre si, se
tornariam economicamente dependentes, reduzindo, assim, os riscos de conflitos. Disponível em:
<https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt/>. Acesso em: 11 mai. 2017.
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científicas brasileiras, que há certa ausência do tema nestas produções. Tal constatação
levou a autora a um extenso trabalho de levantamento sobre este eixo norteador em
projetos educacionais e sobre sua situação como livre de críticas nos meios acadêmicos,
cujo resultado mostrou que a noção de Educação ao longo da vida acabava
por representar uma perspectiva educacional que possibilita e
promove o respeito às necessidades e diferenças individuais, por se
constituir numa resposta à democratização da educação para todos,
por se constituir como chave de acesso ao século XXI e como resposta
aos problemas de incerteza do futuro decorrentes do novo século
(RODRIGUES, 2008, p. 160).

Neste modelo de educação, também pautado por flexibilidade, autonomia,
formação abstrata e polivalente, o indivíduo é responsável por traçar e corrigir
constantemente seu percurso profissional perante as necessidades do mercado, por
manter seu grau de empregabilidade7 por meio da educação e, em arcar individualmente
pelos erros e acertos neste percurso. Sob este aspecto, Ciavatta e Ramos (2011, p. 28)
apontam que:

O senso comum e as políticas que organizam a vida institucional do
país são positivistas, pois abstraem o contexto onde nos constituímos
humanos, isto é, as condições de produção e reprodução da existência,
os meios de vida, as relações culturais, o cultivo dos valores da
dignidade humana. Essa forma de conceber a realidade aplica-se
pragmaticamente às políticas sociais, entre as quais, as da educação,
quando se nega a totalidade das condições precárias em que as escolas
se encontram, quando se ignora a desvalorização do trabalho docente,
incluindo os baixos salários, compatíveis com as atividades mais rudes
e de baixas exigências de qualificação.

As autoras consideram a dualidade entre o ensino médio e a educação
profissional como um aspecto histórico presente desde o Brasil Colonial, numa
reprodução das relações de desigualdade entre as classes sociais, das características
laborais e, portanto, das funções destes ensinos, justificando assim, a existência de um
ensino que prepara para as funções de mando e outro que prepara para os ofícios
manuais. Elas reiteram que a estrutura das classes dá sustentação e ideologização à
7

No sentido mais comum, empregabilidade tem sido compreendida como a capacidade do indivíduo
manter-se ou reinserir-se no mercado de trabalho, denotando a necessidade do mesmo agrupar um
conjunto de ingredientes que o torna capaz de competir com todos aqueles que disputam e lutam por um
emprego. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/emp.html>. Acesso em:
11 mai. 2017.
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educação, que é desejável para cada classe em “uma distinção social mediada pela
educação” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 30).
Na intenção de compreender o que seria uma escola unitária com educação
integrada, Ciavatta e Ramos (2011) resgatam conceitos de Marx e Gramsci,
principalmente considerando a tendência comum que temos em reputar que EMI é a
simples junção dos dois currículos, apesar de serem distintos processos educativos com
finalidades próprias.
De Marx, resgataram a utilização dos termos educação tecnológica e educação
politécnica,8 a fim de explicitar a defesa de um ensino que possibilite a compreensão
dos conceitos técnico-científicos dos processos de produção; e de Gramsci, a ideia de se
contrapor a qualquer separação dentro do sistema educativo, reconhecendo a
necessidade de uma escola unitária, de formação humanística ou de cultura geral, na
qual os alunos devem ser preparados em atividades sociais até atingirem certa
maturidade, capacidade intelectual e prática que os habilitem às escolas especializadas
ou ao trabalho. Deste modo, Ciavatta e Ramos (2011, p. 32) compreendem a concepção
de educação integrada como
aquela que integra trabalho, ciência e cultura - tendo o trabalho como
princípio educativo, não é, necessariamente, profissionalizante. Esta
finalidade se impõe na educação brasileira, especialmente no ensino
médio, por, pelo menos, duas razões. A primeira é de caráter
econômico, dado que jovens e adultos da classe trabalhadora
brasileira, à margem de uma política coerente, têm dificuldade de, por
si próprios, traçar uma carreira escolar em que a profissionalização –
de nível médio ou superior – seja um projeto posterior à educação
básica. A segunda refere-se ao caráter dual da educação brasileira e à
correspondente desvalorização da cultura do trabalho pelas elites e
pelos segmentos médios da sociedade, tornando a escola refratária a
essa cultura e suas práticas.

As autoras salientam que a sociedade e mesmo os educadores não incorporaram
a perspectiva de formação omnilateral9 e politécnica10. Por isso, reforçam a necessidade
8

As indicações na obra Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da Associação
Internacional dos Trabalhadores apontam o que Marx entendia por educação tecnológica - a “que recolhe
os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais”
(MARX; ENGELS, 1983, p. 60) - e sua proposta de educação politécnica, “esta combinação de trabalho
produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica elevará a
classe operária acima dos níveis das classes burguesa e aristocrática” (MARX; ENGELS, 1983, p. 60).
Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html>. Acesso em: 07 ago. 2017.
9
“O conceito de omnilateralidade é de grande importância para a reflexão em torno do problema da
educação em Marx. Ele se refere a uma formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo
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de algumas superações e implementos na mentalidade conservadora dos meios
pedagógicos e políticos; na gestão e participação democrática das instituições
educacionais; na qualificação conceitual; na prática e no envolvimento dos professores;
e, em sentido amplo, nas condições de trabalho.
Quanto à legislação, na década de 1990, houve o resgate da discussão acerca da
educação profissional de cunho politécnico; tendo como marco, a elaboração da
LDB/1996 (BRASIL, 1996a), com a qual, como reforçam Pereira e Passos (2012), se
iniciou uma nova fase na educação brasileira: a educação passou a conter níveis e
modalidades de ensino; o ensino médio passou a fazer parte da educação básica, como
última etapa e de função formativa para prosseguimento dos estudos (artigo 35, inciso
I), para preparação básica para o trabalho (artigo 35, inciso II) e para a cidadania (artigo
35, incisos III e IV). Não só o ensino profissional, mas toda a educação escolar foi
vinculada ao trabalho e à prática social. Mais detalhadamente, com a LDB/1996,
as mudanças buscavam ressignificar a escola média, por longa data
dividida entre educação propedêutica (escola secundária) e
preparatória para o trabalho (escola profissionalizante), situação
promotora de discriminação, e abria possibilidade de alterar sua
relação com a Educação Profissional. Esta assumia caráter de
complementaridade, desenvolvendo-se “articulada às diferentes
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia” para
“conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva”, segundo o artigo 39 da LDB, texto original [...].
(PEREIRA; PASSOS, 2012, p. 87).

A LDB/1996 (BRASIL, 1996a), opunha-se à educação profissionalizante posta
até então e regulamentada pela Lei nº. 5.692/1971 (BRASIL, 1971), e visava combater a
dicotomia entre formação básica e técnica. Em seu artigo 39, determinou que “a
Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva” (BRASIL, 1996a). Assim, estabeleceu a integração da educação profissional
com a produção de conhecimentos e com o desenvolvimento científico e tecnológico; e
também sua integração com o processo produtivo. O artigo 40 estabeleceu sua
trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação, pelas relações burguesas estranhadas”.
Disponível em: < http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupol.html>. Acesso em: 08 ago.
2017.
10
“Para além da questão terminológica, é importante observar que, do ponto de vista conceitual, o que
está em causa é um mesmo conteúdo, isto é, a união entre formação intelectual e trabalho produtivo”
(SAVIANI, 2007 apud CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 37).
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articulação com o ensino regular e outras estratégias de educação continuada. Pela
LDB/1996 (BRASIL, 1996a), os cursos de educação profissional técnica de nível médio
fazem parte da educação básica.
Em oposição à LDB/1996 (BRASIL, 1996a), o Decreto nº. 2.208/1997
(BRASIL, 1997a), aprovado no ano seguinte, impedia a formação integrada e
possibilitava o aligeiramento e a fragmentação da educação profissional para atender
aos interesses do mercado de trabalho. Por este Decreto, o ensino técnico passou a ter
organização própria em separado ao ensino médio, o que reforçou a dualidade entre os
dois ensinos.
Ainda conforme esse Decreto, o ensino técnico poderia ser ofertado de forma
concomitante ou subsequente ao ensino médio. Assim, o aluno poderia cursar o ensino
profissional enquanto cursava o ensino médio, mas com matrículas distintas na mesma
instituição ou em instituições diferentes, ou após a conclusão do ensino médio. De
acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) n. 16 (BRASIL,
1999), estas possibilidades contribuíam com flexibilidade de itinerário para o aluno e
com versatilidade de organização para as instituições de ensino.
Assim, permaneceu até que o Decreto nº. 2.208/1997 fosse revogado em 2004 e
em seu lugar aprovado o Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004) que, com alterações
na LDB/1996, possibilitou a integração curricular entre o ensino médio e o ensino
técnico, em resgate ao já disposto no artigo 36 da LDB/1996. Com o Decreto nº.
5.154/2004, o ensino profissional técnico de nível médio manteve as modalidades
concomitante e subsequente, e o EMI passou a ter duas vertentes. Posteriormente, a Lei
nº. 11.741/2008 (BRASIL, 2008a), alterou dispositivos da LDB/1996, a fim de
redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de
nível médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da EPT. A Lei nº. 11.741/2008
(BRASIL, 2008a),ratificou-se o princípio da integração ao reger as ações da educação
profissional técnica de nível médio, da EJA e da EPT.
Deste modo, pelo teor dessa Lei, artigo 39, a EPT abrange os seguintes cursos:
“I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - de Educação
Profissional técnica de nível médio; III - de Educação Profissional tecnológica de
graduação e pós-graduação” (BRASIL, 2008a).
Quanto à educação profissional de nível médio, esta pode ser desenvolvida,
segundo a redação do artigo 36-B da Lei nº. 11.741/2008, como: “I - articulada com o
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ensino médio; II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o
ensino médio” (BRASIL, 2008a).
A educação articulada pode ser oferecida na forma integrada e concomitante. A
primeira é oferecida aos concluintes do ensino fundamental, habilitando-os na mesma
instituição, com a mesma matrícula e em duas possibilidades: uma para estudantes em
idade regular e outra para jovens e adultos. Já a forma concomitante, é oferecida para
quem já tenha concluindo ou esteja cursando o ensino médio e, neste caso, com
matrículas distintas. Quanto às possibilidades formativas: integrada, concomitante e
subsequente, cada instituição tem a liberdade de optar por quais irão oferecer.
Pela lógica do capital atuando sobre a educação por meio da proposição de
diversas organizações internacionais – tendo também interlocutores no país - se entende
que nos países em desenvolvimento a ampliação do acesso à educação deve se dar sem
aumento dos gastos públicos. A este respeito, Conde et al. (2016, p. 4) apontam qual
tem sido o caminho percorrido pelo Brasil nas últimas décadas:

[...] A reforma do ensino superior e da Educação Profissional e
Tecnológica tem se dado em duas direções. Pela via do setor privado
possibilitando a diferenciação institucional e o financiamento público
das instituições privadas, através de programas de acesso para estrados
menos favorecidos (PROUNI11, PRONATEC12 e FIES13). Por outro
lado, através de programas de acesso a vagas em Instituições de
Ensino Superior (IES) públicas por meio do REUNI14 e pela recente
diversificação das finalidades dos Institutos Federais (IFs).

11

Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado em 2005 com o objetivo de oferecer bolsas de
estudo em instituições privadas de ensino superior. Através da nota obtida no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), os estudantes concorrem à vagas em cursos de graduação e sequencias de formação
específica. Disponível em: <http://siteprouni.mec.gov.br>. Acesso em: 02 mai. 2017.
12
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pelo Governo
Federal, em 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação
Profissional e Tecnológica no país para qualificação de jovens, trabalhadores e beneficiários de
programas de transferência de renda. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em: 02
mai. 2017.
13
O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a
financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas
na forma da Lei nº. 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos
superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.
Disponível em: <http://sisfiesportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 02 mai. 2017.
14
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI),
tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. As ações do
programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos
noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o
propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. Disponível em: <http://reuni.mec.gov.br/>.
Acesso em: 02 mai. 2017.
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No ensino público são os Institutos Federais que representam uma política de
governo para, dentre outros inúmeros desafios, enfrentar as falhas de formação no
ensino médio. Uma política social de cunho compensatório na medida em que os
Institutos Federais descentralizam e interiorizam o ensino técnico de nível médio e o
ensino superior, e conduzem a outras políticas sociais15 como o Pronatec, o Proeja, o
EMI, dentre outras.

1.2. Os Institutos Federais como parte de uma política nacional para a EPT
Desde 1909, a rede de instituições federais de educação profissional deu lugar a
diversas formatações e denominações, sendo pautadas na educação voltada à formação
para o trabalho, inicialmente com caráter assistencialista, mas predominantemente
atendendo às demandas econômicas do país.
Em 1959, essas instituições ao chegarem à categoria de autarquia federal,
passaram a ser denominadas Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas
Federais. Em 1978, três das Escolas Técnicas mais antigas, a de Minas Gerais, Paraná e
Rio de Janeiro, passaram a categoria de Centro Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (CEFET) se tornando, também, instituições de ensino superior, o que levou
a um período de intensas reivindicações de muitas Escolas Técnicas para se tornarem
CEFET, porém, só algumas alcançaram esta meta.
Nesse período de “cefetizações”, segundo Otranto (2012, p. 1), o governo
federal já preparava uma nova reorganização da rede que não considerava mais o
CEFET como modelo. Para esta reorganização, foi adotada uma política “que pode ser
vista como uma pavimentação do caminho para a implantação da atual reforma”, um
complexo de ações integradas que incluíram a expansão da rede de instituições federais
de educação profissional, com início em 2003 e com projeção até 2020. Este caminho
culminou na criação dos Institutos Federais que “se tornaram referência na rede e todas
as demais instituições criadas a partir deles e passaram a seguir o seu modelo de
organização” (OTRANTO, 2006, p. 122).
Com a criação dos Institutos Federais e a constituição da RFEPCT, ambos por
meio da Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b); foi retomada a expansão que havia sido
derrubada com a Lei nº. 8.948/1994 (BRASIL, 1994) que, apesar de constituir um
15

“Como política social entende-se aquela que ‘objetiva permitir aos indivíduos a satisfação de certas
necessidades não levadas em conta pelo mercado capitalista’ (VIEIRA, 1992 apud CONDE et al, 2016, p.
7).
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sistema paralelo de educação tecnológica e de transformar algumas Escolas Técnicas
Federais mais antigas em CEFET, tinha como entrave à educação profissional, um
condicionante à sua expansão por meio do seu artigo 3, §5º:

A expansão da oferta de Educação Profissional, mediante a criação de
novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer
em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor
produtivo ou organizações não-governamentais que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de
ensino (BRASIL, 1994, Art. 3 §5º).

As unidades que começaram suas atividades em vigência desta Lei, existiam sob
a condição de Unidades de Ensino Descentralizada (Uned), sem autonomia financeira,
administrativa e pedagógica, estando vinculadas a autarquias federais já existentes. Em
2005, com a Lei nº. 11.195/2005 (BRASIL, 2005), o governo federal deixou de
condicionar a expansão às parcerias, criando, em três fases, o Plano de Expansão da
Rede de Instituições Federais de Educação Profissional.
A primeira fase, compreendeu os anos de 2005 a 2007 e teve como objetivo
implantar instituições federais onde não houvessem unidades, prioritariamente, em
periferias de grandes centros urbanos e em cidades do interior que estavam longe destes
centros, procurando articular a oferta de ensino aos potenciais locais de mercado de
trabalho. Na concepção pedagógica, como enfatiza Tavares (2012), esperava-se que a
expansão da rede, nesse período, fortalecesse a relação entre educação profissional e
básica numa perspectiva de educação integral e que também se aproximasse da EJA.
A segunda fase, no período de 2007 a 2010, utilizou o conceito de cidade-pólo,
seguindo critérios implantados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC) para definição das localidades que receberiam instituições. Entre esses
critérios era importante uma distribuição equilibrada das unidades pelo território
nacional. No entanto, foi um período de grande pressão política de lideranças locais
para implantação do maior número possível de unidades em seus estados e regiões.
Na terceira, iniciada em 2011, tem projeção até o ano de 2020 e pretende,
segundo Tavares (2012), que sejam apresentados, como resultados, um milhão e
duzentos mil alunos matriculados e um a cada cinco municípios brasileiros com
Institutos Federais em funcionamento.
Os Institutos Federais são considerados autarquias e como tal, possuem
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autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar;
podendo criar e extinguir cursos, certificar profissionais e registrar diplomas. Como as
instituições de ensino superior estão submetidas aos mesmos regimentos de avaliação,
supervisão e regulação que as Universidades Federais; para gerir esta nova
institucionalidade, a Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), previu-se que os Institutos
Federais se organizem sob a forma pluricurricular e em estrutura multicampi, tendo
proposta orçamentária anual para todos os campi e para a reitoria; com exceção para as
obrigações com os servidores, que são de responsabilidade do Ministério do
Planejamento.
Administrativamente, os Institutos Federais funcionam, em nível superior, sob a
responsabilidade do Colégio de Dirigentes (CODIR) e do Conselho Superior
(CONSUP). O primeiro, composto pelo Reitor, pelos Pró-reitores e pelo Diretor-Geral
de todos os campi, é um órgão de caráter consultivo. Já o CONSUP, de caráter
consultivo e deliberativo é constituído por representantes dos docentes, dos estudantes,
dos servidores técnico-administrativos, dos egressos, da sociedade civil, do Ministério
da Educação e do CODIR.
A RFEPCT, da qual fazem parte os Institutos Federais, está vinculada ao
Ministério da Educação por meio da SETEC e é constituída também pelas seguintes
instituições: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), e Escolas Técnicas Vinculadas
às Universidades Federais.
Um ponto de destaque trazido pela Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), são as
finalidades dos Institutos Federais, como ressaltado por Ferretti (2014, p. 70):

As finalidades e os objetivos dos IFs legalmente fixados são bastante
amplos. Entre as primeiras, conta-se a constituição de acervo de
conhecimentos sobre o desenvolvimento socioeconômico e cultural
pertinentes a seu âmbito de atuação regional e local que lhes sirva de
base, não apenas visando a contribuição para o fortalecimento de
arranjos produtivos, sociais e culturais nesse mesmo âmbito, mas,
também, para estruturar a Educação Profissional e Tecnológica que
deverão ofertar em diferentes níveis e modalidades. Isto implica a
promoção de processos de verticalização que integrem a educação
básica à profissional e ambas associadas aos cursos superiores de
graduação e pós-graduação. [...] A legislação prescreve, também,
que os IFs se qualifiquem como centros de excelência no
cumprimento de suas obrigações escolares e investigativas e
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referência na capacitação técnica e atualização pedagógica de
docentes das redes públicas de ensino da área de ciências. Além
disso, lhes atribui a produção, o desenvolvimento e transferência de
tecnologias sociais, em particular no que se refere à preservação do
meio ambiente. (Grifos do autor).

Nesta perspectiva, Conde et al. (2016) apontam os Institutos Federais como
agências de desenvolvimento local ao atrelarem a oferta dos cursos a uma base
tecnológica e aos Arranjos Produtivos Locais (APL)16, criando possibilidades de
construção de respostas ao capital. Também os consideram como uma política social
compensatória ao descentralizarem e interiorizarem o ensino técnico de nível médio e a
educação superior, e ainda na medida em que são catalisadores de outras políticas
sociais, a exemplo do Proeja, Mulheres Mil17 e Pronatec e mesmo como vertente
formativa de diversos Ministérios como o da Pesca, o do Desenvolvimento Agrário e o
do Trabalho.
Os autores apontam seu papel, além disso, como lócus de formação de
professores que, segundo eles, é uma dimensão que foi transferida das universidades aos
Institutos Federais sob o pretexto da necessidade de formação de professores das áreas
de Ciências (Matemática, Biologia, Química e Física) para a educação básica e para a
educação profissional.
Ao analisar a Lei nº.11.892/2008 (BRASIL, 2008b), Ferretti (2014, p. 70) aponta
que, pela política curricular, os Institutos Federais:

São considerados instituições de educação superior, básica e
profissional, especializadas na oferta de Educação Profissional e
Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, conjugando
conhecimentos técnicos e tecnológicos, supostamente em dois
sentidos: a) vertical, ou seja, em cursos de diferentes níveis e b)
horizontal, por meio do estabelecimento de relações entre diferentes
eixos tecnológicos (grifo do autor).
16

Arranjos Produtivos Locais são aglomerados de empresas, localizadas em um mesmo território, que
apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais,
instituições
de
crédito,
ensino
e
pesquisa.
Disponível
em:
<http://portalapl.ibict.br/menu/itens_menu/apls/apl_o_que_sao.html>. Acesso em: 14 mai. 2017.
17
Criado como programa piloto em 2007, inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do
governo federal, especialmente nos eixos promoção da equidade, igualdade entre sexos, combate à
violência contra a mulher e acesso à educação. Instituído nacionalmente em 2011 para a formação
profissional e tecnológica de cerca de mil mulheres desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste. Passou,
em 2013, a integrar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) por meio
da iniciativa Bolsa Formação. Disponível em: <http://mulheresmil.mec.gov.br/o-que-e-44388 e
http://portal.mec.gov.br/programa-mulheres-mil>. Acesso em 14 mai. 2017.
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A história recente da EPT mostra a politecnia tendo prevalecido nos discursos
econsequentemente, na legislação. Prova disso é que mesmo com dificuldades práticas
na tentativa de articulação da educação profissional com a educação básica de nível
médio, as políticas mais recentes para a EPT se materializaram em programas que visam
esta integração.
Assim, os Institutos Federais têm a missão institucional de ofertar EPT em
diferentes níveis e modalidades, sobretudo no nível médio, reafirmando a verticalização
do ensino como um de seus princípios. A Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b),
estabelece a promoção da “integração e a verticalização da educação básica à Educação
Profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão”. No entanto, não identifica um conceito para
verticalização. Dentre a pluralidade de concepções queesse termo pode ter, apontamos
as adotadas por Quevedo (2016, p. 9):

(1) [...] significa ofertar, na mesma unidade, cursos da mesma área
e/ou eixos em diferentes níveis, de modo que ao discente seja
oportunizada a possibilidade de perfazer, sem trocar de instituição, um
processo formativo desde o Ensino Médio até a Pós-Graduação; (2)
[...] no mesmo sentido, acrescentando as vantagens e desafios da
atuação docente nos mais diferentes níveis de escolarização, sendo
parte dela o compartilhamento e otimização dos espaços pedagógicos
e, em uma fusão de ambas as concepções, (3) um percurso formativo
no qual discentes, docentes e todos os demais sujeitos do processo,
independente do grau de escolarização, possam, muito além de ver
otimizados os custos, garantido a todos o direito de uma formação
pública qualificada pela atuação dos IFs nos arranjos produtivos
locais, conforme missão que lhes foi conferida.

Por meio da Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), em seu artigo 8, é
obrigatório aos Institutos Federais ofertarem 50% de suas vagas para a educação
profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados. Ou
seja, para os alunos concluintes do ensino fundamental por meio do EMI e para os
alunos da modalidade EJA, por meio do Proeja.
Nesta realidade, seus professores atuam no exercício indissociável do ensino, da
pesquisa e da extensão. E ainda podem atuar, simultaneamente, nos demais níveis e
modalidades de ensino, com a verticalização praticada nos Institutos Federais. Esta
verticalização
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provoca a intensificação do trabalho docente, pela multiatuação de
modalidades com as quais o professor deve trabalhar. Obrigando o
professor a polivalência, a versatilidade e a flexibilidade. A
verticalização permite visualizar o tensionamento e o entrelaçamento
existente entre ensino e sociedade, governo e capital (CONDE et al.,
2016, p. 9, grifo nosso).

Dentro do quadro apresentado, é justo afirmar que o perfil de atuação do docente
dos Institutos Federais é multi e interdisciplinar, em nome de uma estratégia
administrativo-gerencial de redução dos gastos públicos e também de uma estratégia
pedagógica de verticalização e expansão da oferta de ensino. O que nos faz questionar
sobre a efetividade da simultaneidade de adequação didática do professor aos diferentes
níveis e modalidades de ensino.
Em reforço a este quadro, Maldaner (2016) aponta que a expansão da RFECPT,
envolveu um forte processo de interiorização da Rede, trazendo dados de que até 2015 a
RFECPT já possuía 562 unidades em 500 municípios brasileiros, com matrículas que
iniciaram com 173 mil em 2005 e passaram à oferta de 8 milhões, somente com o
Pronatec, lançado em 2014. O corpo docente passou de 12 mil antes da expansão, para
um número em torno de 30 mil em 2016, e destes, mais de 26 mil com alguma pósgraduação. Para Maldaner (2016), estes dados relativos à expansão evidenciam um
grande alcance dessa política, tanto em termos de unidades escolares, matrículas
ofertadas e número de docentes. Em contraposição a esta expansão, o autor indica que a
formação de professores não tem sido contemplada na implementação das políticas
públicas.
Observamos que a questão se agrava quando se analisa a formação desses
professores e se constata a pouca ou nenhuma familiaridade com as necessidades
pedagógicas da EPT. Temos como exemplo a Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b),
que criou os Institutos Federais, indicou suas características, finalidades e objetivos,
mas não é clara quanto à formação de seus professores para atuação na EPT.
Sobre este aspecto, Lima (2012) destaca que esta Lei não abarca as
problemáticas de atuação e de formação do docente para as demandas da EPT, no
processo de adesão das instituições federais de ensino profissional ao modelo dos
Institutos Federais e ao seu extenso e diversificado conjunto de finalidades e
características. A autora esclarece que a legislação não prevê de modo claro e pontual a
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formação pedagógica de docentes para atuarem nos diversos projetos educacionais
desenvolvidos pelos Institutos Federais. Deste modo, a expansão e a consolidação da
RFEPCT e dos Institutos Federais sob estes termos “se encontra entre as tensões das
políticas de formação de professores” (LIMA, 2012, p. 58).
Não vemos, de fato, nenhuma legislação que trate e regule especificamente a
formação pedagógica para atuação na EPT, mas sim um histórico de soluções
emergenciais e provisórias que vêm se perpetuando.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Neste capítulo discutimos a formação pedagógica vinculada aos professores da
educação profissional tendo a legislação educacional como parâmetro. Iniciamos nossa
exposição partindo de 1909, com a criação da primeira instituição federal de educação
profissional. Um período – que até a década de 1980 - pode ser considerado como de
“não formação” por não apresentar um projeto consistente para a formação pedagógica
dos professores da educação profissional. Passando pela década de 1990, marcada pela
LDB/1996 (BRASIL, 1996a), como destaque na legislação educacional e chegando aos
dias atuais na tentativa de contextualizar as descontinuidades, disputas e atuais
possibilidades para esta formação.

2.1. Uma história de não formação pedagógica?

Desde a abolição da escravidão e com a proclamação da república, o Estado
brasileiro se preocupou em dar ocupação aos pobres e órfãos, numa postura
assistencialista que destinava a educação profissional aos chamados, na época,
desvalidos. Segundo Fonseca (1961 apud Tavares, 2012), assim se criou o hábito de
vermos a educação profissional destinada à população de baixo poder aquisitivo. Com
esse intuito, o presidente Nilo Peçanha criou, em 1909, as Escolas de Aprendizes
Artífices.
Em 1917, o presidente Wenceslau Braz criou a Escola Normal de Artes e
Ofícios, esta com a pressuposição de que a formação de professores para a educação
profissional exigia ser de natureza diferente daquela destinada aos demais professores.
Pretendia-se que a Escola Normal formasse professores das disciplinas técnicas para as
escolas profissionais e professores de trabalhos manuais para as escolas primárias. Essa
foi a primeira iniciativa para formação de professores para a educação profissional. No
entanto, após 20 anos de funcionamento, segundo Machado (2008a), dos 5.301
matriculados, apenas 381 se formaram e, destes, 309 dos egressos eram mulheres que se
formaram para lecionarem em trabalhos manuais. Atingindo, desse modo, um número
muito reduzido na formação de professores para as disciplinas técnicas.
Em 1927, durante a existência das Escolas de Artes e Ofícios, foi sancionado
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pelo Congresso Nacional, o Projeto Fidélis Reis, que previa o oferecimento obrigatório
do ensino profissional no país e; em 1930, a educação profissional, que era ligada ao
Ministério da Agricultura, passou a estar associada ao Ministério da Educação e Saúde.
Essa mudança resultou na estruturação da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico,
numa tentativa de desenvolver nas instituições de educação profissional uma visão mais
voltada ao âmbito da Educação. Neste contexto, pode-se constatar que:

O Brasil colônia até a década de 1930, foram raras e pouco efetivas as
políticas de constituição e formalização da Educação Profissional,
assim como as da educação formal como um todo. Até o início do
século XX, o ensino, de forma geral, era concebido de maneira
precária e, mais acentuadamente, o ensino profissional, que nunca se
mostrou prioritário aos governos e aos sistemas produtivos de então.
Nesse sentido, falar do modelo de Educação Profissional desse
período, em que tal mal era constituído, é retratar uma educação para
o trabalho tardia e desapercebida, assim, como todo o
desenvolvimento produtivo do país (GOMES, 2013, p. 67).

Entre as décadas de 1930 e 1940, o país vivenciou o crescimento da
industrialização e da necessidade de mão de obra especializada, que era difícil de
encontrar nesse período, sendo muitas vezes procedentes de outros países, devido a II
Guerra Mundial em curso. Isso deixava clara a necessidade de formação de técnicos
para o setor industrial no próprio país.
Em 1937, a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico foi transformada em
Superintendência do Ensino Profissional, que ficou responsável pela supervisão das
Escolas de Aprendizes e Artífices. Outro destaque nesse período é a promulgação da
Constituição Federal de 1937 (BRASIL, 1937), que tratou da educação profissional, no
artigo 12918, e teria evidenciado a dualidade da educação por enfatizar o trabalho

18

Art. 129 - A 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. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 ago.
2017.
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manual para a classe menos favorecida19. Tendo analisado o texto legislativo, Zotti
(2004, p. 93) aponta que: “os ricos proveriam seus estudos como melhor convinha, no
sistema público ou particular, com objetivo propedêutico. Os pobres deveriam destinarse às escolas profissionalizantes”. O que, de acordo com a autora, manteria a dicotomia
entre trabalho manual, intelectual e entre as classes sociais.
Também em 1937, houve a transformação, via legislação, das Escolas de
Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais, como parte da meta do governo federal
de oferecer ensino profissional em todos os ramos e graus como apoio à industrialização
crescente no país. Nessa realidade, em 1942, foram instituídas as Leis Orgânicas do
Ensino Industrial, Agrícola e Comercial que representaram empenho do Estado para a
profissionalização em nível técnico para esses setores da economia; entendidas, por
Gomes (2013, p. 66), como um esforço relevante do governo federal:

Esses cursos continham dois ciclos: um fundamental, geralmente de
quatro anos, e outro técnico, de três a quatro anos. Apesar da
significância de se investir no nível técnico, essa reforma não
conseguiu resolver os problemas sérios que surgiram em tal nível de
ensino, pois havia falta de flexibilidade diante do ensino secundário e
se restringia, então, o acesso ao nível superior, uma vez que as Leis
Orgânicas só permitiam o ingresso ao ensino superior no ramo
profissional correspondente.

Desse modo, podemos observar que eram restritas as possibilidades de ensino
superior correspondentes aos cursos técnicos, o que contribuía para a baixa atratividade
da formação técnica.
Quanto à Lei Orgânica do Ensino, específica ao ramo industrial, instituída por
meio do Decreto-Lei nº. 4.073/1942 (BRASIL, 1942), em seu artigo 5420 e em
19

Art. 136 - O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem direito a proteção
e solicitude especiais do Estado. A todos é garantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho
honesto e este, como meio de subsistência do indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado
proteger, assegurando-lhe condições favoráveis e meios de defesa. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2017.
20
Art. 54. Os professores, nas escolas industriais e escolas técnicas, serão de uma ou mais categorias, de
acordo com as possibilidades e necessidades de cada estabelecimento de ensino. § 1º A formação dos
professores de disciplinas de cultura geral, de cultura técnica ou de cultura pedagógica, e bem assim dos
de práticas educativas, deverá ser feita em cursos apropriados; § 2º O provimento, em caráter efetivo, de
professores das escolas industriais e escolas técnicas federais ou equiparadas dependerá da prestação de
concurso; § 3º O provimento de professor de escola industrial ou escola técnica reconhecida dependerá de
prévia inscrição do candidato no competente registro do Ministério da Educação;§ 4º Exigir-se-á a
inscrição de que trata o parágrafo anterior dos candidatos a provimento, em caráter não efetivo, para
professores das escolas industriais e escolas técnicas federais e equiparadas, salvo em se tratando de
estrangeiros de comprovada competência, não residentes no país, e especialmente chamados para a
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referência à qualificação de professores do ensino profissional; esta indica que a
qualificação deveria se dar por meio de cursos de aperfeiçoamento, estágios em
indústrias e bolsas de estudos internacionais. Sobre o documento, Machado (2008a)
destaca o mesmo artigo 54, afirmando que seria a primeira vez que cursos voltados à
formação de professores para o ensino profissional foram adjetivados de “apropriados”,
o que acabaria por ser uma tendência nas legislações futuras que qualificariam esses
cursos como “apropriados, especiais e emergenciais”.
As Leis Orgânicas do Ensino ficaram conhecidas como Reforma Capanema e se
constituíram como:

Uma série de oito decretos cujo principal objetivo era organizar o
sistema de educação do país com vistas a adequá-lo à nova ordem
econômica e social que então se configurava, carregando no seu bojo a
expansão do setor terciário urbano e a constituição de novas classes
sociais, como o proletariado e a burguesia industrial. A Reforma
Capanema, para muitos estudiosos, oficializou a seletividade,
acentuando ainda mais a elitização do ensino, pois estabelecia leis
específicas à preparação intelectual ou à formação profissional para
atendimento às necessidades do mercado (MULLER, 2013, p. 100).

A partir dessa Reforma, o ensino profissional passou a ser considerado como de
nível médio e dividido em dois ciclos: um compreendendo os cursos: básico industrial,
artesanal, de aprendizagem e de maestria e outro ciclo que correspondia ao curso
técnico industrial, com três anos de formação teórica e mais um ano de estágio
supervisionado na indústria, em várias especialidades. No mesmo ano dessa Reforma 1942 - houve mais uma mudança nas instituições de educação profissional, na qual os
Liceus Profissionais deram lugar às Escolas Industriais e Técnicas.
Anterior à Reforma Capanema, em 1931, a Reforma Francisco Campos abarcou
o Decreto que criou o Conselho Nacional de Educação e o que tratou do ensino
profissional para o setor do comércio, regulamentando, inclusive, a profissão de
contador. Mas, Gomes (2013) argumenta, citando Romanelli (1985), que a Reforma
Francisco Campos falhou por não investir na educação profissional para o setor

função; § 5º Buscar-se-á elevar o nível dos conhecimentos e a competência pedagógica dos professores
das escolas industriais e escolas técnicas, pela realização de cursos de aperfeiçoamento e de
especialização, pela organização de estágios em estabelecimentos industriais, e pela concessão de bolsas
de estudo para viagem no estrangeiro;§ 6º É de conveniência pedagógica que os professores das
disciplinas de cultura técnica, que exijam esforços continuados, sejam de tempo integral. Disponível em:
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 ago. 2017.
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industrial no momento em que o país iniciava uma abertura para este caminho, o que
promoveria, em consequência, a melhor aceitação e valorização do ensino
profissionalizante afinando-o à demanda social do momento.
Retornando aos anos 1940, Machado (2008a; 2008b) aponta que, em 1946,
houve um acordo firmado para intercâmbio educacional, entre Brasil e Estados Unidos,
que promoveu grande influência norte americana sobre o ensino profissional brasileiro,
por meio do patrocínio de cursos e visitas técnicas nos anos de 1946 e 1947. Em 1951, a
Comissão Brasileira-Americana (CBAI) foi instituída e introduziu no Brasil um método
de treinamento que foi incorporado por muitos anos como prática pedagógica no
sistema privado de educação profissional.
Com o fim da II Guerra Mundial, a urbanização, a comercialização e a
industrialização faziam parte de uma realidade que havia sido gerada pelo
desenvolvimento do capitalismo brasileiro. No entanto, a mão de obra, vinda
especialmente da zona rural, não era especializada para atender ao mercado e também o
sistema de educação não tinha capacidade e metodologia que atendessem ao modelo de
formação pretendido pelo Estado para aquele momento.
A solução vista pelo Estado foi instituir convênio com a Confederação Nacional
das Indústrias (CNI) em 1942, criando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e, em 1946, convênio com a Confederação Nacional do Comércio que resultou
na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC). Neste
contexto, Gomes (2013, p. 68) ressalta que “a criação desses sistemas de Educação
Profissional paralelo teve o intuito de capacitar, de forma rápida, um número maior de
pessoas para os setores de produção imediatos, porém, essa política não foi suficiente
para amenizar os problemas educacionais no país”.
Assim, foi criado, por instrumentos legais, um modelo de cooperação entre
instituições privadas, organizações sindicais e o Estado, na formação de profissionais,
“um modelo preocupado em satisfazer interesses imediatos que passa a predominar
sobre a escola formativa, de modo não democrático, acabando por se constituir num
fator adicional de perpetuação e cristalização das diferenças sociais” (MULLER, 2013,
p. 114). Esse modelo agravou a dualidade entre o ensino primário e o ensino
profissional e também entre o ensino secundário e o ensino superior; ressaltando a
distinção entre as classes médias, altas e populares sendo destinados, a elas, ensinos
diferentes, perpetuando a desigualdade vinda do período colonial.
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Atualmente, o SENAI e o SENAC compõem junto com outras sete instituições o
Sistema S21, conjunto de entidades com o objetivo, entre outros, de promover
treinamento profissional, em um sistema de educação profissional paralelo à RFEPCT.
Com a Reforma Capanema, a criação das escolas do SENAI e SENAC e com
forte influência do Taylorismo22 e do Fordismo23, a educação profissional atingiu seu
auge nos anos 1940; segundo Gomes (2013), em especial, com a constituição de uma
pedagogia para o ensino profissionalizante. Entretanto, segundo a autora, esse era um
modelo de ensino desqualificante, pois restringia a visão do trabalhador à sua
participação na linha de montagem, o que o incapacitava a colaborar com a gestão.
O período do governo do presidente Juscelino Kubitscheck, entre 1956 a 1961,
foi marcado pelo estreitamento da relação do Estado com a economia, o fortalecimento
da industrialização nacional e o desenvolvimento do setor agrícola, sendo intensificada
a formação de profissionais técnicos nessas áreas. Com esse intuito, em 1959 as Escolas
Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias. Portanto, com autonomia
didática e de gestão, recebendo os nomes de Escolas Técnicas Federais, as que estavam
voltadas à formação de profissionais para o setor de indústria, e de Escolas Agrotécnicas
Federais, as que formavam para o setor agrícola.
Segundo Peterossi (1992), da Reforma Capanema até a Lei nº. 4.024/1961, a
LDB/1961 (BRASIL, 1961), a formação pedagógica para o professor do ensino
profissional não acatou a normas anteriormente coordenadas e sistematizadas, sendo
exatamente a LDB/1961 (BRASIL, 1961), uma tentativa de regularizar esta situação.
Segundo a autora, essa teria sido a primeira legislação nacional a exigir formação
pedagógica além da qualificação técnica para a docência no ensino profissional.
Peterossi (1992), ainda evidencia que pouco foi alterado, na prática, com o artigo 59 da
LDB/196124 (BRASIL, 1961), que deixava claro duas possibilidades formativas: as
21

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço
Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e
Serviço Social de Transporte (Sest). Disponível em:<http://www12.senado.leg.br>. Acesso em: 14 ago.
2017.
22
Sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow
Taylor, com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e
de esforço. Disponível em:<http://www12.senado.leg.br>. Acesso em: 14 ago. 2017.
23 Criado pelo norte-americano Henry Ford com a intenção de aperfeiçoar o Taylorismo, é responsável
pela introdução da linha de montagem na indústria. Disponível em:<http://www12.senado.leg.br>. Acesso
em: 14 ago. 2017.
24
Art. 59. A formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades de filosofia, ciências e
letras e a de professores de disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de
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licenciaturas para os professores das disciplinas básicas e os cursos especiais para as
disciplinas específicas do ensino profissional.
Semelhante ao pensamento de Peterossi (1992), Machado (2008a) considera que
a LDB/1961 (BRASIL, 1961), tratou mais de reforçar e oficializar a separação dos
lugares de formação de professores das disciplinas do ensino médio e os das disciplinas
específicas. A autora enfatiza que, nos anos seguintes a sua promulgação, esta Lei
recebeu diversos Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE), bem como
diversas Portarias Ministeriais que operacionalizaram seu artigo 59 “de forma que até
hoje a referência mais forte que se tem é a que a formação docente para a educação
profissional deve se dar em cursos especiais” (MACHADO, 2008a, p. 69).
Sobre este aspecto, Maldaner (2016) credita à ausência de políticas de formação
de professores da EPT, a possibilidade de comprometimento na efetividade das políticas
públicas para a educação profissional. Esta ausência é apontada, por Machado (2008a),
como o gargalo “à organização, planejamento e coordenação nacional dos esforços de
superação da estrutura fragmentada que ainda caracteriza a educação profissional”.
(Idem, p. 14). A autora também defende, para além dos costumeiros programas
especiais, cursos de pós-graduação, formação em serviço e formação a distância; a
iniciativa das licenciaturas como:

Espaço privilegiado da formação docente inicial e pelo importante
papel que podem ter na profissionalização docente, para o
desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da
educação profissional, o intercâmbio de experiências no campo da
educação profissional, o desenvolvimento do elo entre ensinopesquisa-extensão, pensar a profissão, as relações de trabalho e de
poder nas instituições escolares, a responsabilidade dos professores
(MACHADO, 2008a, p. 15).

As décadas de 1950 a 1970, período em que houve internacionalização da
economia brasileira, também foi marcado por governos tecnocratas. “Com isso, a
preocupação recaiu na racionalidade, na eficiência e na produtividade do sistema
educacional, o que acarretou a denominada tendência tecnicista na educação” (GOMES,
2013, p. 71).
educação técnica. Parágrafo único. Nos institutos de educação poderão funcionar cursos de formação de
professores para o ensino normal, dentro das normas estabelecidas para os cursos pedagógicos das
faculdades de filosofia, ciências e letras. Disponível em: <www2.camara.leg.br>. Acesso em: 14 ago.
2017.
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Nesse decurso, a Lei nº. 5.692/1971 (BRASIL, 1971), propôs a ampliação do
tempo de estudo e tornou compulsória a integração ao ensino profissional, numa
tentativa de eliminar o dualismo na Educação. O país passava por crescimento
econômico e a Lei nº. 5.692/1971 (BRASIL, 1971) buscava, segundo Gomes (2013),
atender as necessidades do mercado. Assim, todo currículo de 2º grau tinha o objetivo
de formar, a título de urgência, profissionais em nível técnico.
Como consequência, as Escolas Técnicas Federais aumentaram de modo
expressivo suas matrículas e a implantação de novos cursos. Em 1978, três Escolas
Técnicas (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná) se tornaram Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFET), o que conferiu a estas instituições mais atribuições,
tais como a formação de engenheiros de operação e tecnólogos.
Na década 1980, o país passou por processo de redemocratização marcado pela
elaboração da nova Constituição Federal, em 1988, com discussões a respeito da relação
entre o ensino profissional e o ensino propedêutico “que incorporou, em seu texto,
várias das propostas elaboradas no Fórum em Defesa da Educação, explicitadas na
Carta de Goiânia (1986), visando ampliar a responsabilidade da esfera pública na
garantia da educação para todos” (SAVIANI, 1998 apud ORTIGARA; GANZELI,
2013, p. 262-262).
Durante a década de 1990, à medida que mais Escolas Técnicas se tornavam
CEFET, a prerrogativa para ministrar cursos de formação de professores se expandiu
nestas instituições. Em 1993, com a Lei nº. 8.711/1993 (BRASIL, 1993), a formação de
professores pelos CEFET foi redirecionada para a “formação de professores
especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico”
(BRASIL, 1993, artigo 3.). No entanto, sete anos depois, pela Lei nº. 3.462/2000
(BRASIL, 2000) esta formação nos CEFET voltou a acontecer “para disciplinas
científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional” (BRASIL,
2000).
Nos anos 1990, as reformas na educação brasileira foram marcadas por debates
com organizações internacionais sobre a necessidade de democratização da Educação.
Dentre as orientações destas organizações, na esfera da formação docente, constatava-se
que o trabalho didático não deveria ser pautado somente pela execução das atividades,
mas pela superação da racionalidade técnica. Esta visão, segundo Ribeiro et al. (2011),
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ainda é recorrente nas reformas educacionais para a formação pedagógica do docente
brasileiro.

2.2. Formação Pedagógica para a EPT pós-LDB/1996

A década de 1990 foi marcada, no plano educacional, pela promulgação da
LDB/1996 (BRASIL, 1996a), que mencionou a formação de professores nos artigos 61
a 67. Nesse período outros dispositivos de regulação foram também elaborados a fim de
disciplinar a formação dos profissionais da Educação. No tocante à formação
pedagógica para a educação profissional, segundo Machado (2008a), a LDB/1996
(BRASIL, 1996a) não trouxe algo de específico, apenas o artigo 61 que:

Estabelece que a formação de profissionais da educação dos diferentes
níveis e modalidades de ensino deve se dar mediante a associação
entre teoria e prática, inclusive 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
(MACHADO, 2008a, p. 74).

No ano seguinte à LDB/1996 (BRASIL, 1996a), o Decreto nº. 2.208/1997
(BRASIL, 1997a) abriu a possibilidade, em seu artigo 925, de que a docência na
educação profissional poderia ser exercida por monitores e instrutores, tendo como
ponto principal sua experiência técnica-profissional; e que sua formação pedagógica
poderia ser feita previamente ou em serviço por meio de cursos regulares de licenciatura
ou programas especiais de formação pedagógica. Esse Decreto também regulamentou
os programas especiais.
No mesmo ano, a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho da
Educação Básica (CNE/CEB) nº. 02/1997 (BRASIL, 1997b) dispôs sobre os programas
especiais de formação pedagógica para docência no ensino fundamental, médio e
profissional de nível médio. O programa de formação pedagógica deveria ter,
aproximadamente, 540 horas de curso, incluindo nestas horas, carga horária teórica e
25

Art. 9 - As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por professores, instrutores e
monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional, que deverão ser
preparados para o magistério, previamente ou em serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou
de programas especiais de formação pedagógica. Parágrafo único. Os programas especiais de formação
pedagógica a que se refere o caput serão disciplinados em ato do Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br>.
Acesso em: 14 ago. 2017.
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prática, mínima, de 300 horas. Essa indicação gerou críticas sobre o modo aligeirado de
formação que permitia o direito à certificação e ao registro profissional, equivalente à
licenciatura plena para diplomados em curso superior. Como explica Machado (2008a,
p. 74):

Houve um rebaixamento significativo da carga horária
comparativamente ao que se vinha praticando nos cursos especiais de
formação docente para a Educação Profissional. Esse dado também
confirma a tendência [...] de pouca valorização da formação teórica e
pedagógica desse professor. A Resolução ainda oferece a
possibilidade de a parte teórica do programa ser oferecida na
modalidade a distância.

Havia previsão de avaliação desta Resolução pelo CNE/CEB num prazo de dois
anos, o que, no entanto, não ocorreu, gerando diversas consultas ao Conselho, inclusive
do poder judiciário. Dentre os pareceres gerados com as consultas, o Parecer CNE/CEB
nº. 37/2002 (BRASIL, 2002) enfatizou a dificuldade de organização de licenciatura
específica para a educação profissional “por dois motivos: as áreas produtivas dos
setores da economia são numerosas e cambiantes e as instituições educacionais não
comportariam o esforço do investimento público e privado necessário à implantação
desse curso superior” (MACHADO 2008a, p. 75).
Anterior a este Parecer, em 2001, foram lançados documentos oficiais que
deveriam definir o rumo da formação de professores para a educação profissional.
Dentre eles, Ribeiro et al. (2011) destacam como o mais importante, o Parecer
CNE/CEB nº. 29/2001 (BRASIL, 2001), por abrir alguns precedentes. Segundo os
autores, este Parecer analisou a consulta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a
respeito de formar professores para a área de Saúde por meio de especialização. O
relator, Francisco Aparecido Cordão, entendeu que, por simetria, se um curso de pósgraduação lato sensu pode habilitar profissionais para a docência no ensino superior
também é possível para a educação profissional.
Nos anos seguintes, um conjunto legislativo se alternou tratando da formação
pedagógica apropriada para a docência em educação profissional e houve um momento
de indefinição legal a respeito da obrigatoriedade desta formação. Em 2004, o Decreto
nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004b) revogou o Decreto nº. 2.208/1997 (BRASIL, 1997a) e
omitiu a obrigatoriedade de formação pedagógica para a docência no ensino
profissional. No mesmo ano, por meio do Ofício CNE nº. 001229/2004 (BRASIL,
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2004a), o CNE/CEB, sob consulta, “reafirma a equiparação do curso de especialização
em formação de professores para a Educação Profissional técnica de nível médio às
licenciaturas” (RIBEIRO et al. 2011, p. 107).
Quatro anos depois, em 2008, a Lei nº. 11.741/2008 (BRASIL, 2008a) alterou
dispositivos da LDB/1996 (BRASIL, 1996a), e incluiu a educação profissional técnica
de nível médio como parte da educação básica com o objetivo de “redimensionar,
institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da
educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica” (BRASIL,
1996a). A exigência de formação do professor da educação profissional passou a ser a
mesma dos demais professores deste nível: nos cursos de licenciatura de graduação
plena. A LDB/1996 (BRASIL, 1996a) já havia definido que esta formação se desse em
curso de nível superior, em licenciatura plena, realizado em universidades e Instituições
de Ensino Superior (IES), com prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Em 2009, o
parecer, CNE/CEB nº. 07/2009 (BRASIL, 2009b) reafirmou a adequação da
especialização para propiciar formação pedagógica satisfatória aos docentes da
educação profissional.
Também em 2008, a Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b) criou os Institutos
Federais e definiu que ofertassem metade de suas vagas para a educação básica. Com
base no Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004b), e suas alterações à LDB/1996
(BRASIL, 1996a), a formação integrada e continuada de trabalhadores foi assegurada,
trazendo inúmeros desafios de execução. Inclusive, quanto a grande exigência e
diversificação na atuação dos professores no cotidiano dos Institutos Federais em
virtude dos diversos projetos educacionais que estas instituições incorporam.
No contexto dos Institutos Federais e analisando as políticas públicas para a EPT
implantadas como projetos educacionais no período de 2003 a 2015, que interferem
diretamente na atuação docente; Maldaner (2016) apontou que o EMI, em implantação
desde 2005, não ofereceu formação aos professores, nem mesmo para a compreensão de
sua concepção; “há na verdade uma justaposição entre conhecimentos técnicos
específicos das áreas profissionais e conhecimentos gerais” (MALDANER, 2016, p.
71). Ainda segundo o autor, o Proeja quando foi criado, em 2006, foi acompanhado da
iniciativa de formação de professores, por meio de uma especialização em Proeja, que
foi sendo desarticulada a partir de 2009.
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O Pronatec, criado em 2011 por meio de articulação entre os Ministérios da
Educação, da Fazenda, da Previdência, do Desenvolvimento Social e do Trabalho e
Emprego; teve o objetivo de oferecer cursos como estratégia para resolver obstáculos na
formação de mão-de-obra especializada e funcionar como instrumento para melhoria da
qualidade da educação. No entanto, segundo Maldaner (2016), este programa funciona
como trabalho extra, acompanhado de remuneração extra, para os professores que nele
atuam. Isto sem uma política de formação para os docentes e sem menção a esta
formação nos documentos de criação. Destes, o EMI e o Proeja são programas regulares
no âmbito dos Institutos Federais dentro da gama de atuação do professor da EPT e que
foram criados em virtude da visão do ensino politécnico. Cenário que reforça a
necessidade de diretrizes próprias à formação pedagógica dos professores para as
peculiaridades da EPT.

2.3. Possibilidades atuais de formação pedagógica em EPT
O professor que atua na EPT lida com ciência e tecnologia e precisa moldar
didaticamente os conceitos e práticas para os diferentes projetos educacionais e
modalidades nos quais trabalha nos Institutos Federais. Em cada um deles, atendendo às
exigências didáticas e pedagógicas específicas. O professor bacharel, licenciado e
mesmo com mestrado e doutorado não é preparado nestas formações para atuar na EPT,
com suas nuances e necessidades, o que justifica propor discutir o perfil deste professor
e suas necessidades político-pedagógicas.
A EPT é uma categoria de educação ímpar, com grande diversidade no perfil dos
seus professores. Isto, por critérios diversos, como posto por Machado (2011): em
relação à origem cultural, à formação científica e tecnológica, à formação pedagógica,
ao local de atuação; à forma de recrutamento e contratação; ao regime e condições de
trabalho; à remuneração e ao sentido que atribuem à docência. Mesmo se considerarmos
apenas a rede de instituições federais de educação profissional, um pouco mais
homogênea; ainda assim, segundo a autora, contamos com um perfil docente repleto de
segmentações:
A heterogeneidade institucional, situacional e de trajetória profissional
do professorado da EPT é um dado importante a ser considerado pelas
políticas de formação inicial e continuada destinadas aos docentes,
sobretudo quando se pensa que, em vista das atuais questões relativas
ao mundo do trabalho, à dinâmica tecnológica e de produção de
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conhecimentos, à diversidade cultural, à sustentabilidade ambiental, à
vida em sociedade, o exercício dessa docência se tornou mais
complexo, exigindo-se das práticas pedagógicas maior coerência,
consistência, diálogo, participação (MACHADO, 2011, p. 692-693).

Além disso, a rotina do professor na educação profissional é repleta de
diversidade; como ilustração, Machado (2011) apresenta a realidade do professor nos
cursos do Proeja, nos quais trabalha a complexidade do desenho curricular e da prática
didático-pedagógica que envolve a educação geral do ensino médio e fundamental,
conteúdos especiais da educação técnica e profissional de nível médio, da Formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC26) e abordagens da EJA. Convém salientar ainda na tentativa de ilustrar a complexidade de atuação deste docente - que o professor
lotado nas aulas do Proeja estará ministrando aulas também em outro ou em todos os
outros níveis e modalidades ofertados pela instituição.
O professor da EPT, no âmbito dos Institutos Federais, conforme o Plano de
Carreiras e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e o Plano de
Carreiras do Ensino Básico Federal, dispostos pela Lei nº. 12.772/2012 (BRASIL,
2012b) e a Lei nº. 12.863/2013 (BRASIL, 2013), respectivamente, pode atuar em todos
os níveis e programas oferecidos pela RFECPT. Ou seja, nos programas de formação
inicial e continuada de trabalhadores, no nível médio e superior; para alunos em idade
regular e para jovens e adultos; em aulas presenciais ou na Educação a Distância (Ead).
Estar imersa no mundo do trabalho é típico da EPT, assim como, segundo dito
por Machado (2008b), ter a tecnologia como seu objeto de estudo. Neste viés, Kuenzer
(1999) afirma que as mudanças no mundo do trabalho, bem como nas relações sociais,
exigem que a formação do professor na EPT, além de sólidos fundamentos gerais como é requisitado dos demais professores - contenha conhecimentos e práticas
científico-tecnológicas e sócio-históricas do campo de trabalho a ser ensinado, devendo
este conhecimento contemplar os eixos:
contextual, articulando os conhecimentos sobre educação, economia,
política e sociedade, e suas relações, tomadas em seu desenvolvimento
histórico; epistemológico, integrando as teorias e princípios que regem
a produção social do conhecimento; institucional, contemplando as
26

Pelo artigo 3 do Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004a), que regulamenta o capítulo III da
LDB/1996 (BRASIL, 1996a), “Os cursos e programas de Formação Inicial e Continuada de
Trabalhadores, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os
níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”. Os cursos FIC também estão previstos no
artigo 7 da Lei nº. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b) como um dos objetivos dos Institutos Federais.
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formas de organização dos espaços e processos educativos escolares e
não escolares; pedagógico, integrando os conhecimentos relativos a
teorias e práticas pedagógicas, gerais e específicas, incluindo
cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano; práxico, de
modo a integrar conhecimento científico, conhecimento tácito e
prática social; ético, compreendendo as finalidades e
responsabilidades sociais e individuais no campo da educação, em sua
relação com a construção de relações sociais e produtivas, segundo os
princípios da solidariedade, da democracia e da justiça social;
investigativo, comprometido com o desenvolvimento das
competências em pesquisa, tendo em vista o avanço conceitual na área
do trabalho e da educação (KUENZER, 1999, p. 10-11)

Isto posto,

[...] O desafio da formação de professores para a EPT manifesta-se de
vários modos, principalmente quando se pensa nas novas necessidades
e demandas político-pedagógicas dirigidas a ele: mais diálogos com o
mundo do trabalho e a educação geral/ práticas pedagógicas
interdisciplinares e interculturais; enlaces fortes e fecundos entre
tecnologia, ciência e cultura; processos de contextualização
abrangentes; compreensão radical do que representa tomar o trabalho
como princípio educativo; perspectiva de emancipação do educando,
porquanto sujeito de direitos e da palavra [...] (MACHADO, 2011, p.
694).

Quanto à legislação, não há, em vigor, Lei específica para guiar a formação
pedagógica de professores para atuar na EPT. O que existe, é um conjunto legislativo
que dá base às possibilidades atuais de formação inicial e continuada destes professores;
em sua maioria voltada à educação básica e que passa a ser considerada, também, para a
educação profissional. São elas, a Lei nº. 11.741/2008 (BRASIL, 2008a) que fez
alterações à LBD/1996 (BRASIL, 1996a) e passou a considerar a educação profissional
como parte da educação básica e, desse modo, as diretrizes para formação de
professores da educação básica passaram a ser concebidas, também, para a educação
profissional. Neste entendimento, há o Decreto nº. 6.755/2009 (BRASIL, 2009a), que
institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica.
Existe, ainda, a Resolução CNE/CEB nº. 6/2012 (BRASIL, 2012a), que trata
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e na qual há uma
menção à formação de professores. Os outros documentos são a Resolução CNE/CEB
nº. 2/2015 (BRASIL, 2015), que trata das Diretrizes Curriculares para a Formação de
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Professores da Educação Básica e a Lei nº. 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), do Plano
Nacional da Educação para o período de 2014 a 2024 (PNE 2014-2024), que tem a
formação de professores abordada nas metas 15 e 16.
Sobre a possibilidade de formação pedagógica em EPT como formação inicial,
no PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014)27 tem-se:

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014).

Ainda sobre a formação inicial como possibilidade de formação pedagógica em
EPT, a LBD/1996 (BRASIL, 1996a), a Resolução CNE/CEB nº. 6/2012 (BRASIL,
2012a) e a Resolução CNE/CEB nº.

2/2015 (BRASIL, 2015), em caráter de

complementação entre eles, definem que as licenciaturas plenas, previstas no PNE
2014-2024 (BRASIL, 2014), devem acontecer nas universidades e nas IES. No mesmo
caráter de complementação, a LBD/1996 (BRASIL, 1996), o Decreto nº. 6.755/2009
(BRASIL, 2009a) e a Resolução CNE/CEB nº. 2/2015 (BRASIL, 2015) determinam
que aconteçam, preferencialmente, na modalidade presencial. Estes dois últimos
documentos também fixam que a formação deverá utilizar a escola como espaço
formativo.
Defendendo a urgência de licenciaturas para a formação de professores para a
EPT, na medida em que acredita que as licenciaturas podem formar docentes no padrão
adequado às exigências da educação profissional; Machado (2008b) apresenta quatro
propostas de estruturas: a primeira, detalhada no Quadro 1, trata de um curso de
licenciatura para graduados:

27

O PNE deve funcionar como um guia para a educação brasileira e, para tanto, é construído por diversos
setores da sociedade e constituído de metas e estratégias que são vetores na elaboração dos planos
educacionais de estados e municípios.
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Quadro 1 – Curso de licenciatura para graduados.
Carga horária Estrutura
mínima global
curricular
pedagógica
1.200 horas
800 horas de
formação
didáticopedagógica
400 horas de
estágio
pedagógico
supervisionado

Habilitados
para docência
em
Cursos técnicos
de nível médio
Cursos
superiores
de
graduação
tecnológica

Limites de ação
do profissional
docente
Docência
dos
conteúdos
profissionais, no
âmbito das bases
tecnológicas do
seu
conhecimento.

Vantagens para
os formandos
Atuar
em
profissões
regulamentadas,
com
responsabilidade
técnica
pela
docência;
Curso
pode
equivaler a um
Curso
de
Especialização
(LS).

Fonte: MACHADO, 2008b, p. 19.

Para a autora, esta proposta não foge da marca que existe no histórico de
formação para a EPT, pois funciona como um aperfeiçoamento e está consignada à
Resolução CNE/CEB nº. 02/1997 (BRASIL, 1997b)28. Nesta possibilidade, os
habilitados poderão atuar com os conteúdos profissionais nos cursos técnicos e
tecnológicos. O curso pode equivaler a uma especialização.
A segunda alternativa trata-se de uma licenciatura integrada a um curso de
graduação em tecnologia, dando significado, conforme Machado (2008b), na atuação de
tecnólogos no magistério, conforme Quadro 2:
Quadro 2 - Curso de licenciatura integrado com o curso de graduação em tecnologia.
Carga horária Estrutura
mínima global
curricular
pedagógica
Até 4.000 horas 2.400 horas ou
2.000 horas ou
1.600 horas de
Educação
Tecnológica
800 horas de
formação
didáticopedagógica
400 horas de
28

Habilitados
para docência
em
Cursos técnicos
de nível médio

Limites de ação
do profissional
docente
Docência apenas
dos conteúdos
profissionais, no
âmbito das bases
tecnológicas do
seu
conhecimento.

Vantagens para
os formandos
Dois diplomas:
um de
Graduação
Tecnológica e
outro de
Licenciatura
Pode haver
economia de
carga horária
graças ao

A Resolução 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.
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estágio
pedagógico
supervisionado
400 horas de
estágio
profissional
específico

currículo
integrado
(possível
economia
máxima de carga
horária pela
integração: 400
horas).

Fonte: MACHADO, 2008b, p. 19.

Já a terceira alternativa é um curso de licenciatura para técnicos de nível médio
ou equivalente, como exposto no Quadro 3. Esta opção, para a autora, tem a vantagem
de não abreviar o conteúdo pedagógico.
Quadro 3 - Curso de licenciatura para técnicos de nível médio ou equivalente.
Carga horária
mínima global
2.400 horas

Estrutura
Habilitados
Limites de ação
curricular
para docência
do profissional
pedagógica
em
docente
800 horas: parte Cursos Técnicos Docência apenas
de nível médio
dos conteúdos
técnica e de
conhecimentos
profissionais, no
âmbito das bases
gerais da
Educação Básica
tecnológicas do
seu
800 horas de
formação
conhecimento.
didáticopedagógica
400 horas de
estágio
supervisionado
400 horas de
estágio
profissional
específico.
Fonte: MACHADO, 2008b, p. 19.

Vantagens para
os formandos
Valorização de
seus
conhecimentos e
de suas
experiências de
curso técnico de
nível médio.

Nas segunda e terceira possibilidades (Quadro 2 e 3), os habilitados poderão
atuar também com os conteúdos profissionais, mas apenas nos cursos técnicos. A quarta
e última possibilidade apresentada a seguir – curso de licenciatura para concluintes do
ensino médio ̶ equivale à incorporação da formação do técnico de nível médio, na
modalidade subsequente.
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Quadro 4 - Curso de licenciatura para concluintes do ensino médio
Carga horária
mínima global
3.200 horas

Estrutura
Habilitados
Limites de ação
curricular
para docência
do profissional
pedagógica
em
docente
1.200 horas de
Cursos técnicos
Docência apenas
dos conteúdos
conteúdo técnico de nível médio
(referente a
profissionais no
específico
800 horas de
ocupações não
âmbito das bases
formação
regulamentadas
tecnológicas do
em Lei)
seu
didáticoconhecimento.
pedagógica
400 horas de
revisão de
conhecimentos
da Educação
Básica
400 horas de
estágio
pedagógico
supervisionado
400 horas de
estágio
profissional
específico.
Fonte: MACHADO, 2008b, p. 20.

Vantagens para
os formandos
Incorporação da
formação do
Técnico de
Nível Médio, na
modalidade
subsequente.

É importante destacar que mesmo o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) exigindo a
formação em cursos de licenciatura para todos em sua Meta 15; sua estratégia 15.13,
prevê a oferta de modelos diferenciados para a formação pedagógica em EPT, além das
licenciaturas:

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação
profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta,
nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos
voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de
profissionais experientes (BRASIL, 2014).

Esta conjuntura pode ser uma alternativa, como vista por Oliveira e Nogueira
(2016, p. 150): “[...] uma estratégia de incentivo à docência, dadas as condições de falta
de professores no ensino básico, num contexto de pouca procura pelo magistério ou do
abandono por parte dos professores”. A isto, acrescentamos que agir sob a lógica da
interdisciplinaridade nos cursos integrados e nos demais projetos educacionais,
atendendo às necessidades didático-pedagógicas da educação profissional dos Institutos
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Federais, requer uma formação pedagógica do professor que já atua na EPT tendo como
modelo, a formação continuada.
Em sua pesquisa, Maldaner (2016) ilustra a escassez da oferta de formação
pedagógica para ao professor da EPT, sobretudo, se considerarmos a expansão do
ensino profissional pelo país com os Institutos Federais. Ainda segundo o autor, esta
formação acontece, hoje, preferencialmente, como formação continuada: em
especializações e habilitando professores em serviço. Na busca por iniciativas de
formação de professores para a EPT nos endereços eletrônicos das instituições que
compõem a RFEPCT, o pesquisador encontrou poucas destas possibilidades em oferta
na atualidade, as quais; reproduzimos a seguir, no Quadro 5:
Quadro 5 - Iniciativas de formação de professores para a EPT na Rede Federal
Instituição
Instituto Federal do
Ceará
Instituto Federal do
Espírito Santo
Instituto
Federal
Farroupilha: Santa
Maria
Instituto Federal do
Tocantins

Instituto do Rio
Grande do Sul:
Bento Gonçalves

Centro Federal de
Educação
Profissional
e
Tecnológica
de
Minas Gerais
Universidade
federal tecnológica
do Paraná

Iniciativa/modalidade

Campus

Especialização
em Iguatu
EPT.
Especialização EPT.
Colatina
Especialização
em Alegrete
docência na educação Borja
Técnica e Tecnológica.

Observação

Ead UAB
e

São 1000h (600h práticas
pedagógicas) + 400h
estágio),
2
anos,
presencial/semipresencial
Especialização
em Porto Nacional
Ead, 360 horas
docência na Educação
Profissional
e
tecnológica.
Licenciatura
em Caxias do Sul e 1200h, presencial, préformação
de Rio Grande
requisito:
possuir
professores EPT
graduação
Curso de formação Sertão
1004h
(400h
pedagógica
de
estágio/prática
docentes
para
a
profissional na área de
educação básica e
atuação), presencial
profissional.
Programa especial de Belo Horizonte
Habilitação por eixos
formação pedagógica
tecnológicos oferecidos
de docentes.
pelo
CEFET-MG,
equivale
a
uma
licenciatura, 615h (300h
estágio/prática de ensino)
Programa especial de Curitiba
600h,
equivale
a
formação pedagógica;
licenciatura
Mestrado profissional
formação
científica
educacional
e
tecnológica.
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Instituto
Federal Mestrado profissional Pelotas
Sul-rio-grandense
em
educação
e
tecnologia.
Especialização
em
Educação Profissional
com habilitação em
docência.
Instituto Federal do Mestrado
em Natal
Rio Grande do Educação Profissional
Norte
Fonte: MALDANER, 2016, p. 155.

Especialização,
1030h
(400h estágio, presencial

A RFEPCT está presente com suas 706 unidades (reitorias, campi e campi
avançados), em maior ou menor número, em todos os 27 estados da federação, o que
reforça o fato das iniciativas de formação pedagógica para professores no campo da
rede federal de educação profissional serem extremamente escassas para uma instituição
de tradição em educação profissional e que se destina a formação de professores.
A baixa oferta de formação continuada em EPT na RFEPCT pode ser fruto do
desconhecimento de gestores e professores sobre as ferramentas da formação
pedagógica em EPT que podem basear a prática docente. Este estranhamento está
marcado desde a não exigência de formação pedagógica na seleção e na contratação,
especialmente dos professores das disciplinas técnicas para a EPT. Outro ponto a se
considerar é que a formação do professor em serviço precisa ser vista como uma
necessidade e alternativa de formação continuada, como aquela que é realizada no local
de trabalho e tem como referência a própria realidade escolar.
Relativo à legislação, a formação em serviço na rede pública é prevista para
professores graduados não licenciados, licenciados em área diversa de sua atuação e
para professores do nível médio na modalidade normal, segundo o texto do Decreto nº.
6.755/2009 (BRASIL, 2009a), tendo como propostas formativas: a licenciatura e cursos
ou programas de formação pedagógica, em caráter emergencial.
A Resolução CNE/CEB nº. 6/2012 (BRASIL, 2012a), recomenda formação
continuada no formato de especialização ou, ainda, a certificação da experiência para
quem possa comprovar mais de 10 anos de prática até o ano de 2020. Isto para
professores em exercício ou para os aprovados em concursos públicos, ambos os casos
para graduados sem licenciatura. No conteúdo do PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014),
consta como estratégia 15.9 para a Meta 15:
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15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de
atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade
normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício (BRASIL, 2014).

Nestes moldes, para Oliveira e Nogueira (2016), a formação dos professores em
exercício na EPT pode significar uma mera comprovação de experiência em caráter
emergencial. Ao que acrescentamos, favorece o destaque à formação e à experiência
técnica do professor em detrimento à necessidade de formação pedagógica de fato e
adequada à docência na EPT.
Gatti (2008) trata a formação continuada como um termo que é capaz de abarcar
uma diversidade de objetivos e interesses:

Horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas
cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, congressos,
seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas
Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em
exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais,
processos diversos a distância (vídeo ou teleconferências, cursos via
internet, etc.), grupos de sensibilização profissional, enfim, tudo que
possa oferecer ocasião de informação, reflexão, discussão e trocas que
favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus
ângulos, em qualquer situação (GATTI, 2008, p. 57).

O que devemos entender é que a formação continuada não é uma
contemporaneidade, uma técnica nova; mas sim, uma prática que já existe há muito
tempo nos meios profissionais, inclusive na Educação, e que deveria ser corriqueira,
uma constante ação de (re)construção. Um campo que comporta diferentes concepções
quanto aos objetivos, conteúdos, métodos, recursos materiais, tecnológicos e humanos.
Como também são diversas as motivações para realizá-la: conquista de diploma,
estabilidade e progressão profissional, status social, estudo e prática pedagógica.
Na legislação vigente sobre a formação continuada, esta é tratada como
componente essencial da profissionalização docente, conforme o Decreto nº. 6.755/2009
(BRASIL, 2009a), e a Resolução CNE/CEB nº. 02/1997 (BRASIL, 1997b). Estas
normativas dizem também que a formação continuada pode acontecer em cursos de
atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. São
consideradas ações de qualificação profissional e desenvolvimento dos professores no
caso da formação pedagógica pelo Decreto nº. 6.755/2009 (BRASIL, 2009a), e têm a
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escola como espaço necessário à formação (Resolução CNE/CEB nº. 02/1997b). A
LDB/1996 (BRASIL, 1996a) e o Decreto nº. 6.755/2009 (BRASIL, 2009a) liberam a
formação continuada para ser realizada na Ead.
O PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) traz como meta e estratégias para a
formação continuada:

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de
vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico
para dimensionamento da demanda por formação continuada e
fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de
formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de professores e
professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas
prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das
atividades formativas (BRASIL, 2014).

Estes documentos reforçam a ocorrência da formação continuada em diferentes
formatos complementares; reforçam a escola como espaço de aprendizado e formação
pedagógica tanto inicial quanto continuada. No entanto, é relevante atentar para a
valorização que é feita à formação e à experiência técnicas dos professores pelo risco de
não ser dada a devida importância à formação pedagógica. Estes documentos funcionam
como base para ações e normativas institucionais. Contudo, deixam diversos espaços
para interpretações e adaptações que impõem, ainda mais, a elaboração de uma
legislação específica e atenta às necessidades políticas, didáticas e pedagógicas para a
docência na EPT.
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3. ARTICULANDO A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A
TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO

Este capítulo busca demonstrar a articulação da Teoria das Representações
Sociais (TRS) de Serge Moscovici ([1961] 2012b) à Teoria da Argumentação (TA)
como proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca no Tratado da
Argumentação: a nova retórica ([1958] 2005) como aporte teórico-metodológico em
estudos no campo da educação que tenham como objetivo identificar e analisar
representações sociais em discursos escritos e/ou falados para os quais se faça
necessário alguns recursos que possibilitem compreender como os indivíduos buscam o
convencimento a partir de suas convicções. A TA permite analisar o diálogo e suas
controvérsias, visto que estas podem se apresentar implícitas no diálogo e demandar por
um tratamento metodológico para fazer emergir intenções, convergências, discordâncias
e indícios de representações sociais.

3.1. A Teoria das Representações Sociais e sua vitalidade conceitual
A dinâmica e a complexidade das sociedades contemporâneas pedem por um
olhar psicossocial sobre elas e seus fenômenos sociais, permitindo que aspectos
individuais e coletivos decorrentes das interações sociais possam ser analisados de
modo inter-relacionado. Com essa visão, Serge Moscovici propôs a TRS em 1961.
Moscovici ([1961] 2012a) iniciou sua proposta tomando como base a discussão
teórica de Durkheim que tratava de como as representações coletivas traduziam o que o
grupo pensa de si e das suas relações com os objetos que os afetam. Na ideia de
Durkheim: “para entender como a sociedade se representa a si própria e ao mundo que a
rodeia, precisa-se considerar a natureza da sociedade e não dos indivíduos, ou seja, as
ações coletivas decidem o modo de agir, pensar, sentir das pessoas” (SANTOS; DIAS,
2015, p. 178). Ele entendia que a sociedade tinha poder de coerção sobre as vontades
individuais, numa existência independente destas manifestações e propôs que os
aspectos psicológicos, relativos à consciência individual fossem estudos de competência
da Psicologia e que os aspectos de consciência coletiva fossem de responsabilidade da
Sociologia.
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Reconhecendo como ponto de partida o conceito de representações coletivas
cunhado por Dukheim, Moscovici ([1961] 2012a) propôs uma interpretação diferente da
relação entre o indivíduo e o coletivo ao considerar a multiplicidade de organização do
pensamento social e, assim, as representações sociais seriam criadas e modificadas pelas
relações entre os indivíduos e destes com o meio social. Alves-Mazzotti (2008, p. 22) ao
apresentar a TRS em artigo publicado originalmente em 1994, afirma que a concepção
de representação coletiva de Durkheim era bastante estática e “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 pesquisadora evidencia o avanço que a noção de representação
social proposta por Moscovici em sua obra seminal significa, pois ele elaborou “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” (ALVESMAZZOTTI, 2008, p. 22).
Por muitos anos a Psicologia Social, principalmente nos estudos realizados na
América do Norte, recebeu maior influência da sua vertente behaviorista que tratava da
verificação de comportamentos observáveis. O resgate dos conteúdos implícitos do
comportamento foi realizado pela vertente sociológica europeia, sendo o estudo das
representações sociais, considerado um marco na mudança no eixo tradicional das
pesquisas em Psicologia Social. O estudo de Moscovici ([1961] 2012a) enfatiza o
sujeito imerso em seu cotidiano, em seu contexto sociocultural e histórico e mais;
destaca a função das representações sociais na definição de comportamentos e na
elaboração da comunicação entre os indivíduos.
Na TRS é por meio da interação social que são criados, negociados,
comunicados e compartilhados os significados atribuídos ao que é estranho para tornálo familiar. (Re)conhecemos o que encontramos em nosso cotidiano ao (re)significá-lo
e, nesse processo,

Os conceitos são desfalcados dos aspectos que não atendem aos
pressupostos dos membros do grupo, são suplementados por seus
valores e distorcidos, para que não afetem as crenças anteriores. Não
se trata de concepções erradas, mas funcionais para manutenção do
grupo. Por isso a teoria das representações sociais opõe-se firmemente
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às principais correntes da Psicologia Social que se mantêm no âmbito
da dicotomia indivíduo e sociedade (PEREIRA, 2012, p. 23).

A TRS revisa paradigmas e conceitos tanto psicológicos quanto sociológicos,
implicando uma conjunção de diversos conceitos destas ciências e assim, “a noção de
representação social apresenta, como os fenômenos que ela permite abordar, uma certa
complexidade em sua definição e em seu tratamento” (JODELET, 2001, p. 26), o que
Jodelet (2001) entende como reflexo da vitalidade da teoria ao permitir múltiplas
discussões e ampliações teóricas. A autora destaca também a complexidade e a
transversalidade como outras características enriquecedoras da teoria.
A transversalidade resultaria da TRS ser transdisciplinar, ou seja, permitir uma
multiplicidade de relações com outras disciplinas como meio ambiente, artes, saúde e
educação, por exemplo, articulando de modo coordenado diferentes pontos de vista. É
na transversalidade que Jodelet (2001) entende residir uma das contribuições mais
promissoras desse campo de estudo. Já a complexidade da TRS é inerente aos inúmeros
fenômenos que ela permite abordar, à sua dificuldade de definição e às possibilidades de
tratamento.
As representações sociais se configuram, na TRS, como um: “conjunto de
crenças e saberes socialmente construídos, socialmente partilhados, com os quais e
através dos quais nós pensamos, falamos, decidimos fazer o que fazer, nos apropriamos
do mundo e lhe damos sentido” (GUARESCHI, 2012a, p. 8). As representações sociais
possuem duas faces indissociáveis: uma figurativa e outra simbólica e não são
instâncias intermediárias entre a percepção e os significados, pois há uma relação direta
entre estes elementos. Como explica Alves-Mazzotti (2008, p. 23-4),

Os processos envolvidos na atividade representativa têm por função
destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe um sentido,
integrando-o ao nosso universo. Mas têm, sobretudo, a função de
duplicar um sentido por uma figura e, portanto, objetivar, e uma figura
por um sentido, logo, consolidar os materiais que entram na
composição de determinada representação.

A simbolização e a interpretação são atividades inerentes à formação de
representações sociais e remetem aos processos cognitivos do pensamento. Mas, além
destas atividades, à constituição de representações sociais também está ligada ao
processo de pertença social e cultural do indivíduo. Assim, a formação das
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representações sociais une processos psicológicos a processos de natureza social.
Os processos de formação das representações, propostos por Moscovici ([1961]
2012a) explicam sua estruturação, particularmente a objetivação, que é a construção
formal do conhecimento, “um mecanismo de tornar a realidade concreta. A imagem
torna-se concreta, física cópia da realidade concebida” (PEIXOTO; FONSECA;
OLIVEIRA, 2013, p. 9).
A objetivação transforma conceito em imagem aceitável para o indivíduo e seu
grupo e possui três fases: construção seletiva, esquematização estruturante e
naturalização. Na construção seletiva, os sujeitos se apropriam das informações
concernentes ao objeto; na esquematização, criam uma imagem coerente e de fácil
transmissão; e na naturalização, concretizam a imagem. “As duas primeiras, sobretudo,
manifestam [...] o efeito da comunicação e das pressões, ligadas à pertença social dos
sujeitos, sobre a escolha e a organização dos elementos constitutivos da representação”
(JODELET, 2001, p. 27).
Como as representações passam pela expressão dos interesses e necessidades de
indivíduo ou grupo, estas podem passar por certa defasagem em relação ao objeto
reconstruído, o que Jodelet (2001) denomina de efeitos do processo de objetivação: a
distorção, a suplementação e a subtração. Por meio da distorção, os atributos do objeto
se mantêm, porém, podem ser atenuados ou acentuados de modo a transformar suas
qualidades; a suplementação visa conferir ou conotar atributos que não são próprios do
objeto, resultando “de um acréscimo de significações devido ao investimento do sujeito
naquilo e a seu imaginário” (JODELET, 2001, p. 36). Já a subtração suprime atributos
do objeto e na maioria dos casos, “resulta do efeito repressivo das normas sociais”,
quando pesa sobre o objeto um “veto social” (JODELET, 2001, p. 36).
O processo de ancoragem está articulado ao processo de objetivação e, como
ressalta Jodelet (2001, p. 35), quando a novidade apresentada ao indivíduo ou grupo se
torna “incontornável”, os sujeitos tentam “torná-la familiar e transformá-la para integrála no universo de pensamento preexistente”. A ancoragem “intervém ao longo do
processo de formação das representações, assegurando sua incorporação ao social”
(JODELET, 2001, p. 38) e buscando encaixar o objeto no já conhecido, numa categoria
pré-existente.
Ancorar é “classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são
classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo

61

ameaçadoras” (MOSCOVICI, 2012b, p. 61). A ancoragem possui três funções que a
implica: atribuição de sentido, instrumentalização do saber e enraizamento no sistema
de pensamento. Na atribuição de sentido ocorre a inscrição de um novo objeto a um
sentido já conhecido e hierarquizado por conhecimento prévio; a instrumentalização do
saber “possibilita um valor funcional à representação, na medida em que se torna uma
teoria de referência possibilitando a tradução e compreensão do mundo social”
(SANTOS, 2005, p. 33); e o enraizamento no sistema de pensamento implica na
inscrição das novas representações em um sistema de representações já existentes,
passando agora a ser referência para futuras representações.
Em resumo, quanto aos processos de objetivação e ancoragem, além de serem
complementares pode-se dizer que “o primeiro busca criar verdades óbvias para todos
enquanto o segundo, ao contrário, refere-se à intervenção de determinismos na gênese e
transformação dessas verdades. Assim, a Objetivação cria a realidade em si, a
Ancoragem lhe dá significação” (PEIXOTO; FONSECA; OLIVEIRA, 2013, p. 9).
Alves-Mazzotti (2008), ao explicar a TRS, apresenta as três funções das
representações sociais: a função cognitiva de integração da novidade, por meio da qual
o novo passa por significação para o explicarmos e compreendê-lo; a função de
interpretação da realidade, que se utiliza de sistema de referência social; e a função de
orientação das condutas e das relações sociais, na qual as representações orientam e
justificam as condutas sociais.
As representações sociais surgem em meio aos interesses dos indivíduos,
estando imersas e sendo influenciadas pelos contextos social, histórico, econômico e
cultural e pelas escolhas dos grupos, sendo produzidas por meio das interações
comunicacionais nesses contextos e grupos. Jodelet (2001) lembra que Moscovici
insistiu no papel da comunicação para a TRS, pois esta é objeto próprio da Psicologia
Social porque contribui para a abordagem dos fenômenos cognitivos. Também destacou
o papel fundamental da comunicação das interações que constituem o universo
consensual e, enfim, na ligação estreita da comunicação com os fenômenos de
influência e pertença social.
Sobre a incidência da comunicação, acrescenta Jodelet (2001), Moscovici a
examina em três níveis: ao nível de surgimento das representações, que está
condicionado aos aspectos cognitivos de dispersão e defasagem das informações a
respeito do objeto em análise; ao nível dos processos de formação das representações
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(objetivação e ancoragem); e ao nível das dimensões das representações ligada à
definição das condutas (opinião, estereótipos e atitude). Desse modo, ele enfatiza o
importante papel da comunicação nas inter-relações pessoais, institucionais e no âmbito
da mídia, por condicionar o aparecimento das representações sociais, dos consensos (ou
desacordos) e das práticas sociais.

3.2. Convergência entre a Teoria das Representações Sociais e a Teoria da
Argumentação como possibilidade de estudo no campo da educação
No nosso dia-a-dia, desde as situações mais cotidianas, por meio da fala ou da
escrita, os indivíduos buscam um recurso que leve suas convicções ao convencimento
e/ou à ação coerente dos demais indivíduos. O recurso utilizado no caminho a este
objetivo é a argumentação. Essa pressupõe a existência de uma controvérsia que pode
ser entendida como uma discussão, disputa ou polêmica referente a uma proposta,
questão ou atuação que está em pauta. A existência da controvérsia aponta que a
argumentação seja um momento de negociação entre concepções. Segundo Bolite-Frant
e Castro (2016, p. 5), a TA tem a utilidade de “[...] explicar momentos de negociação,
quando um quer convencer o outro de uma tese, ou seja, momentos em que se
reconhece a existência de controvérsias e acordos”.
Segundo as autoras, “A argumentação tem como ponto de partida escolhas de
premissas que o locutor crê serem admitidas por seu auditório e por teses, que se quer
fazer admitir. As premissas as quais o locutor crê serem admitidas por seu auditório são
chamadas acordos” (BOLITE-FRANT; CASTRO, 2016, p. 5). A argumentação é um
processo pelo qual as pessoas defendem seus pontos de vista estabelecendo a ligação ou
a dissociação entre os acordos e a tese, de modo a influenciar o auditório a aceitar ou
rejeitar uma tese. Desse modo, a argumentação é um processo comunicativo que requer
um encadeamento lógico na apresentação dos pontos de vista do locutor. No entanto,

Embora o locutor suponha a adesão do auditório às premissas que
fundamentam sua argumentação, pode acontecer de o auditório as
rejeitar, se com elas não se identificar, se perceber a fragilidade das
premissas ou um possível caráter tendencioso. Neste caso, o locutor
poderá buscar adaptar seu discurso, buscando novas premissas que
promovam a adesão, reengendrando sua argumentação sob novos
acordos (BOLITE-FRANT; CASTRO, 2016, p. 5).
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Ao buscar estabelecer a ligação ou a dissociação entre os acordos e a tese, quem
argumenta pode buscar prever possíveis controvérsias e possibilidades múltiplas de
interpretação. “É necessário portanto que o sujeito falante, aquele que está fazendo
informações, leve em conta as crenças, as convicções e as reações da audiência”
(BOLITE-FRANT; CASTRO; LIMA, 2001, p. 2).
Buscando entender os argumentos presentes na trajetória das manifestações do
pensamento pedagógico e da prática da educação, Lobo Neto (2005) encontrou diversos
trabalhos nessa temática, entranhados de argumentos para expressar o pensamento dos
seus autores. Foram relatos de práticas nos quais seus autores argumentavam em favor
de alguma proposta; além de documentos reguladores que mesmo não apresentando
argumentos explícitos estavam “emoldurados” por “consideranda”29, construindo
verdadeiras “interpretações argumentadas” (LOBO NETO, 2005, p. 1).
Com sua seleção, o autor procurou mostrar que mesmo em diferentes lugares e
tempos de produção e em diversas formas textuais, algumas escritas, outras orais, todas
voltadas à educação; as expressões estão repletas de argumentos, propiciando que sejam
analisadas e “garantindo condições de apreensão – objetiva e sistemática – dos
elementos que as constituem e que permitem resgatar seu significado nas realidades em
que se fizerem presentes” (LOBO NETO, 2005, p. 1).
Além disso, sabemos que as questões educacionais acontecem inter-relacionando
instituições e atores sociais formando representações sociais das situações do dia-a-dia,
assim como são desenvolvidos sentimentos de pertença e bases para a tomada de
posições conforme o ambiente e a cultura educacional. Tudo isso no contexto de
provisionalidade da sociedade contemporânea.
No estudo da argumentação, o Tratado da Argumentação: a nova retórica,
publicado por Chaïm Perelman com a colaboração de Lucie Olbrechts-Tyteca, em 1958,
tem como base conceitual o trabalho de Aristóteles que estabeleceu um paralelo entre
duas formas de raciocínio: o silogismo analítico e a dialética, sendo a primeira
alicerçada na lógica formal e fundada em proposições evidentes, e a segunda –
posteriormente revista e desenvolvida por Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) –
que se expressa por meio de argumentos que conduzem a premissas meramente
prováveis. O pensamento de Aristóteles, não estabelece hierarquia entre estas formas de
raciocínio, ou seja, não as considera excludentes, assim como elas não se sobrepõem
29

Razões nas quais se apoia uma sentença e outros documentos jurídicos; exposição de motivos.
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nem se substituem. No entanto, para Perelman e Olbretchts-Tyteca ([1958] 2005), com
a evolução do pensamento filosófico, a dialética foi relegada ao segundo plano, “ [...] ao
plano dos sofismas, identificada às técnicas de persuasão sem compromisso ético, aos
discursos vazios de oradores hábeis em convencer auditórios, quaisquer que fossem as
teses, a dialética não alcançou o estatuto de seriedade e consistência concedido à sua
irmã, a analítica” (COELHO, [1958] 2005, p. XII). Muitos séculos depois do trabalho
de Aristóteles, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) propuseram uma nova
retórica, apontada por diversos estudiosos como uma das mais significativas
contribuições para o estudo do raciocínio dialético e da Filosofia. Mas o que faz desta,
uma “nova” retórica? Nela, argumentação, retórica e filosofia caminham juntas desde os
âmbitos mais simples, assim “as mesmas técnicas de argumentação se encontram em
todos os níveis, tanto na discussão ao redor da mesa familiar como no debate num meio
muito especializado” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2005, p. 8). Seu
objeto “é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a
adesão dos espíritos às teses que lhes apresentam ao assentimento” (idem, p. 4).
Relaciona-se, principalmente, com o estudo da “arte de persuadir e de convencer, a
técnica da deliberação e da discussão. É por essa razão também que o apresentamos
como uma nova retórica” (ibidem p. 5).
Na Nova Retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) expandem o
conceito de auditório, o que também contribui para a originalidade da proposta, criando
a noção de auditório universal, formado por um conjunto de pessoas sobre as quais não
é possível controlar todas as variáveis e nuances, o que mostra a natureza dialética e
global desta noção. Nestes termos, o auditório universal abarca os destinatários de
textos escritos, ampliando a variedade de estudos que fazem uso dessa teoria, pois em
textos escritos, o auditório se torna extremamente amplo e diversificado. Para os
autores, o auditório é construção do orador e, desse modo,

“A argumentação efetiva tem de conceber o auditório presumido tão
próximo quanto o possível da realidade. Uma imagem inadequada do
auditório, resultante da ignorância ou de um concurso imprevisto de
circunstâncias, pode ter as mais desagradáveis consequências”
(PERELMAN; OLBRECHTS–TYTECA, [1958] 2005, p. 22).

A argumentação no discurso, objeto de análise da Nova Retórica, é um processo
cujo objetivo é, segundo Lobo Neto (2005), provocar, aprofundar, ou ampliar a adesão,
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convencendo ou persuadindo às teses, estabelecendo convicções sobre noções e também
interferindo em decisões sobre as ações individuais e, em muitos casos, coletivas,
normatizando-as. Para o autor, a Nova Retórica reflete-se mais como uma posição
lógica do que eloquente, com a integração da TA com a Filosofia do Conhecimento, da
decisão e da ação, totalmente explícitas, o que contribui para caracterizar e dar
originalidade à proposta.
Bolite-Frant e Casto (2016, p. 5) expressam que “a argumentação consiste em
estabelecer uma solidariedade entre premissas que se quer fazer admitir, ou ao contrário,
entre premissas recusadas pelo auditório e outras que se deseja que pareçam absurdas”.
Na Nova Retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) classificam os
argumentos em dois tipos fundamentais: os que ligam elementos do discurso,
aproximando elementos distintos e estabelecendo entre eles, correlação; e os que
dissociam elementos do discurso, separando-os de um todo. Ou seja, ao argumentar, o
indivíduo cria solidariedade entre noções aceitas pelo auditório e as ideias que o quer
convencer; ou ainda, por outro lado, vai fazer com que noções unidas, se separem para
convencer o interlocutor, dessa vez, que aquela ideia não é viável.
Ante a noção de ligação de sentido, os argumentos são classificados por
Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005), como: argumentos quase-lógicos,
argumentos fundamentados no real e argumentos que fundamentam a estrutura do real.
Enquanto os argumentos quase-lógicos têm pretensão a certa validade
de seu aspecto racional, derivado da relação mais ou menos estreita
existente entre eles e certas fórmulas lógicas e matemáticas, os
argumentos fundamentados no real valem-se dela para estabelecer
uma solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura
promover (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA [1958] 2005, p.
297).

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real, por sua vez; estabelecem
generalizações por meio de exemplos, modelos e ilustrações. O quadro 6 relaciona os
três tipos de argumentos com noção de associação aos seus subtipos:
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Quadro 6 – Tipologia de argumentos
Processos de Ligação
Tipos de argumentos

Subtipos de argumentos

Argumentos quase-lógicos

Contradição, incompatibilidade, ironia,
ridículo, identidade, definição, regra de
justiça, quase matemáticos (transitividade,
divisão, dilema, ad ignorantiam)

(construídos à imagem de princípios lógicos)

Argumentos fundados sobre a estrutura do real
(no sentido do que o auditório acredita ser real)

Argumentos que fundam a estrutura do real
(operam por indução)

Sucessão,
argumento
pragmático,
finalidade
(desperdício,
direção,
superação), coexistência (essência, pessoa
– autoridade, argumento ad hominem),
duplas hierarquias, argumentos a fortiori
(“com maior razão”)
Exemplo, ilustração, modelo, comparação,
argumento pelo sacrifício, analogia pelo
sacrifício, analogia, metáfora

Fonte: Peralman e Olbrechts-Tyteca (1996), elaborado por Paulinelli, 2014.

As técnicas argumentativas com o entendimento de dissociação, em oposição à
noção de ligação, buscam separar uma associação aceita como válida anteriormente,
separando

noções

em

pares

hierarquizados

e

elegendo

entre

as

noções,

incompatibilidades definitivas. Quanto ao conhecimento das técnicas argumentativas,
Paulinelli (2014, p. 402) atenta que:

Para a eficácia da argumentação, é essencial, portanto, que o orador
conheça este conjunto de técnicas de associação e dissociação, pois,
ao contrário do lógico ou do matemático, que agem no interior de um
sistema de elementos fechados, o orador retira seus argumentos de um
celeiro indeterminado, composto por teses do senso comum ou de uma
disciplina especializada, que podem produzir maior ou menor
intensidade de adesão. Tais técnicas fundadas em procedimentos
indutivos e dedutivos, encontram sua razão de ser no jogo
interlocutivo e se desenvolvem em função das finalidades persuasivas
da argumentação.

Do mesmo modo que a formação das representações sociais é um processo que
leva à construção de uma realidade em meio a interações sociais; é justo afirmar que a
argumentação integra essa formação por meio dos processos argumentativos presentes
nessas interações. As representações sociais exigem o sujeito em interação social e são o
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sistema de conhecimento do qual os indivíduos se utilizam para entender aos outros e ao
mundo; e são formadas nos mais variados modos de interação comunicativa. O processo
que leva à construção de uma representação social é um processo de construção de uma
realidade, o que é representado nesse processo só tem existência a partir desse ponto.
Assim, a TA auxilia a compreender o processo argumentativo que toma parte na
construção das representações sociais uma vez que as interações sociais não são
marcadas por concordâncias, mas por dissimulações, discordâncias e disputas. E são
essas nuances que a TA descreve. Sendo assim, a exposição dos processos
argumentativos colabora na descrição dos processos de construção das representações
sociais.
Castro (2016) enfatiza que entender a estratégia utilizada pelos sujeitos em seu
discurso permite identificar a intenção persuasiva do orador, suas teses e acordos. E
que:

A forma como os acordos são estruturados em seus significados
relacionais e condicionais são compartilhados segundo uma coerência,
que é estabelecida nas trocas comunicacionais de determinado grupo
semiótico, pois comungam de um modo linguístico particular. Ter
acesso a essa estratégia indica a lógica do grupo de significar tal
objeto. Relacionando essas ideias à Teoria das Representações Sociais
– TRS, tem-se como ponto de partida os acordos, que justificam uma
tese, como possíveis elementos das representações sociais de um dado
objeto para esse grupo, que os membros recorrem quando o núcleo
central das representações sobre o objeto é ameaçado (CASTRO,
2016, p. 183).

A autora credita aos processos argumentativos a capacidade de apreender
significados atribuídos pelos sujeitos aos objetos sociais. Também aponta que a
possibilidade de articulação da análise baseada na Nova Retórica (PERELMAN;
OLBRECHTS–TYTECA, [1958] 2005) para a apreensão das representações sociais de
objetos já foi tratada em trabalhos de Mazzoti e Alves-Mazzotti, segundo os quais:

[...] a investigação dos significados atribuídos pelos grupos às coisas
do seu entorno, condição necessária á análise psicossocial, se serve de
discursos, nos quais as pessoas utilizam as técnicas da retórica, de
maneira consciente ou não. Mas a análise dos processos de produção
desses significados exige que estes sejam situados no âmbito dos
grupos sociais, onde se negociam os significados, Nas negociações
dos significados que constituem a representação social de um objeto,
as pessoas assumem, alternadamente, posições de orador e de
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auditório, o que permite a utilização da análise retórica para a
apreensão dos significados dessas representações sociais”
(MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2011, p. 77 apud CASTRO,
2016, p. 185).

Em nosso trabalho os dados coletados na pesquisa serão analisados segundo o
Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) de autoria de Castro e Bolite-Frant (2011)
e que busca compreender os significados que emergem nos processos discursivos e
comunicacionais da Educação. De acordo com as autoras que desenvolveram o método,

Nossa preocupação sempre se focalizou no ferramental necessário
para a análise dos dados recolhidos. Interessou-nos compreender
como os sentidos emergem em diferentes contextos de interação;
como interpretar o texto de outrem visando compreender aspectos de
interações com distintas finalidades; e, ainda, como apresentar o
resultado das interpretações feitas (CASTRO; BOLITE –FRANT,
2011, p. 12).

Castro e Bolite-Frant (2011) apontam que a principal ferramenta de trabalho do
professor é a fala no sentido em que o permite conceber e implementar sua práxis de
educador. Sua fala seria, assim, uma ação pedagógica por meio da qual, objetiva
mudanças sociais e tem a intenção de persuadir. As autoras entendem, desse modo, a
fala como prática social na qual estão implicados processos argumentativos.
A análise implementada segundo o MEA considera a argumentação sob duas
linhas: a que trata da argumentação viva que ocorre no interior das práticas sociais, nas
situações as quais os indivíduos interagem em contextos diversos e a que diz respeito a
diálogos que se instalam quando o objetivo é analisar as interações de outros. No MEA
o trabalho do analista tem duas tarefas concomitantes: a de explicitar o movimento
argumentativo praticado e a de participar do movimento ao apresentar sua análise ao
auditório, o que requer do pesquisador sua interpretação, ou seja, a explicitação dos
argumentos que sustentam o produto da sua análise.
Castro e Bolite-Frant (2011) lembram que o material analisado deve passar pelo
processo de fragmentação e redução que dão direção ao recorte para a análise ao
categorizar os esquemas argumentativos. O processo de fragmentação e redução
compõe, assim, o corpus de análise. Os esquemas argumentativos a serem analisados a
partir daí são formados pelos processos de ligação e de dissociação de ideias que podem
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ser usados de forma consciente ou não pelo orador. Ele pode, assim, chamar a atenção
para a ideia que mais lhe interessar.
Utilizando o MEA, o próximo passo para o analista é reconstruir o argumento
por meio de enunciados simples, procurando entender a intenção do locutor e suas
escolhas. Então, os enunciados deverão ser traduzidos em sequências de perguntasrespostas, de modo coerente que permita compreender e analisar o argumento.
Destacando a tese e os argumentos que a sustentam e a ela estão, portanto, ligados.
Como mostra a figura a seguir:

Premissa 1
Premissa 2
Premissa 3

TESE

argumento

Figura 1 – Esquema simplificado para a montagem de um argumento
Fonte: Castro e Bolite Frant (2011, p. 77)

A montagem de uma questão ao construir uma Estratégia Argumentativa trata-se
de relacionar os argumentos utilizados pelo orador a fim de compor um conjunto
coerente. Assim, o trabalho da estratégia argumentativa é um exercício de idas e vindas
ao material analisado até que as interpretações se delineiem e sejam postas a prova,
numa reconstrução dos argumentos, como ilustrado a seguir:

Argumento 1

Réplica 1 (se houver)

Argumento 3

Argumento 2

Réplica 2 (se)

Figura 2 – Estratégia Argumentativa
Fonte: Castro e Bolite-Frant (2011, p. 78)

A Metodologia é composta de três passos gerais para a análise qualitativa dos
dados, ou seja, para a Montagem da Estratégia Argumentativa: organização dos dados;
estudo comparativo os dados – esboço dos dados – interpretação; e, apresentação dos
resultados. No momento de organização dos dados, ocorre a descrição da atividade na
qual o sujeito participa e que também vai se constituir como dado para a análise. Este é
o momento mais trabalhoso da análise na qual o pesquisador deve desenvolver um
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sistema de codificação dos dados. Os dados são organizados em argumentos conforme a
tipologia sugerida na Teoria da Argumentação, da Nova Retórica.
No estudo comparativo dos dados, é estabelecido um esquema de perguntasrespostas que confira coerência aos dados, quando também se buscam acordos e
controvérsias. Na apresentação dos resultados, as interpretações obtidas precisam ser
sustentadas por argumentos, ou seja, evidências extraídas do próprio discurso analisado.
O MEA está filiado à Teoria da Argumentação, conforme a Nova Retórica de
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005), que trata de técnicas de
análise de discursos persuasivos. Aqueles nos quais o orador busca influenciar o
pensamento do auditório a fim de persuadi-lo a sua tese. Conforme a Teoria da
Argumentação, não há argumentação sobre o que é evidente, sobre o que se está de
acordo; é preciso que haja a controvérsia para se argumentar. É o diálogo com a
controvérsia que o MEA vai analisar, visto que ela pode se apresentar implícita e
necessitar de um tratamento metodológico para fazer emergir intenções, convergências
e discordâncias. Este modelo não busca interpretar as palavras em si, mas a produção de
significados, o contexto das enunciações, os acordos nos quais está baseada a
argumentação.
Assim, entendemos que é possível a articulação da TRS à TA como
possibilidade de estudos no campo da educação que tenham como objetivo identificar e
analisar representações sociais em discurso escrito e/ou falado para os quais se faça
necessário um conjunto de recursos que possibilitem compreender como os indivíduos
buscam o convencimento a partir de suas convicções. Ou seja, em trabalhos nos quais se
busquem os sentidos atribuídos a objetos sociais no campo da educação, analisando o
discurso que é construído a esse respeito e as representações sociais que são compostas
sobre esses objetos.

3.3. Percurso Metodológico
Partir do objetivo de identificar e analisar as representações sociais de formação
pedagógica de professores que atuam na EPT dos Institutos Federais, significa dizer que
estamos interessados em focar as interações e concepções de docentes sobre a formação
pedagógica para atuação na EPT, buscando compreender os significados que atribuem a
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esta formação e as condutas sociais e profissionais que possam compor a partir destas
representações sociais.
Em relação à abordagem, esta pesquisa pode ser caracterizada como de natureza
qualitativa visto que “[...] o que geralmente ocorre em pesquisas de âmbito social é a
utilização de metodologia qualitativa, que sempre deve se adaptar a ferramenta ao
contexto da pesquisa” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 79). Além disso, as
pesquisas qualitativas permitem associar múltiplos instrumentos de coleta de dados:
observação – participante ou não -, entrevista em profundidade e análise de documentos
são as mais utilizadas, podendo ser complementadas por outras técnicas, segundo
Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (1998).
Inicialmente submetemos o projeto ao Comitê de Ética e, tendo sido aprovado,
(Anexo A), iniciamos à pesquisa. A seguir, descrevemos, por meio de seções, o
contexto de investigação, os sujeitos participantes, as técnicas de coletas de dados e a
técnica de análise de dados.

3.3.1. Lócus de investigação
O Campus Palmas do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) é originário da
Escola Técnica Federal de Palmas (ETF-Palmas) e transformada em autarquia federal,
sendo inaugurada em 2003 quando ofereceu seu primeiro processo seletivo para os
Cursos Técnicos Subsequentes em Edificações, Eletrotécnica e Informática.
Conforme a Lei 11.892 (BRASIL, 2008), o IFTO tem como órgãos superiores, o
Colégio de Dirigentes (CODIR) e o Conselho Superior (CONSUP), ambos presididos
pelo Reitor. O CODIR é formado pelo Reitor, Pró-reitores e pelo Diretor-geral de todos
os campi; órgão de caráter consultivo nas questões administrativas, econômicas e de
relações sociais de trabalho. O CONSUP é o órgão máximo do IFTO, formado por
representantes dos docentes, estudantes, técnico-administrativos, egressos, membros da
sociedade civil, do Ministério da Educação e do CODIR; é o órgão de caráter consultivo
e deliberativo com competência para, entre outras ações, aprovar diretrizes de atuação,
regulamentos e normas de funcionamento, além do regimento geral; aprovar projetos
pedagógicos de cursos a serem implantados, alterar ou extinguir cursos; aprovar e
apreciar o orçamento anual e as contas do exercício financeiro.
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A Direção-geral do Campus Palmas funciona como órgão executivo da
instituição e tem competência para implantar políticas públicas no Campus. A ela estão
subordinadas as Direções de Administração e Planejamento, de Ensino, de Pesquisa,
Extensão e Inovação, de Apoio ao Ensino e ao Servidor. Conta com o Conselho
Pedagógico como órgão consultivo, com a função de subsidiar as decisões da Direçãogeral, como a aprovação de calendário letivo e a oferta, suspensão e extinção de cursos.
Atualmente o Campus Palmas oferece vagas em cursos de diversos níveis e
modalidades de ensino o que produz um cenário complexo para a atividade docente,
como é comum aos Institutos Federais. No Campus Palmas são oferecidas vagas em
nove cursos técnicos subsequentes, sete EMI, seis cursos superiores em tecnologia, duas
engenharias e quatro cursos superiores de licenciatura, dois cursos no Proeja e um curso
de pós-graduação lato sensu. O Campus Palmas oferece ainda vagas em cinco cursos
técnicos subsequentes na modalidade de Educação a Distância.
Segundo Ramos, Frigotto e Ciavata (2010 apud ASSIS; MEDEIROS NETA,
2015), o EMI construiu-se a partir de marcos conceituais diferenciados dentro da
educação básica, devido a sua relação com a natureza profissionalizante. O EMI tem em
seu modelo de currículo integrado, numa tentativa de superar a fragmentação dos
conteúdos entre os núcleos das disciplinas do ensino médio e das profissionalizantes, o
que requer práticas pedagógicas que permitam a interdisciplinaridade dos conteúdos.
Acreditamos que a compreensão dos processos que envolvem a problemática
estudada nesta instituição nos permitirá uma maior clareza para a compreensão dos
limites e possibilidades de pensar a formação pedagógica de professores para a EPT.

3.3.2. Sujeitos participantes
Foram entrevistados 16 professores do IFTO-Campus Palmas e que atendiam
aos seguintes critérios: (1) atuarem ou já terem atuado como docentes do EMI em
Administração pertencente ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios e (2) tanto
formados em bacharelado quanto licenciatura, engenharia e tecnológico.
Buscamos que entre os entrevistados houvessem professores com diferentes
formações acadêmicas de modo a representar essa diversidade de formações, sendo
comum ao professor da EPT (INEP, 2016), o que possibilitou a heterogeneidade,
também, de formação pedagógica e de campo científico de estudo.
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Esses 16 professores estão lotados nos núcleos de ensino médio e técnico, de um
total de 41 que foram designados, inicialmente, para lecionar nas turmas do EMI em
Administração, conforme levantamento realizado no primeiro semestre letivo de 2017.
As entrevistas ocorreram na segunda quinzena do mês de setembro de 2017,
coincidindo, em parte, com a finalização bimestral nos cursos de EMI e finalização
semestral nos demais cursos, o que acarretou menor adesão de professores à entrevista,
visto que estavam finalizando diários e participando de conselhos de turma e reuniões
com pais. Vale ressaltar que o calendário letivo referente ao ano de 2017 está em atraso
no Campus Palmas devido à reposição de aulas em compensação a última greve de
professores da categoria.
O eixo tecnológico em Gestão e Negócios dos Institutos Federais, do qual faz
parte o EMI em Administração, oferece cursos e disciplinas relacionados com as
tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da
qualidade, da produtividade e da competitividade nas organizações públicas e privadas.
O professor desse eixo tecnológico está apto a atuar, também, nos demais eixos
tecnológicos por meio de disciplinas que trabalhem o planejamento, a avaliação e o
gerenciamento de recursos humanos e materiais e de processos para negócios e serviços
de organizações de todos os portes e ramos de atuação. Por esta razão, optamos por
entrevistar professores do EMI em Administração, por estarem aptos a esta diversidade
de atuação – em diferentes cursos, níveis e modalidades de ensino, constituindo uma
realidade própria dos professores em atuação nos Institutos Federais.

3.3.3. Técnicas de coleta de dados
A pesquisa em representações sociais por seu caráter fundamental e aplicado nos
possibilita recorrer a metodologias variadas: “experimentação em laboratório de campo;
enquetes por meio de entrevistas; questionários e técnicas de associação de palavras;
observação participante; análise documental e de discurso etc.” (JODELET, 2001, p.
12). Na coleta de dados foram utilizadas as seguintes técnicas: questionário e entrevista
semiestrutura.

3.3.4. Questionário
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O questionário permite colher dados de identificação pessoal e profissional e
demais informações que possam ser mais bem detalhadas por escrito como titulações,
locais, datas e outras informações similares. Nessa pesquisa, optou-se pelo uso do
questionário (Apêndice A) para os dados de identificação pessoal, de formação
acadêmica e de disciplinas, níveis e modalidades de atuação dos professores no Campus
Palmas. O questionário foi preenchido pelos sujeitos antes das entrevistas e serviram
como referência para a condução e adaptação das questões previstas para a entrevista
semiestruturada.

3.3.5. Entrevista semiestruturada
Este tipo de entrevista conta com um roteiro prévio de questionamentos
obedecendo aos objetivos de pesquisa, no entanto, proporciona liberdade ao pesquisador
para elaborar outros questionamentos que julgar pertinentes no decorrer da entrevista.
Para realização das entrevistas, desta pesquisa, foi elaborado roteiro de perguntas
(Apêndice B) que abordava o posicionamento dos professores sobre temas relacionados
à sua formação e atuação na EPT, sobre formação pedagógica e, mais especificamente,
sobre formação pedagógica em EPT. As entrevistas foram gravadas em áudio,
transcritas na íntegra e organizadas, compondo corpus de análise.
A identidade dos sujeitos entrevistados foi mantida em sigilo, mas a formação
acadêmica e o tempo de atuação no magistério em geral e no magistério do IFTOCampus Palmas, foi computado para a análise. Cada professor foi identificado pelo
código EP (entrevista professor) seguido pelo número que indica a ordem em que foram
entrevistados: EP1, EP2 e assim por diante. O perfil acadêmico de cada entrevistado se
encontra no Apêndice D deste trabalho.

3.3.6. Técnica de análise de dados: os dez passos do Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA)
Segundo Castro e Bolite-Frant (2011), são dez os passos necessários à
montagem da estrutura argumentativa, de acordo com o MEA. Sendo passos flexíveis,
permitem idas e vindas entre os passos durante a montagem. O passo inicial do MEA
trata da leitura exaustiva do material a fim de se familiarizar com as falas e verificar a
adequação dos dados aos objetivos da pesquisa. Em seguida, trata-se da constituição do

75

corpus de análise conforme os objetivos da pesquisa, com atenção à atividade em que os
sujeitos estão envolvidos, o que constitui também material de análise.
O passo seguinte, terceiro, refere-se à localização das controvérsias e afirmações
defendidas. Neste ponto, a metodologia sugere que diante das incompletudes e
incoerências, devem-se buscar, entre os implícitos, os elementos que faltam em resposta
ao objeto da pesquisa.
O quarto passo indica a enunciação das teses do locutor por meio de enunciados
claros, escritos pelo analista. O quinto passo trata da busca dos argumentos utilizados
pelo sujeito para sustentar sua tese. O sexto passo se refere à aplicação da tipologia de
análise sobre os argumentos, como classificados por Perelman e Olbrechts-Tyteca
([1958] 2005) sob a noção de ligação do sentido, como: argumentos quase-lógicos,
argumentos fundamentados no real e argumentos que fundamentam a estrutura do real.
Ao aplicarmos o MEA como metodologia de análise desta pesquisa, além de
identificarmos os argumentos utilizados pelos sujeitos para sustentar suas teses, não
ampliamos o estudo para a aplicação da tipologia de análise aos argumentos como
classificados por Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005), sob a noção de ligação do
sentido, e recomendados pelo método. Não atingir esta etapa na aplicação do Método,
como mencionado por Castro e Bolite-Frant (2011, p. 163), pode ser explicado pelo
“tempo dispensado para tais análises, já que a maioria tem sido feita por mestrandos e
doutorandos, submetidos a curtos prazos de entrega, do que por uma fragilidade da
Teoria.”
No passo seguinte, sétimo, ocorre a montagem de esquemas referentes ao
discurso com a construção de um esquema explicativo, colocando em destaque o
movimento argumentativo posto pelo sujeito e que faz emergir o sentido. O oitavo
passo, a interpretação, é considerado, na Metodologia, a linha mestra do trabalho de
análise, na qual se deve procurar uma sequência que destaque os elementos mais
valorizados no texto pelos próprios autores, verificando o sentido das afirmativas
representadas no esquema.
O nono passo trata da busca pelas evidências da interpretação, retornando às
entrevistas; recomenda-se a utilização de fragmentos do discurso do entrevistado,
ajudando a validar a interpretação que foi realizada. E o décimo passo, a fim de dar
confiabilidade aos resultados, são utilizados critérios de validação. O MEA segue as
sugestões de Lincoln e Cuba (1987 apud ALVES-MAZZOTTI, 2000), com os critérios:

76

de credibilidade que se refere a verificar se os resultados e interpretações feitas na
pesquisa são plausíveis; de transferibilidade que diz respeito aos resultados poderem ser
transferidos a outro contexto ou mesmo contexto em época diferente, por exemplo; de
consistência, quando a teoria utilizada sustenta o que a pesquisa conclui e; de
confirmabilidade quanto aos resultados alcançados.
Os argumentos são analisados conforme a tipologia sugerida por Perelman e
OlbrechtsTyteca ([1958] 2005) em três tipos: os argumentos quase-lógicos, próximos ao
pensamento formal; os argumentos fundados na estrutura do real que apresentam-se
conforme a própria estrutura das coisas e os argumentos que fundam o real, que criam
novas relações entre as coisas, ou seja, a partir de um caso particular, cria-se uma
generalização e transpõe-se para outro domínio.
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para a apresentação e discussão dos dados coletados por meio dos questionários
e entrevistas, iniciaremos com a caracterização dos 16 professores participantes quanto
à sua formação acadêmica, trajetória de trabalho e atividade docente no EMI do IFTO–
Campus Palmas, a fim de contextualizar suas falas a respeito da formação pedagógica
para a docência na EPT. Os dados relativos à formação acadêmica e tempo de serviço
na docência encontram-se no Apêndice D deste trabalho.
Todas as entrevistas foram gravadas com a permissão dos professores e
transcritas. Após transcrição, montamos um esquema dos argumentos de cada um deles,
que foram posteriormente confrontados a fim de identificar similaridades e/ou oposições
que se destacaram em suas falas. Com a intenção de evitar que a apresentação da análise
dos resultados se tornasse exaustiva e repetitiva, optamos por apresentar as falas dos
professores em conjunto, destacando os argumentos que se apresentaram recorrentes.

4.1. Caracterização da formação acadêmica e da trajetória de trabalho
Dos 16 professores entrevistados, 13 eram mulheres e três homens. Entre eles,
três têm idade abaixo de 35 anos, nove entre 36 e 50 anos e três acima de 50 anos.
Quanto à formação, oito são bacharéis, sendo que um deles é também
engenheiro, outro é tecnólogo e sete são licenciados, sendo que dentre estes, dois
também têm graduação em engenharia. Dentre todos os entrevistados, apenas um não
possui nenhum tipo de formação em pós-graduação.
Os professores que têm formação inicial em bacharelado e tecnólogo lecionam
as disciplinas do núcleo técnico, tais como: Fundamentos de Administração, Sistemas
de Informação, Organização Empresarial, Logística, Gestão Financeira, Gestão de
Pessoas, Marketing e Empreendedorismo.
Os engenheiros após experiência lecionando as disciplinas de Química,
Matemática e Física no ensino médio em escolas regulares, foram indicados a cursarem
licenciatura a fim de continuarem trabalhando nestas escolas. Só depois de terem
cursado licenciatura; ingressaram no IFTO-Campus Palmas como professores destas
disciplinas.
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Os licenciados e um dos bacharéis são responsáveis por disciplinas do ensino
médio, como: Português, Inglês, Matemática e Sociologia, sendo que três (EP 09, EP11
e EP16) deles lecionam ou já lecionaram em disciplinas do núcleo técnico da área de
Gestão e Negócios, como: Redação Oficial, Inglês aplicado a negócios, Estatística e
Matemática Financeira.
Apenas três dos professores entrevistados (EP01, EP04 e EP10) tiveram o IFTO
– Campus Palmas como primeira experiência docente. Sendo estes mesmos, os que
possuem maior tempo de docência nos Institutos Federais, dentre os entrevistados. Os
demais já possuíam experiência, mínima, de um ano na docência antes de ingressarem
neste tipo de instituição de ensino.
Os dados do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFTO-Campus
Palmas para o período 2015 -201930 e os dados de nossa pesquisa, ilustram a realidade
dos professores dos Institutos Federais: os docentes que atuam na educação profissional
têm nível superior, os licenciados costumam lecionar disciplinas de formação geral e as
disciplinas profissionalizantes são conduzidas por graduados em área específica das
disciplinas em que atuam, tal como constatou Moura (2014) em seu estudo.
A formação inicial dos professores que atuam nas instituições públicas de
educação profissional, segundo Moura (2008), não costuma direcioná-los para a
docência nestas instituições, ou seja, sua formação não aborda aspectos teóricos e
metodológicos para o ensino na EPT. Este dado também foi confirmado em nossa
pesquisa, pois a totalidade dos entrevistados informou que não haviam sido oferecidas,
em sua formação inicial - em licenciaturas, bacharelados, tecnológicos e engenharias disciplinas com foco na docência para EPT. Entre os entrevistados, apenas um tem
especialização para docência no Proeja, informação que está em consonância com dados
do INEP (INEP, 2016): são poucos os docentes que possuem formação pedagógica
complementar à graduação para a docência na EPT.
O PDI apresenta os seguintes dados quanto à titulação dos professores do
Campus Palmas: 25 graduados, 86 especialistas, 82 mestres e 21 doutores, de um total
de 525 professores, se reunidos todos os Campi do IFTO.
Ao informarem como se tornaram professores do IFTO, os professores
entrevistados indicaram que ao prestar concurso para a instituição não pesquisaram
30

Disponível em:
<http://www.ifto.edu.br/ifto_cms/docs/arquivos/191220141505PLANODEDESENVOLVIMENTOINST
ITUCIONAL.pdf>. Acesso em: 26 out. 2017.
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sobre as características da educação profissional nos Institutos Federais, seus níveis e
modalidades de ensino. Treze deles já tinham experiência com o ensino médio,
profissional ou superior em outras instituições e não previam o EMI como uma de suas
possíveis atuações. O que teve maior peso na decisão dos professores para prestar
concurso ao IFTO foi o fato da instituição ser pública, em especial, ser federal; terem
possibilidade de estabilidade financeira, de valorização profissional e por acreditarem
que teriam relativa autonomia na rotina de trabalho, especialmente na preparação do
conteúdo e nas atividades em sala de aula, em comparação com suas experiências
anteriores na docência ou em outras funções da iniciativa pública e privada.
A docência foi apontada por 12 dos entrevistados (11 bacharéis, engenheiros ou
tecnólogo e um licenciado) como não sendo um de seus objetivos enquanto cursavam a
formação inicial, por este mesmo motivo a docência foi considerada por dois deles
(EP04 e EP08) como uma “surpresa”. Os outros três licenciados e um dos bacharéis
cursaram suas faculdades com o objetivo de seguirem a docência no ensino médio
regular ou no ensino superior.

4.2. Qualificação da atividade docente
A natureza da atividade dos sujeitos participantes da pesquisa é fundamental
para análise da sua argumentação sobre um objeto social. Castro e Bolite-Frant (2016,
p. 176) entendem que “[...] quando indivíduos estão envolvidos numa atividade [...] não
é algo que o indivíduo propriamente realiza e sim aquilo no qual ele se engaja e que dá
sentido ao que diz ou faz”. Deste modo, “compreender um processo argumentativo
implica necessariamente avaliar a atividade em que o sujeito do discurso está engajado e
ainda compreender a função da enunciação no próprio argumento” (CASTRO;
BOLITE-FRANT, 2011, p. 76).
Em relação às circunstâncias nas quais iniciaram sua atuação como professores
no EMI do IFTO-Campus Palmas, durante as entrevistas os docentes revelaram que,
tanto a experiência prévia no ensino médio regular em outras instituições quanto a
adaptação ao ensino médio como ofertado nos Institutos Federais fez com que alguns
professores manifestassem interesse em ministrar aulas no EMI. Para os licenciados é
mais provável que atuem em maior número neste nível de ensino devido à natureza de
sua formação.
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Outros fatores que influenciam o professor a atuar no EMI, especialmente os
professores das disciplinas do núcleo técnico, é a disponibilidade de horário, no caso de
também atuarem em outra instituição, ou a preferência ao horário de trabalho
(matutino/vespertino). Portanto, não é apenas a habilitação o fator preponderante para
que os professores sejam designados às disciplinas nos cursos do EMI. No entanto, de
modo geral, os professores não costumam conseguir concentrar suas aulas em um único
nível de ensino ou turno de trabalho; informação que foi confirmada por todos os
entrevistados, como a fala reproduzida a seguir que condensa as demais:

[...] Nesse semestre, eu estou no primeiro ano (EMI), pode ser que “rode as
cadeiras”, eu largue meu primeiro ano no meio do caminho e vou pegar um
superior... isso quando não acontece tudo ao mesmo tempo... você ter que fazer
tudo com perfis totalmente diferentes. (EP 06).
Na fala destacada, é abordada a verticalização do trabalho do professor na EPT,
ou seja, a atuação simultânea em diferentes níveis e modalidades de ensino e também o
caráter provisório desta atuação, mostrando que a alteração nas turmas, níveis e cursos
pode ocorrer de modo repentino, o que é evidenciado pela utilização de uma expressão
com sentido metafórico: “pode ser que rode as cadeiras”.
Todos os entrevistados já atuaram simultaneamente no EMI e em, pelo menos,
mais um dos outros níveis ou modalidades de ensino em oferta no Campus Palmas:
Proeja, técnico subsequente, ensino superior, EaD e pós-graduação. Inclusive, um dos
professores (EP01) está atuando, simultaneamente, em 2017, em todos os quatro
primeiros níveis/modalidades acima citados e, ainda, no EMI. Vale lembrar que é
esperado do professor dos Institutos Federais atuar não só no ensino, mas também na
pesquisa e na extensão (BRASIL, 2008b). Uma realidade comum à atuação do professor
na EPT, para o qual existe a demanda, segundo Machado (2011), de atuar na
diversidade que compõe o desenho curricular e a prática didático-pedagógica de cada
nível e modalidade que sejam ofertados pela instituição.
A complexidade de atuação é marcante na vivência dos professores da
instituição, o que fez com que um deles se referisse aos problemas que decorrem das
questões que encontram na docência em EPT com metáforas relacionadas aos sintomas
ou às doenças psíquicas ou psicossomáticas, como esquizofrenia e surto. Este professor
disse, inclusive, que a entrevista que estava acontecendo era uma oportunidade de
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“desabafar”:

[...] Estou até feliz que você está tocando num ponto que eu estou “desabafando” aqui,
principalmente sobre a esquizofrenia dos Institutos Federais que... dei aula pro
subsequente, dei aula pro ensino médio integrado, dei aula para o ensino superior, mas
a gente está trabalhando no mestrado e pode ser que venha até ter um doutorado... (a
instituição) escolhe o que você quer para sua vida!... ou se você (a instituição) quer
tudo... (a instituição) faça essa pesquisa com os professores e (a instituição) dê a
liberdade para esses profissionais se dedicarem a uma linha específica... eu vou pro
proeja, ou eu vou pro superior ou médio... porque eu não dou conta... tem gente
surtando aqui [...]. (EP 02).

Houve quem associasse a diversidade de atuação do professor da EPT como a de
um super-herói, mas que com a falta de valorização do seu trabalho, torna-se inseguro.
No trecho reproduzido a seguir, o professor utiliza a metáfora “super-herói” e o termo
“multifacetado”, o que nos parece ser a tentativa de evidenciar, no discurso, que os
esforços dos professores, por maiores que sejam; não encontram suporte da instituição
ou são por ela reconhecidos.
A formação é uma coisa que é importante, só que na nossa instituição, tem algumas
coisas que têm que vir antes... tipo a motivação, o profissional lá não é valorizado, você
pode ser um super-herói... multifacetado, mas você não é valorizado por isso, mas você
é cobrado, você é extremamente cobrado... eu não acredito em nada impositivo, mas ao
mesmo tempo, o que é que acontece... é impositivo para os professores... porque todas
essas modalidades que surgiram, nós criamos, nós, lá dentro, os professores que
criaram os projetos [...] a gente era obrigado, a gente sabendo ou não [...]. (EP 04).

Um dos professores, como mostra o trecho a seguir, chamou a atenção para a
falta de local adequado para o trabalho do professor dentro do IFTO-Campus Palmas.
Isso em virtude do trabalho que realizam além da sala de aula, como: estudo, preparação
de material de apoio e planejamento de aulas.

Infelizmente nós não temos espaço de trabalhar, nós temos uma sala dos professores
que não favorece, né? O único espaço que nós temos aqui na instituição (IFTO–
Campus Palmas) [...] Ou você se senta na sala dos professores e tenta fazer alguma
coisa dentro daquela possibilidade, com todo barulho ou tenta fazer em casa. (EP08).

Baseados em dados do Observatório da Educação (OBEDUC), Morgan (1999)
citado por Oliveira et al. (2017) constatou, em sua pesquisa, que o clima organizacional
é o primeiro entre os fatores que impactam de modo negativo no trabalho docente. São
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situações e circunstâncias que podem causar mal-estar no trabalho dentro das
instituições.
Esse clima, gerado por grupos sociais, constituídos por indivíduos que
se relacionam, de forma mais ou menos permanente, que possuem
diferentes valores, normas e culturas é, muito importante, para
desvelar questões ligadas às relações verticalizadas ou horizontais,
amistosas ou conflituosas, que ocorrem nas organizações. Em síntese,
o clima organizacional, pode determinar comportamentos, posturas,
ações e deliberações, tomadas pelos diferentes sujeitos, que fazem
parte de uma instituição/organização (MORGAN, 1999, apud
OLIVEIRA et al., 2017, p. 137.)

Perguntamos aos entrevistados como eles se tornaram professores do EMI do
IFTO-Campus Palmas, a fim de saber quais os principais desafios que enfrentaram
desde os primeiros contatos com a educação integrada. Esta modalidade é caracterizada
pela integração do ensino médio e do ensino técnico em um mesmo currículo com a
finalidade de educação integral para os alunos nas disciplinas propedêuticas e nas
disciplinas profissionalizantes, no caso dos Institutos Federais. Diferente do que se
praticou no país, tradicionalmente, e diferente da vivência dos entrevistados, antes de
ingressarem na instituição. Os professores narraram dificuldades de caráter pedagógico,
desde o início desta experiência. Para eles é inevitável comparar as experiências que
tiveram entre os níveis e modalidades que lecionam. Nesta comparação, um dos
professores reconheceu que o EMI do IFTO-Campus Palmas tem mais apoio
administrativo que os outros níveis e modalidades:

[...] É mais fácil você se organizar, digamos assim, porque eles têm período de prova
[...] tem período para eles pedirem segunda chamada... No ensino superior, isso não
tem, no técnico isso não tem, no Proeja também não tem, então eu tenho uma ideia que
o médio integrado, ele, administrativamente, é mais organizado que os demais e isso
também tem um impacto na docência [...]. (EP04).

Porém, os professores foram unânimes ao afirmar que percebem a ausência de
pedagogos, psicólogos, orientadores educacionais, assistentes sociais e gestores, entre
outros profissionais da instituição, que denominam de equipe pedagógica, participando
com direcionamento a respeito das características e objetivos dos níveis e modalidades
de ensino e com orientação e acompanhamento das atividades de ensino.
Perguntados sobre o principal desafio ao começarem a lecionar no EMI no
IFTO-Campus Palmas, as respostas foram, além de falta de apoio da equipe pedagógica;
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a dificuldade de interpretação do perfil dos alunos pelos professores, o conhecimento de
metodologias de ensino apropriadas ao perfil desses alunos e a questão da indisciplina
em sala de aula.
Os professores que disseram já ter alguma experiência em docência dentro e/ou
fora do IFTO, antes de começarem a lecionar no EMI, afirmam que mesmo isso não os
ajudou muito a enfrentar as dificuldades nesta modalidade de ensino totalmente nova
para eles. Relataram que só percebem a colaboração da equipe pedagógica nos
conselhos de classe e em reuniões com pais de alunos. No caso específico do EMI,
apontaram que a falta de apoio pedagógico é o que dificulta, entre outras coisas, a
compreensão e a prática da interdisciplinaridade no desenvolvimento das disciplinas. E
que esta prática tem algum êxito por meio de tentativas dos professores no período da
Feira de Ciências do EMI, principalmente:

[...]A direção fala por falar [da interdisciplinaridade], manda e-mails, mas não ajuda
em nada, não dá uma luz, não possibilita nada disso [...] é tudo da gente mesmo, entre
a gente, na correria, eu acho que a instituição não está preparada, assim, para isso...
Ela cobra da gente, mas... você está num horário completamente maluco, a outra em
outro horário, que dia que vocês vão se encontrar? A gente não tem uma organização
para isso, por exemplo [...]. (EP 03).
[...] Esporadicamente a gente consegue fazer um planejamento interdisciplinar...
Então, você vê essa discussão e às vezes um professor sai e fala, nossa, gente, eu não
via com esses olhos, eu não via que dava pra fazer isso, porque você entra tão
“bitolado” naquele teu conteúdo, na tua “casinha” que você fica ali o tempo inteiro, eu
Acho que esse tipo de discussão é válida. (EP 06).
O período que eu fiquei lá (IFTO- Campus Palmas) eu pude observar que a
interdisciplinaridade é uma realidade longe, porque as áreas não se conversam, assim,
tem os projetos a serem desenvolvidos, a Semana de Ciências e Tecnologia (na qual
ocorre a Feira de Ciências do EMI), ali a gente tem um pontapé inicial em se pensar a
interdisciplinaridade, mas se você for ver na realidade, cada professor tem a sua área e
vai desenvolver aquela trabalho com aquele aluno e raramente tem uma ligação com as
outras áreas [...] Assim, a interdisciplinaridade fica no âmbito da teoria também. Até
porque... a não ser que o professor busque trabalhar, conversar com outra área, enfim,
mas dizer que a instituição proporciona esta interdisciplinaridade, não! Isso vai do
profissional. (EP15).

O professor EP06 utiliza as metáforas: “bitolado” e “casinha”, para fazer crítica
a uma atuação docente restrita e inflexível, características que estes professores
questionam no decorrer das entrevistas para a atuação do professor na EPT. A metáfora
“bitolado” parte da ideia de medida padronizada e é uma expressão muito utilizada
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quando queremos nos referir a um modo de pensar rígido e limitado. O uso da metáfora
“casinha” faz alusão a se reter a um modo único de conduta ou pensamento. Ambas as
metáforas passam a ideia de professores que se referenciam apenas nas próprias ideias
para sua atuação como docente.
Os professores entrevistados entendem que o EMI tem características
curriculares e exigências pedagógicas novas que representaram, e ainda representam,
desafio para quem leciona ali, mesmo com a experiência acumulada dentro ou fora da
instituição. Sendo assim, consideram que a formação pedagógica é necessária a quem já
leciona e a quem ainda vai chegar à instituição, mas que esta não se dá, de modo
satisfatório, nas graduações e pós-graduações, como são oferecidas. Por esta razão,
passaram, durante as entrevistas, a caracterizar uma formação pedagógica que
consideravam eficaz para a docência na EPT, com foco no EMI dos Institutos Federais.

4.3. Concepções sobre formação pedagógica para a docência na EPT
Em relação à formação pedagógica, os professores a identificam como um
estudo de caráter teórico, provavelmente por associarem à formação que, em geral,
tiveram em suas graduações e/ou pós-graduações e que consideram não ser suficiente
para preparar o professor para a docência na EPT. Um dos professores usou o termo
“conteudista”, referindo-se a sua formação inicial e indicando maior ênfase dada ao
conteúdo do que à prática:

Eu tenho uma formação, pensando em Letras, uma formação “conteudista” [...] na
graduação, por mais que a gente tenha uma formação pedagógica, a gente vê na teoria,
não na prática como funciona e o estágio que a gente faz na graduação, ele é
conteudista porque o professor que ministra o estágio, ele é “conteudista”... ele até
fala das questões pedagógicas, mas ele não é especialista em questões pedagógicas
[...].(EP 16).

Apesar de não se oporem completamente a este tipo de formação, indicam outros
formatos para a formação pedagógica. Dois dos professores (EP03, EP07) se referem a
esta como uma formação “contínua”, provavelmente como modo de diferenciá-la da
formação inicial e da formação continuada, na medida em que entendem que ela deveria
ter um caráter permanente.
Sob esta perspectiva, os professores caracterizaram a formação pedagógica que
julgam como adequada para a docência na EPT. Segundo Castro e Bolite-Frant (2016),
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as falas podem ser organizadas, numa análise argumentativa, dependendo das questões
levantadas durante a pesquisa, por temas, por episódios ou por locutor. Optamos por
organizar as falas por temas, neste caso, por características que os entrevistados
identificaram como satisfatórias para uma formação pedagógica apropriada para a
docência na EPT.
Ainda segundo as autoras e de acordo com o MEA, a análise argumentativa
equivale a um trabalho de reconstrução dos argumentos em que se buscam, nas falas,
respostas às questões que motivaram a análise. Da análise argumentativa de suas falas,
foi possível identificar teses que se mostraram comuns entre os professores e, para cada
tese, os argumentos que as sustentaram. Com estas informações, elaboramos esquemas
argumentativos, procurando utilizar o encadeamento lógico entre as premissas
conforme, as ligações foram sendo estabelecidas pelos entrevistados. Ao examinarem
trabalhos que utilizaram o MEA em sua análise, Castro e Bolite-Frant (2011, p. 160)
observaram

que

estes,

utilizando

os

esquemas

argumentativos,

“conferiram

organicidade aos registros analisados, apresentando, de modo sintético, inferências
importantes a partir de esquemas”. E que ainda “embora se refiram a diferentes aspectos
das intervenções discursivas, os esquemas resumem o que há de fundamental dos
acordos pretendidos pelos interlocutores e mostram algumas estratégias implementadas”
(idem, p. 160-161).
Em nossa análise, identificamos quatro teses comuns entre os professores como
representadas na figura a seguir:
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Figura 3 – Teses identificadas no discurso dos professores
Fonte: Elaborado pelas autoras.

A valorização da atuação docente cotidiana foi recorrente nas falas dos
professores porque, segundo eles, fomenta a competência na docência na EPT. Deste
entendimento, extraímos a seguinte tese:

A formação pedagógica valoriza a prática do professor.
Tese 1 defendida pelos professores do EMI do IFTO-Campus Palmas

Os professores valorizam a prática do professor na EPT, ao afirmarem que a
vivência acumulada por eles próprios e por seus colegas ao longo da profissão pode ser
considerada formação pedagógica, utilizando termos como “experiência”, “vivência” e
“maturidade”. “Vivência” e “maturidade” são termos frequentemente utilizados quando
falamos de sujeitos que atingiram o mais alto estágio de desenvolvimento como
indivíduo. O termo “experiência” também é utilizado quando falamos do uso de
métodos para se chegar a um conhecimento bastante específico que, deste modo,
demandou a prática da tentativa, do erro, do acerto, da nova tentativa e da comprovação
para se chegar à perícia sobre algo. Nas falas dos professores também houve o uso da
metáfora “percurso”, como um caminho sendo percorrido pelo professor para sua
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formação, percurso no qual se adquire experiência, vivência e maturidade:

(Formação pedagógica) é experiência, maturidade... conhecimento com o aluno, saber
fazer a interlocução da forma correta, saber, por exemplo, acalmar ânimos dos alunos
que estão agitados ou... ensinar é uma prática, então aprender a ensinar é uma coisa
que você só aprende na prática [...]. (EP 12).
Acho que ela (formação pedagógica) pode ser alcançada [...] também no “percurso” de
trabalho, no “percurso” de vida, então, hoje eu não posso dizer que um professor que
está em sala de aula a... três, cinco, dez anos, que ele não tenha formação pedagógica,
já tem porque ele já tem vivência e, às vezes, ele faz a parte que é do pedagogo [...] a
parte do orientador educacional, ele também faz, a parte do psicólogo da escola, as
vezes é tudo o professor que faz, então, eu acho que esse seria um conjunto de...
experiências que você adquire ao longo do seu percurso como profissional de
educação[...] uma “consciência pedagógica” [...]. (EP 14).

Em uma destas falas, o entrevistado EP14 indicou que a vivência como
profissional da docência acarreta para o professor uma “consciência pedagógica”. Sua
fala sugere que a vivência como docente permite que o professor acumule
conhecimentos, os quais permitem; compreender aspectos da educação profissional que,
por formação acadêmica, seriam conhecimentos comuns a outros profissionais como
pedagogos e psicólogos.
Nestas duas falas (EP 12 e EP 14), as afirmativas se apresentam sustentando que
a formação pedagógica - chamada também de “experiência”, “vivência” e “consciência”
- valoriza a prática, visto que, indicam que a formação pedagógica é oriunda da prática
docente. Não consideram em suas afirmativas, a teoria como se a ela não associassem
contribuições para uma formação pedagógica.
No trecho da fala do professor EP12 “ensinar é uma prática, então aprender a
ensinar é uma coisa que você só aprende na prática [...]”, em sua afirmativa o professor
sugere que a formação pedagógica acontece somente com a prática. Ou seja, ela se dá
no exercício da docência, necessariamente. O que, de certo, valoriza a prática docente,
mas desvaloriza a formação pedagógica. Como se esta não fizesse falta na qualificação
do professor da EPT.
A respeito da consciência pedagógica, Saviani (2017) entende que ela pode ser
flutuante e que antes de se assumir alguma função como agente educativo; todos
tivemos alguma experiência em escola e por isso, já tivemos contato de maneira
espontânea com teorias educacionais. E que, assim, “quando se é apresentado a uma
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teoria de maneira mais formal, dominantemente o primeiro movimento tende a ser de
adesão pré-crítica” (SAVIANI, 2017, p. 718). O caráter pré-crítico, ainda segundo o
autor, revela um fenômeno que considera relativamente comum: “as flutuações da
consciência pedagógica” (idem), ou melhor: “Isso significa que os professores e os
pedagogos tendem a passar de uma orientação teórica a outra dentre aquelas que se
encontram em circulação, ao sabor das circunstâncias configurando certo modismo
pedagógico”. (idem).
Um dos professores entrevistados utilizou os termos “leituras da sua própria
busca” e “autodidata” para se referir, também, a sua vivência / experiência como
professor na EPT:
Tudo bem que a gente já começou, né? Aí você tem as próprias “leituras da sua própria
busca”... “autodidata”, porque é o seu trabalho. (EP 02).

Na medida em que também valorizam a prática dos colegas, os professores
entrevistados defendem a troca de experiências como integrante da formação
pedagógica, pois acreditam que o aprendizado de um pode servir de mais aprendizado
para os demais. Os professores mostram preocupação em refletir e compartilhar seu
trabalho na EPT. Com o uso de termos como “troca” e “interação”, sugerem o
intercâmbio da experiência adquirida; além da necessidade de exame e análise constante
entre os colegas sobre os pontos fortes e fracos da experiência de cada um. Isso
evidencia, também, a importância que atribuem aos momentos de discussão entre os
pares. Um dos professores, inclusive, usa a expressão “troca de figurinhas”, expressão
popular (gíria) que se refere à troca de informações ou conhecimentos:

[...] o que mais você aprende é com a experiência dos outros... é a troca que você tem,
o que cada um traz [...]olha comigo acontece assim, mas eu faço isso, isso [...] Se eu
soubesse como eram meus alunos no semestre passado, eu teria muito mais
oportunidade de oferecer outro tipo de aprendizado para eles... sabendo o que
aconteceu lá atrás, eu posso ajudar na formação dele [...]. (EP1).
Por exemplo, oficinas, workshops, encontros, minicursos, algo aqui mesmo como meio
de troca [...] porque a pós-graduação vira outra batalha, tem a correria durante a
semana... Não tem aquele tempo que talvez com outros formatos seja possível [...] acho
que ajudaria bastante. (EP3).
Hoje no Instituto [...] às vezes uma formação pedagógica em forma de discussão, uma
“troca de figurinhas”, não deixa de ser uma formação pedagógica, não precisa
necessariamente você vir e sentar numa sala com alguém te dando aula, porque às
vezes a “troca de figurinhas” faz com que você solucione um problema, você vê a sala
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(de aula) da forma que o outro não via... eu acho que pode ser feita de várias formas,
uma capacitação[...] e uma capacitação você desenvolve de várias maneiras. (EP6).
Eu acho que a formação pedagógica pode ser trabalhada com debates, mesas
redondas, encontros de reciclagem, encontro de professores daquela área [...] encontro
para trabalhar didática do ensino superior, vamos estudar metodologia... encontros
com os professores que trabalham juntos para ter interação [...] vários, contínuos, não
esse negócio de um encontro e morreu, não acredito [...]. (EP7).
Nesse movimento pedagógico a gente fala muito nessa questão de formação
continuada de professores e temos lá (IFTO-Campus Palmas) Semanas Pedagógicas e
Andragógicas que, a meu ver, não sanam essas brechas pedagógicas. [...] Por exemplo,
palestras, mas não pensam muito na questão da prática do professor na sala de aula
[...] Então, oficinas para nós vivenciarmos mesmo essa prática, pensando na realidade
do aluno. Então são palestras que fogem da realidade. Até desmotiva o professor a
participar [...] Então, fica muito nesse âmbito da teoria e a parte prática, como é que
eu vou trabalhar com esse aluno? Como é que eu vou lidar com esse aluno? Aí, você
colocava lá os seus anseios e não tinha essas respostas pontuais. (EP15).

Semelhante ao que aponta o discurso dos entrevistados, Afonso et al (2017),
citando Nóvoa (1992a), indicam a possibilidade da constituição de uma rede de
(auto)formação participada que prevê a troca de experiências e partilha de saberes entre
os docentes por preverem que essa forma de agir “valoriza a experiência e a troca de
saberes dos professores através do diálogo, consolidando sua prática profissional”.
(AFONSO et al, 2017, p. 82). Ainda citando Nóvoa (1992b), os autores consideram o
espaço da escola como espaço de formação em modo contínuo – o que também mostra
ser o entendimento dos entrevistados - já que a formação pedagógica deve ser vista
como um processo simultâneo à atividade docente.
Por não verem a formação pedagógica por meio das graduações e formações
continuadas como as mais eficazes para a formação dos professores da EPT e apesar de
não se oporem completamente a estes meios defendem, como registrado nas falas
anteriores, outros formatos de se realizar a formação pedagógica, como: oficinas,
workshops, encontros, minicursos, debates, mesa redondas e outras capacitações. Estas
seriam opções de formação pedagógica que ocorrem em menor tempo, o que não quer
dizer que estejam optando por menos oportunidades de formação. Eles consideram que
estes formatos podem atender a diferentes temáticas e podem ocorrer de modo mais
frequente na instituição.
Nestas últimas afirmativas (professores EP1, EP3, EP6, EP7 e EP15)
encontramos falas que pontuam que a formação pedagógica para ser considerada eficaz
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deveria funcionar como um agente capaz de solucionar problemas e brechas
pedagógicas de uma formação. Ainda assinalam a valorização de uma formação
pedagógica que aconteça com “trocas” e “encontros” curtos e esporádicos.
Outro aspecto relevante é quando os professores se responsabilizam pela própria
melhoria das competências e habilidades de ensino quando afirmam que esta melhoria
precisa acontecer continuamente:

Fiz cursos, levei o palestrante em sala de aula... consegui vislumbrar o aluno de outra
forma... eu consegui identificar outros perfis que eu não via... [...] eu identifico coisas
(cursos)... eu sinto a necessidade de melhorar... eu consegui identificar com esses
cursos que eu preciso me aprimorar mais para poder acompanhar meus alunos, senão
eu vou sair perdendo...se eu for um professor que chega lá, senta na cadeira e peço
para eles abrirem a apostila, perdi! Perdi todos! (EP 01).
Eu acho que a gente, eu também não sei como e tal, mas a gente precisa melhorar
nossa formação... a gente precisa continuar sempre... o japonês trabalha com o
conceito que eles chamam de “kaizen” que é melhoria contínua... [...]. (EP 03).

Dois dos professores (EP10 e EP 11) disseram, ainda, que na formação
pedagógica é necessário aliar teoria à prática e que, para isso, é preciso “exercitar” e
“despertar”. Estes dois termos indicam uma metáfora com o sentido de deixar a inércia
e se colocar em ação; o que indica, também, que percebem a necessidade de dedicação
com a formação pedagógica e a valorização da prática do professor que, além de
recorrente no discurso dos entrevistados; enfatiza o caráter cotidiano da prática e,
consequentemente, da formação pedagógica:

(Formação pedagógica) é você ter conhecimentos das principais teorias de ensinoaprendizagem [...] e... colocar isso em prática... agora, nem sempre é tão fácil aliar
essa teoria com a prática, tem que “exercitar” realmente no dia-a-dia, né? (EP 10).
Ela (formação pedagógica) se dá, no início com as leituras, com o que pensam os
educadores, porque a gente discute as teorias dos educadores [...] mas, para
“despertar” mesmo na gente essa questão [...] é quando vai para a prática de fato. (EP
11).

Entendemos que os professores entrevistados percebem, em alguma medida, a
necessidade da teoria para sua formação pedagógica. Inclusive, quando questionados se
teriam interesse em participar de formação pedagógica no formato de especialização,
caso uma fosse oferecida no IFTO–Campus Palmas, todos disseram que sim, apesar de
apresentarem ressalvas a este formato; que, na visão deles, nem sempre valoriza a
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articulação: teoria-prática. Na perspectiva de união entre teoria e prática, Kosik (1999),
citado por Oliveira et al (2017, p. 132) esclarece que:

O plano teórico abrange duas formas: uma delas se refere ao saber
racional, objetivo e sistemático; outra, a um saber intuitivo, subjetivo
e não sistematizado. Essas duas formas não devem ser apartadas, mas
formar uma unidade, uma totalidade. A prática também se relaciona a
dois campos, o da necessidade e o da liberdade, que se integram,
formando uma única totalidade. E, para que se possa estabelecer a
dialética entre a teoria e a prática, torna-se necessário lançar mão do
pensamento crítico, caso contrário, recai-se na práxis utilitária e
imediatista, e no senso comum a ele correspondente, que colocam o
homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com
as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das
coisas e da realidade.

Os argumentos apresentados pelos professores entrevistados corroboram
pesquisas realizadas por Tardif (2002) a respeito dos saberes docentes e da relação
destes saberes com a formação profissional. Decorrente destas pesquisas, o autor propõe
que o saber docente é plural e, por isso, resultado de saberes oriundos de diversas
fontes, das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da
prática cotidiana.
Com base na análise dos argumentos apresentados pelos professores para
sustentar a primeira tese, a formação pedagógica valoriza a prática do professor,
organizamos o seguinte esquema argumentativo:

92

Figura 4 – Esquema argumentativo referente à primeira tese
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Neste esquema é possível verificar que todos os acordos relacionados à tese de
que a formação pedagógica valoriza a prática do professor estão relacionados à
palavra “prática”. O que indica que os professores identificam a teoria como ineficaz
para a formação pedagógica, mostrando não compreender o que as teorias são capazes
de possibilitar. Por esta razão, afirmam não saber colocar em prática o que aprendem
nos cursos e valorizam a troca de experiências entre os professores.
No decorrer da entrevista, os professores destacaram a questão da identidade31
dos Institutos Federais, ou melhor, a falta dela. Sobre este aspecto, indicam a
necessidade de conhecê-los como instituição do modo mais amplo ao mais específico,
isto é, conhecer o campus, a região e o estado nos quais estão inseridos, assim como
conhecer as modalidades, os níveis e os cursos oferecidos pela instituição. As falas

31

“O conceito de identidade é muito discutido nas Ciências Sociais, sendo multifacetado e podendo ser
analisado de inúmeras maneiras. Para melhor entender o conceito de identidade é preciso considerar que
este fenômeno depende da interação dos grupos e dos procedimentos de diferenciação que eles utilizam.
A identidade se constrói e reconstrói constantemente no interior das trocas sociais, não é algo fixo, não é
um atributo original, permanente. Em se tratando de instituições, esta visão permite entender que as
organizações como realidades socialmente constituídas existem e precisam fazer sentido nas mentes dos
indivíduos que as constituem” (GOUVEIA; SILVA, 2017, p. 9).
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decorrentes da questão de identidade dos Institutos Federais estão diretamente
relacionadas à segunda tese:
A formação pedagógica contribui para conhecer a Instituição.
Tese 2 defendida pelos professores do EMI do IFTO-Campus Palmas

No discurso dos professores, o uso da palavra “identidade” se refere às
características que identificam os Institutos Federais como instituição e os distinguem
de outras instituições; características que os professores indicam desconhecer; tanto seus
objetivos, quanto seu papel para a sociedade. Esse desconhecimento gera insegurança
nos professores, conforme suas falas, por julgarem desconhecer, consequentemente, o
papel e os objetivos que lhes são demandados por este modelo de instituição. Segundo
os professores, o desconhecimento recai também sobre os demais públicos da
instituição:

Depois que virou Instituto (Federal) e não virou nada, eu acho que perdeu muito... não
tem identidade... (EP 06).
A transformação dele (Institutos Federais) foi muito rápida e às vezes dificulta a
comunidade interna e principalmente a comunidade externa de enxergar o que que é o
Instituto (Federal) porque até hoje quando eu falo que fiz faculdade no IFTO (Campus
Palma)... Ah!, a Escola Técnica, mas lá tem faculdade?... foi na UFT (Universidade
Federal do Tocantins)? Não! No IFTO (Campus Palmas) [...] ele tem identidade, porém
[...] talvez precise ser trabalhada, precise ser divulgada, precise ser fortalecida, dentro
da sociedade, dentro do país, porque ele surgiu de forma muito rápida, eram escolas
agrotécnicas, eram Cefets, eram escolas técnicas que de uma hora para outra a gente
já tem curso superior, a gente já tem médio integrado, a gente já tem pós-graduação,
agora vamos ter mestrado e doutorado e aí fica uma... parece que ficou meio
confuso[...]. (EP 14).

Os professores reforçam, em suas falas, que este fator acabaria por interferir, no
ensino, e também, na gestão, na visibilidade da instituição na sociedade e como opção
de local de estudo para novos alunos:

Eu acredito que a instituição (IFTO–Campus Palmas) poderia pensar na sua missão
enquanto instituição educacional. A nossa missão é o que? É ofertar cursos técnicos
pra uma formação mais rápida para o aluno ir logo pro mercado de trabalho? Então,
deixar isso bem claro até “pro” público, para quando ele entrar na instituição (IFTO–
Campus Palmas) saber... seguir um foco e não pensar que aqui é uma instituição pra
formar aluno para passar no vestibular apenas. (EP08).
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[...] E eu acho que se a gente conseguisse fortalecer (a identidade), a gente consegue
fortalecer o ensino também, a gente consegue fortalecer a procura, a oferta, e até
mesmo o trabalho da instituição como um todo porque [...] quando a gente fala de
identidade em termos administrativos, a instituição também sofre [...] por erros básicos
que acontecem no administrativo, que acontecem no dia-a-dia [..] já deu tempo do
pessoal que é administrativo, que já está aqui, já deu tempo de aprender, mas mesmo
assim acontece algumas coisas (erros) básicas. (EP 14).
Não, não entendo quais são os objetivos dos Institutos (Federais). Eu gostaria muito,
pensando nos alunos, que fosse integral (verticalizado) o ensino [...]. Então, para ter
uma integração (verticalização) adequada deveria os cursos do ensino técnico médio
terem relação com o superior para que ele (aluno) continuasse aqui. E não é isso que
acontece [...] Depois que eu comecei a dar aula, especificamente nos Institutos
Federais, eu me senti muito abandonada [...] de você saber, inclusive, qual o objetivo
do IF (Instituto Federal), que papel que a gente tem que cumprir aqui dentro. Não há
uma discussão do que é o IF (Instituto Federal), para onde vai o IF (Instituto Federal),
que tipo de aula você ministra... é... como que você vai integrar as coisas [...] a própria
equipe pedagógica que tem aqui, eu acredito que tenha a mesma dificuldade inicial,
mas cabe a essa equipe pedagógica e de gestão, propor estas atividades para todo
mundo, para que a gente discuta que IF (Instituto Federal) a gente deseja, o que é estar
no IF (Instituto Federal), o que é dar aula em todos os tipos de ensino, se realmente isso
é adequado, se não é, o que a gente pode fazer para melhorar, quais as dificuldades
que a gente tem, porque cada um tem dificuldades individuais... tem quem, também, não
se adéqua a um tipo de ensino, pode acontecer, mesmo fazendo concurso para ele, mas
não tem esse tipo de diálogo aqui. (EP 16).

Sobre a identidade dos Institutos Federais, Gouveia e Silva (2017) salientam a
importância

destas

instituições

se

reconhecerem

com

missão

e

objetivos

fundamentalmente idênticos a fim de construírem ligações e meios de apoio mútuo que
as levem à obtenção de relevância nacional. No entanto, no intuito de entenderem o que
tem gerado a impossibilidade dos Institutos Federais atingirem uma identidade, Gouveia
e Silva (2017, p. 10-11) indicam, citando Frigotto (2016), quais seriam os prováveis
fatores impeditivos: “a questão da justaposição de instituições tradicionais com
percursos tão distintos” no momento de constituição dos Institutos Federais e da
RFEPCT; “o grande número de unidades, sua distribuição no território, o próprio
desestímulo por parte do Ministério da Educação em cultivar a ideia de identidade”; a
verticalização do ensino que, como explicam as autoras, seria “o atendimento de cursos
que vão do ensino fundamental até a pós-graduação stricto sensu”. E ainda, os
“professores que atuam em diferentes cursos, modalidades e níveis, um misto de
práticas pedagógicas que podem ser a riqueza dos IFs ou sua desgraça”.
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A verticalização do ensino é uma característica dos Institutos Federais que traz a
possibilidade de integração educacional por meio da otimização dos recursos, inclusive
dos recursos humanos. A otimização é revelada por meio dos múltiplos objetivos,
características e finalidades dos Institutos Federais, definidos por sua lei de criação. A
verticalização está relacionada à proposta curricular que determina a oferta do ensino
em diferentes níveis (do ensino médio ao superior), em diferentes modalidades, como
também, podendo ser em diferentes eixos tecnológicos.
Com a verticalização da oferta de ensino, há também a verticalização da atuação
docente nestas instituições:

Por essa característica de verticalização, os professores dos Institutos
Federais defrontam-se em seu trabalho com as distintas
especificidades que envolvem a integração de níveis e modalidades
que perpassam o ensino, a pesquisa e a extensão na educação básica,
na educação superior e tecnológica (OLIVEIRA, 2016, p. 12).

Os professores entrevistados reforçam o risco de se comprometer a efetividade
das políticas públicas implantadas na Instituição tendo em vista a verticalização. Um
deles sugere, como amparo, o emprego do planejamento, da pesquisa e do estudo na
implantação de cada nível, modalidade e programa. O que sugere, conforme a fala
seguinte, que toda instituição deva se ocupar de temas indicados para a formação
pedagógica dos professores. Nesta fala o professor se utiliza de uma gíria, “bombar”,
que é bastante utilizada no sentido de se ter êxito em alguma ação, projeto ou
empreendimento.

Se a gente tem um ensino técnico, vamos deixar ele pronto, redondinho, lindo, sendo
referência, vamos “bombar”... agora vamos expandir? [...] vamos fazer isso de forma
planejada, de forma “orquestrada” que tenha adesão pelos professores [...] vamos
estudar sobre isso porque a gente vai fazer um projeto sobre isso, vamos estudar,
vamos pesquisar, vamos trazer alguém de fora que já tenha uma experiência sobre
isso... uma experiência que deu certo, outras que não deu [...]. (EP 4).

Nesta fala fica evidente a crítica do professor à falta de planejamento para
implantação dos cursos e modalidades de ensino na instituição. Para tanto, utiliza a
metáfora “orquestrada” que remete a adaptação de uma melodia ou composição a uma
estrutura orquestral para, assim, indicar como deveria ser a introdução de novas opções
de educação profissional: planejada, articulada ou organizada.
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Ao afirmarem que a formação pedagógica precisa ter como objetivo conhecer a
Instituição, os professores reforçam que a formação pedagógica deveria ser “particular”,
“específica”, “customizada” e “direcionada”. Usam também, com a mesma intenção, os
termos: “nosso” e “feito para nós”, como evidenciam os trechos das falas, a seguir:

CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), eu cheguei à conclusão que essa (disciplina)
tem que ter em qualquer lugar [...] é lógico que tem que ser uma coisa mais
direcionada, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver [...]. (EP 09).
Uma formação pedagógica própria, reformulada [...] Tem que ser feito para nós [...] se
viesse do Ministério da Educação não funcionaria, tinha que ser um curso nosso [...].
(EP 12).

A sugestão de uma formação pedagógica própria como a única adequada indica,
mais uma vez, a valorização dos professores pela própria prática como docente.
Elaboramos o seguinte esquema argumentativo para demonstrar como os
professores apoiaram a tese de que a formação pedagógica contribui para conhecer a
Instituição:

Figura 5 – Esquema argumentativo referente à segunda tese
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Esta tese e seus acordos indicam o desconhecimento da instituição – sua missão,
valores e públicos - e a formação pedagógica como capaz de suprir esse
desconhecimento.
A terceira tese está relacionada à tese anterior, no sentido de aprimorar o
conhecimento a respeito da instituição. Ela também trata de mais uma das
características apontadas pelos professores entrevistados para uma formação pedagógica
apropriada para os professores da EPT:

A formação pedagógica contribui para conhecer o aluno.
Tese 3 defendida pelos professores do EMI do IFTO-Campus Palmas

Os professores entendem que a prática docente precisa ser definida a partir das
turmas e do perfil dos alunos para quem lecionam, e que um dos papéis desta formação
é preparar o professor para identificar e distinguir peculiaridades e necessidades dos
alunos, para que possam adaptar suas ações docentes.

Eu entendo que a formação pedagógica [...] é justamente toda uma preparação que
você tem uma percepção do aluno, para que você tenha uma didática, que você passe
as informações, mas que essas informações, elas também sejam não de forma geral,
mas que elas sejam passadas de acordo com a percepção que você tem de cada aluno...
que você faz um plano, mas que aquele plano de aula, pode ser modificado a qualquer
momento em relação às adaptações de cada turma, então, eu entendo que a pedagogia
pode ser entendida como uma aprofundamento inicial. (EP 13).
Eu acho que a formação pedagógica vem muito para casar nesse ponto, ensinar você
que cada turma tem um perfil, que o conteúdo preparado é o mesmo, mas a aula não...
porque existe uma diferença muito grande nesse ponto, qual o conteúdo? O conteúdo é
o mesmo, a didática de aula é totalmente diferente [...]. (EP 06).

Os professores identificam que “conhecer o aluno” é um tema que pode ser
abordado como disciplina numa formação pedagógica em graduação ou pós-graduação
ou como temática em eventos mais curtos, como eles mesmos indicaram. Em suas falas,
entendem que esta temática é da área de Psicologia, que chegam também a chamar de
humanologia (neologismo)32, criando um termo para designar uma ciência que estude as

32

Neologismo. Palavra de criação recente com recursos da própria língua ou adaptado de outra.
Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/neologismo/.
Acesso em 22 out. 2017.
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pessoas, ajudando a conhecê-las, interpretá-las e melhor se relacionar com elas. O que
se aproxima do sentido de Psicologia como ciência que estuda e trata dos estados e
processos mentais, comportamentais e interacionais dos indivíduos. Usam a metáfora
“mágica” e ainda a expressão “pó de pirlimpimpim33” para comparar a formação
pedagógica com algo que tem efeito transformador para a docência, mas desde que a
formação pedagógica tenha como foco a interpretação e as inferências sobre os perfis
dos alunos, como mostram os trechos, a seguir:

Eu acho que quando a gente fala em formação pedagógica a gente está falando em algo
tipo assim... “pó de pirlimpimpim” que faz a gente entender estas particularidades e
necessidades dos alunos, não só em relação à idade, em formação, em nível
socioeconômico... porque eu acho que entra uma série de outras coisas. (EP 04).
No meu entendimento, a percepção é uma palavra mágica para a sala de aula. (EP 13).
Eu acho que devia ter uma coisa mais humana em si... uma humanologia... para dar
sentido realmente... fazemos tantos projetos, tantas coisas, mas no que que isso vai
servir na minha vida? [...] Essa titulação... no que ela vai interferir? Vai interferir sim,
na medida em que eu consigo ter experiência com outras pessoas e consigo fazer
interpretações... e ter conhecimento de vida. (EP 01).
[...] Pessoas diferentes sendo exigidas muitas vezes no mesmo nível, da mesma forma,
então, tipo, “fulaninho”, ele tem mais habilidade X e menos habilidade Y e o outro
“fulaninho” é o contrário, mas como não perder aquelas duas pessoas, entendendo as
suas diferenças? É didática! E é psicologia, não me diga que não é psicologia porque é
psicologia, completamente! Total! [...] Você tem que gostar de gente, porque você vai
ter que lidar o tempo inteiro com isso, com os mais diversos tipos, onde eles esperam de
você [...] Você está esperando um sorriso do professor, você tá esperando... por isso
que eu falo da psicologia da educação [...]. As pessoas que estão ali, principalmente na
realidade dos Institutos (Federais) que a gente trabalha com muita gente carente...
carente de várias formas, mas principalmente muito sem estrutura familiar nenhuma,
então, a gente sabe que você supre outras necessidades para além do conteúdo
específico[...]Quando você tem cem alunos e você tem que fazer um trilhão de coisas, é
psicologia pura... [...] É você ser aquela pessoas que as pessoas estão esperando...
humanidade mesmo de você, acolhida (EP 02).

Os professores entendem a necessidade de se capacitarem para lidar com alunos
diversos e subsidiar sua prática pedagógica. Indicam que conhecer melhor o aluno tem
como possível efeito, a melhoria das relações intra e interpessoais, com vantagens
pessoais e pedagógicas.

33

Pó de propriedades mágicas, uma criação de Monteiro Lobato (1988–1948), na obra Sítio do Picapau
Amarelo. Disponível em: https://www.infoescola.com/literatura/monteiro-lobato/. Acesso em: 20 out.
2017.

99

Eu acho que relacionamento humano não pode faltar... acho que a utilização do
espaço, essa inteligência espacial também, a gente na sala de aula tem que dominar o
espaço [...] eu acho que conhecimento também, técnico sobre ...sobre ensinar [...] eu
acho que a teoria é importante sempre, mas eu acho que vai ser importante o
relacionamento humano [...] para os alunos e para agente, isso faz a diferença. (EP
03).
Eu tive que desenvolver mais a tolerância... eu acho que eu tive que desenvolver mais a
paciência... e tive que ser mais, (não) é mais humilde, eu tive que melhorar como
pessoa [...] Eu vou ser sincero, eu tenho essa humildade[...] Estão me ensinando a
melhorar [...] É uma reinvenção, gente que aparentemente tem muito menos bagagem
que eu... já está descolado e está sabendo das coisas por outro caminho. (EP 02).

Um dos professores (EP13) se referiu ao amor no ambiente de ensino. A
associação da formação pedagógica a noção de amor, indica o foco desta formação na
boa relação dos professores com os alunos. Os trabalhos, que tratam da afetividade no
processo de ensino-aprendizagem costumam defender as contribuições da afetividade
principalmente nas relações entre professores e alunos como fator relevante a ser
desenvolvido nas aulas em todos os níveis e modalidade de educação.
Afinal, uma vez que as experiências afetivas e os conhecimentos
racionais fazem parte do desenvolvimento cognitivo do estudante, um
processo educacional que valoriza os vínculos emocionais irá auxiliálo em seu desenvolvimento pleno. Contudo, sabemos que a
afetividade no contexto educativo não é uma questão unânime. Alguns
educadores tendem a ignorá-la, uma vez que é passível de ser
confundida com relações sem profissionalismo, tendenciosas. No
entanto, uma educação com bases afetivas não visa a abstrair a ética
nem tampouco subestimar o pensamento lógico (HACK;
ALBUQUERQUE, 2016, p. 134-5).

Não excluindo a afetividade, como mostra a fala do professor, nem mesmo ao se
tratar das aulas das “informações mais técnicas possíveis”:

Eu sempre entendi que não só eu, mas qualquer outro professor... era muito importante
a gente amar, para passar as informações, né? Até as (informações) mais técnicas
possíveis, eu acho que é importante ter essa habilidade, essa vontade que eu estou
chamando, assim, de ter o amor [...]. (EP 13).

Houve quem enfatizasse que o aluno não é uma “máquina”, esta metáfora foi
utilizada com a intenção de diferenciar o aluno da ideia de automatismo e infalibilidade
das máquinas. Em oposição, lembra que os seres humanos, diferente das máquinas, têm
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falhas e defeitos. A metáfora foi usada enfatizando a necessidade de não se esperar do
aluno uma rotina inflexível e de hábitos imutáveis.

[...] Essas questões cognitivas... a questão dos alunos, vamos dizer, assim, especiais...
como lidar com aluno cego, cadeirante, com aluno surdo-mudo, com aluno disléxico,
com aluno hiperativo... como lidar com aluno que apanha em casa... usuário de
drogas... isso seria o principal porque a gente tem aluno de tudo quanto é jeito, né?...
essa seria a disciplina que eu me matricularia logo de cara [...] E obvio disciplinas da
área de pedagogia que explicassem para as pessoas que você está trabalhando com
seres humano, não são máquinas... não esquecer que aluno não é “máquina”. (EP 05).

Três dos professores (EP05, EP13 e EP15) fizeram referências aos alunos que
apresentam necessidades específicas, mostrando interesse nas questões de inclusão
escolar.

Eu acho que uma área que é muito, muito importante que teria que ter dentro dessa
parte de formação pedagógica seria algum tipo de preparo para o professor lidar com
alunos com algum tipo de necessidade especial, seja com o aluno surdo, com o aluno
cego [...] e o professor não está pronto para atender [...]. (EP05).
Um outro tema importante na formação pedagógica é a educação inclusiva. Uma aluna
me pediu para ser orientadora dela na educação inclusiva e eu não tinha conhecimento
para desenvolver a educação inclusiva na área de gestão [...] Então já fiz um link com
as coisas que acredito, que eu gosto, eu gosto muito de inclusão [...] Desde este dia eu
não tirei mais isso da cabeça e já orientei outros alunos neste tema.(EP13).
Eu me interessei de participar de algumas oficinas voltadas para a questão da inclusão
[...] porque tem alunos que vão entrar e que têm essa necessidade, mas foi uma
decepção porque a gente achou que poderíamos trabalhar esta questão prática mesmo,
de como lidar com o aluno que tem aquela necessidade específica, como identificar,
mas não, na verdade era só mais uma palestra e se, por exemplo, se eu quisesse buscar
mais eu teria ir atrás, enfim. (EP15).

Os professores afirmaram que conhecer e saber diferenciar os perfis dos alunos
poderia ser trabalhado como uma temática de formação pedagógica. Lembrando que,
para esses professores, a abordagem de qualquer temática numa formação pedagógica
deve estar voltada para a prática docente.
Tomando como base a orientação para a constituição de programas especiais de
formação pedagógica34, tem-se que as disciplinas ou temas nestes cursos devem se
estruturar em três grupos, dentre eles o núcleo contextual que tem como objetivo
compreender os mecanismos envolvidos na organização e na estruturação das
34

De acordo com a Resolução n. 02/1997 (BRASIL, 1997b).
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instituições de ensino nos diferentes níveis. Neste grupo costuma ser oferecida
disciplina ou temática voltada à Psicologia da Educação cuja ementa apresenta as
principais teorias da psicologia aplicadas à Educação, além de tratar dos processos
psicológicos da aprendizagem e da psicologia do desenvolvimento. Os professores
entrevistados do IFTO-Campus Palmas afirmaram que gostariam que fossem
acrescentadas discussões a respeito das particularidades e das necessidades que são
identificadas entre os alunos da própria instituição. A temática da educação inclusiva,
indicada por eles como necessária, também está prevista no núcleo estrutural desta
mesma orientação. Este núcleo trata da aquisição de competências e o desenvolvimento
de habilidades voltadas ao exercício em sala de aula.
Com base na análise dos argumentos dos professores entrevistados referentes à
terceira tese, a formação pedagógica contribui para conhecer o aluno, elaboramos o
esquema argumentativo que se segue:

Figura 6 – Esquema argumentativo referente à terceira tese
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Os acordos que caracterizam a formação pedagógica como tendo um caráter
“mágico” desqualificam a pedagogia ao indicar que esta tem utilidade apenas para a
melhor relação dos professores com os alunos. O caráter “mágico” distancia a formação
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pedagógica, neste caso, do conteúdo e do processo ensino-aprendizagem, propriamente
dito. A menção à formação pedagógica focada na “psicologia” aproxima-se do caráter
espetacular da magia, mas evoca também um conhecimento científico sobre as relações
humanas. Quando relacionam a formação pedagógica a uma “humanologia” esta fala
permite uma interpretação mais ampla da formação pedagógica, pois inclui na
formação, a participação do professor e seu desenvolvimento como docente.
Entre os argumentos apresentados pelos professores referentes à terceira tese,
constava que a formação pedagógica contribui para lidar com as particularidades e
necessidades dos alunos. O discurso dos professores revelou que uma das maneiras
desta contribuição acontecer é relacionando as metodologias de ensino e recursos
didáticos aos perfis de alunos identificados em sala de aula, ou seja, adequando as
metodologias e recursos às particularidades e necessidades deles.

[...] Pessoas diferentes sendo exigidas muitas vezes no mesmo nível, da mesma forma,
[...] É didática (o que falta)! (EP 02).
Primeiro (conteúdo da formação pedagógica) que identificasse o que é mais
interessante para cada perfil de aluno [...] Outro (conteúdo da formação pedagógica)
que fizesse o link com novas metodologias e com as já antigas também, mas o que é
melhor? (EP 04).

Este raciocínio está estreitamente ligado à próxima tese que
apresentamos:
A formação pedagógica precisa abordar metodologias de ensino e
recursos didáticos.
Tese 4 defendida pelos professores do EMI do IFTO-Campus Palmas

Como argumentos em sustentação a esta tese, os professores apontam que a
formação pedagógica - tendo também as características de ser contínua e de dar suporte
à prática do docente - deve criar oportunidades de conhecer e usar metodologias de
ensino e recursos didáticos (novos e antigos). Às metodologias e recursos se referem
utilizando termos como: “ferramentas”, “recursos” e “modelos”. É possível
compreender o uso destes termos como metáforas no sentido relacionado à formação
pedagógica que oferece estes instrumentais (recursos didáticos e modelos pedagógicos)
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aos professores como meio de melhoria da prática docente aplicada às necessidades dos
alunos. E também como metáfora relacionada aos instrumentais (adaptações e
aplicativos) que os alunos podem fazer uso para melhor aprenderem os temas abordados
nas aulas. Seriam, portanto, meios para o professor ensinar e meios para os alunos
aprenderem com mais eficiência.

Hoje, nesse momento, a minha resposta seriam dinâmicas de grupo... não poderia faltar
[...] Fazer para ele (professor) vivenciar e aplicar em sala de aula com o conteúdo... é
dinâmicas, assim, que a gente pode chamar de ferramentas didáticas também, [...] a
gente pode falar assim [...]. (EP 02).
[...] A gente precisa dela (formação pedagógica) para aprender a lidar com o espaço...
com as ferramentas que a gente tem... com os conteúdos e com as pessoas [...] (EP 03).
De que forma que eu posso estar falando ou exemplificando ou trabalhando dinâmicas
para que meu próximo possa entender tudo aqui que eu estou falando? Para mim a
pedagogia é ensinar da forma mais clara, concisa e transparente para o aluno de forma
que todos tenham interação, isso para mim é a formação pedagógica [...]. (EP 07).
[...] O acesso a recursos (audiovisuais) para o professor em sala de aula também, digo
até, limitado, também, né? [...]Dentro da instituição pública (IFTO-Campus Palmas)
isso ainda é muito precário [...]. (EP 14).
[...]Modelos educacionais, modelos de aula, modelos de disciplinas [...]Coisas que são
para a prática educacional [...]. (EP 16).

Ao falarem sobre a importância do uso de metodologias de ensino e recursos
didáticos em suas aulas, dois dos professores (EP01 e EP06) lembram o que já havia
sido identificado em seus discursos anteriormente: de que a teoria tem validade para
eles, desde que identifiquem como aplicá-la na prática docente.

[...] Olha, simplesmente assim: gosto de Paulo Freire, mas infelizmente não vai me
ensinar como dar aula para qualquer modalidade de ensino... eu vou aplicar assim,
assim... (EP 01).
Eu acho, assim, que a formação pedagógica vai lhe dar esse senso de quando você
pode e quando você não pode... você usa aquelas linhas pedagógicas perfeitas feitas
para salas perfeitas e de que forma você vai adaptar essas linhas para sua sala?
Porque é uma adaptação, porque a maioria daquelas teorias foram feitas por salas
ideais [...]. (EP 06).

Dentre os recursos didáticos, outros professores (EP02 e EP04) enfatizam o uso
de novas tecnologias como uma maneira de acompanhar os interesses dos alunos,
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especialmente os do EMI, mais familiarizados com os novos modos de informação e
comunicação:

[...] Ver como eu posso aplicar uma ferramenta eletrônica, falando daquele conteúdo,
mas eu estou na frente do computador, da internet, fazendo um desenhinho, mas ao
mesmo tempo eu estou falando das variáveis de marketing... (EP 02).
[...] Outra coisa que eu acho bacana, por exemplo, a gente tem o médio integrado... eu
acho que seria muito bacana que tivesse alguma metodologia que a gente colocasse (o
conteúdo da disciplina) num jogo vídeo game, por exemplo, eu não sei fazer isso, mas
eu acho que seria super interessante para eles [...]. (EP 04).

Os professores ao evidenciarem que os recursos didáticos podem auxiliar nas
atividades de transposição das disciplinas e na simulação de atividades próprias do
cotidiano da profissão, na qual o aluno está sendo formado; mostraram sua tendência de
ver a prática docente sob a ótica da racionalidade técnica, na qual a ação do professor é
posta como semelhante à de um técnico, executor de um conjunto de indicações que
prescindem do desenvolvimento da atividade profissional de professor e da reflexão
sobre suas teorias e técnicas. Um dos professores (EP12), inclusive, usa a metáfora
“vocação disciplinar”, indicando que cada disciplina tem uma estrutura única e,
portanto, necessita de instrumentos específicos para sua execução. De acordo com
Gómez (1992, p. 26), no modelo de atuação como é a docência em EPT: “a atividade
profissional é, sobretudo, instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a
aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas”, como ilustram as falas a seguir:

Há, inclusive, um lema nas escolas profissionalizantes, dos cursos técnicos, que é
aprender fazendo [...]. (EP11).
A escola técnica (se referindo aos Institutos Federais) tem que reproduzir algumas
coisas na aula, você tem que tentar reproduzir a realidade, você tem que aproximar
bem o conteúdo que você está ensinando com a realidade... uma relação prática que
como se aplica a teoria na prática, então, tem que fazer muitos exercícios voltados à
demonstração do dia-a-dia mesmo, das atividades em si [...] contextualizando e
mostrando como funciona na realidade. (EP 10).
Uma formação que unisse conhecimento teórico com a prática, mas que visasse a
prática porque a prática para nós que somos de áreas científicas [...] é uma prática
diferente, essa nossa prática pedagógica, a forma de dar aula tem que estar altamente
conectada com a “vocação” da disciplina, a “vocação disciplinar”, então a prática de
um professor de Física é diferente da prática de um professor de Sociologia [...].
(EP12).
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Sobre a visão de racionalidade técnica que identificamos na fala dos docentes
EP10 e EP12; Burnier e Gariglio (2014, p. 84) entendem que o tecnicismo para o
professor da EPT pode advir de um componente muito próprio da educação
profissional:

Uma questão bastante específica dessa modalidade de ensino é a
importância, aí, do domínio da prática, dos conteúdos procedimentais,
do fazer. O vínculo com o mundo do trabalho faz com que os sujeitos
envolvidos na EP valorizem as dimensões práticas da formação – os
laboratórios, as oficinas, os projetos de estudos e de trabalho, as
visitas técnicas, as feiras e exposições, bem como a capacidade de
contextualização nas disciplinas teóricas.

Os autores ressalvam que a experiência no mercado de trabalho na área de
formação profissional ainda é privilegiada na contratação de instrutores para as
instituições particulares de educação profissional. Mas, que este pré-requisito vem
perdendo força nas instituições federais pela crescente valorização da formação stricto
sensu nos processos de seleção de professores. O que faz aumentar o número de
profissionais com formação mais acadêmica do que voltada ao mercado de trabalho
atuando como docentes nos Institutos Federais; e que este fator pode fazer reduzir a
visão tecnicista dos professores na EPT, ao menos nestas instituições.
Um dos entrevistados, ao defender a importância da preparação do professor
para o uso de recursos didáticos na transposição dos conhecimentos em sala de aula,
compara seu trabalho no ensino ao seu trabalho como pesquisador. Referindo-se à
atividade de pesquisa utilizou a metáfora “lírico”, possivelmente por entender que a
pesquisa é um poema a ser declamado pelo professor e acompanhado pelo aluno.
Comparou a atividade de ensino ao trabalho artesanal, pois esta atividade admite um
trabalho mais rústico, com menos sofisticação, por isso os recursos didáticos usados em
sala de aula são “ferramentas” e os alunos a “massa” e “argila” que ele modela. Os
alunos seriam, então, o material no qual se pode “moldar” ou “esculpir” o saber.
Não adianta você ter todo aquele conhecimento científico se você
chegar em sala de aula e seu aluno... se você não sabe lidar com ele...
você tem “ferramenta” na mão, você tem a “massa”, você tem
“argila” na mão, mas você não aprendeu a “esculpir” [...] Quais são
os mecanismos? Quais são as formas? [...] Meu trabalho como
pesquisador é mais “lírico” e o trabalho com o aluno é mais
“artesanal”. (EP 16).
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O professor EP16 estabelece, em sua fala, uma situação em que o professor seria
o sujeito e o aluno o objeto, e por essa razão, o aluno poderia ser “moldado”,
“esculpido” ou mesmo transformado pela lírica/saber do professor. Coloca ainda, com
esta ideia, o professor no papel de autoridade diante do saber e que a formação
pedagógica serviria, neste ponto de vista, como meio de se reforçar esta relação. A
ideia de “moldar” e “esculpir” o aluno, como apresentada por este professor, guarda
semelhanças, também, com a proposição de conduzir o aluno ao saber. Esta proposição
é indicada por Mazzotti (2008, p. 1), como muito comum no meio pedagógico, a qual se
trata de um argumento persuasivo:

As doutrinas pedagógicas partilham o seguinte axioma: é possível
conduzir o educando de seu estado de ignorância ao do saber ou ao
estado educado, não importa, aqui, definir qual a característica desses
estados ou condições. Quando a condução é estabelecida por meio da
comparação entre “coisas” diferentes, em gênero ou em espécie, temse que ele se sustenta numa metáfora. Pois, característico da metáfora
é a comparação entre o conhecido e o que se quer conhecer, sendo
ambos diversos em gênero e espécie.

São duas as metáforas evocadas para fazer a comparação entre o trabalha do
pesquisador e o trabalho do professor. O pesquisador “declama” o poema e o professor
“molda” o aluno. Uma evocação bastante recorrente que indica a não percepção dos
professores, aos processos de aprendizagem. Indicando, assim, como agente ativo, o
professor/“escultor” e como agente aluno passivo, o aluno/“escultura”.
Em oposição a esta doutrina pedagógica, Ribeiro (2008) apresenta os elementos
da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire segundo a qual a relação professor-aluno
deve se transformar da ideia de fazerem os papéis de sujeito-objeto, respectivamente,
para a ideia em que ambos são ativos no processo ensino-aprendizagem.

Assim, a autoridade que é concedida pela via do poder do
conhecimento faz com que tenhamos a consciência de que, embora
sejamos condicionados pela sociedade, não devemos aceitar o
determinismo, pois a história é tempo de possibilidades, de
problematizações e que, portanto, é propícia a mudanças” (RIBEIRO,
2008, p. 616).

Ainda sobre a relação professor-aluno, a autora acrescenta:
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Partindo dessa premissa, jamais assumir uma posição de
neutralidade/passividade. Na condição de seres sociais e históricos
devemos ser formados e não domesticados, pois isto castra o que há
de mais precioso no ser humano: a capacidade de aventurar-se com o
universo multifacetado que a leitura, experiências e vivência
proporciona (RIBEIRO, 2008, p. 616).

Como na terceira tese, a formação pedagógica contribui para conhecer o
aluno, na qual os professores associaram à Psicologia da Educação a uma temática de
formação pedagógica; na quarta tese, a formação pedagógica precisa abordar
metodologias de ensino e recursos didáticos, fizeram o mesmo com a temática sobre
metodologias de ensino e recursos didáticos. A mesma orientação para a constituição de
programas especiais de formação pedagógica que prevê os temas relacionados à
Psicologia da Educação, também prevê a temática das metodologias de ensino e dos
recursos didáticos, estas como disciplinas em programas de formação pedagógica no seu
núcleo estrutural.
Dos argumentos que identificamos para sustentar a quarta tese, elaboramos o
seguinte esquema argumentativo:

Figura 7 – Esquema argumentativo referente à quarta tese
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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As falas relacionadas às teses a formação pedagógica contribuíram para
conhecer o aluno e a formação pedagógica precisa abordar metodologias de ensino
e recursos didáticos se relacionam quase que exclusivamente ao ensino e não à
aprendizagem, parecendo não fazer sentido a parceria entre esses dois conceitos. Por
esta razão, não mencionam o processo pelo qual os alunos aprendem os conteúdos,
demonstrando desconhecimento das teorias pedagógicas, como se a pedagogia fosse
independente do conteúdo desenvolvido pelo professor.
Verificamos que nas falas dos professores entrevistados ocorre a valorização da
atuação docente cotidiana como modo de fomentar a competência na docência na EPT.
Deste entendimento, extraímos umas das teses defendidas pelos professores: a
formação pedagógica valoriza a prática do professor.
No decorrer da entrevista, os professores destacaram a questão da falta de
identidade dos Institutos; indicando, sobre este aspecto, a necessidade de conhecer a
instituição do sentido mais amplo ao mais específico, ou seja, conhecer o campus, a
região, e o estado nos quais estão inseridos e as modalidades, níveis e cursos oferecidos
pela instituição. Destas falas identificamos a tese: a formação pedagógica contribui
para conhecer a Instituição.
Relacionada à tese anterior e seguindo a ideia de aprimorar o conhecimento a
respeito da instituição; a tese seguinte tratou de mais uma das características apontadas
pelos professores entrevistados para uma formação pedagógica apropriada para os
professores da EPT: a formação pedagógica contribui para conhecer o aluno.
Sustentando esta tese, os professores demonstraram entender que a formação
pedagógica contribui para lidar com as particularidades e necessidades dos alunos.
Suas falas revelaram, ainda, que uma das maneiras desta contribuição acontecer
está estreitamente ligada ao uso de metodologias de ensino e recursos didáticos
adequados aos perfis de alunos que forem identificados. Este raciocínio sustenta outra
das teses identificadas: a formação pedagógica precisa abordar metodologias de
ensino e recursos didáticos.

4.4. Representações sociais de formação pedagógica
A análise das entrevistas dos professores do EMI em Administração do IFTOCampus Palmas propiciou identificarmos indícios da representação social de formação
pedagógica que compartilham.

109

A análise do material coletado nos permitiu identificar indícios da representação
social de formação pedagógica que os envolvidos na pesquisa compartilham. Sobre a
formação pedagógica que ocorre na formação continuada, esta está ancorada na
formação inicial, pois os professores a consideram similar à que veem em suas
graduações, isto é, apresentam formatos que não os qualificam para enfrentar a
complexidade curricular e pedagógica da prática docente própria da verticalização do
ensino nos Institutos Federais. Quanto à objetivação, esta está evidenciada quando
afirmam que a formação pedagógica - inicial e continuada - é, essencialmente, teórica.
Entretanto, os professores entrevistados demonstraram entender a necessidade de
uma formação pedagógica para a docência na EPT. De modo que durante as entrevistas
passaram a caracterizar a formação pedagógica que julgam apropriada para a docência
nos Institutos Federais. Foram das características desta formação que retiramos as teses
apresentadas e discutidas na análise desta pesquisa: a formação pedagógica valoriza a
prática do professor; a formação pedagógica contribui para conhecer a Instituição; a
formação pedagógica contribui para conhecer o aluno e; a formação pedagógica precisa
abordar metodologias de ensino e recursos didáticos.
Esta formação foi denominada como “contínua”, possivelmente para diferenciála da formação continuada, visto que ambas aconteceriam após a graduação e para
professores em serviço na EPT, como é o caso dos entrevistados. Foi Também chamada
de “particular”, “específica”, “customizada” e “direcionada”, buscando reforçar a ideia
de que esta seria uma formação pensada especificamente para o professor do IFTO –
Campus Palmas.
Os professores entrevistados suplementaram a experiência que a prática
cotidiana agrega à profissão docente, associando-a a um caminho a percorrer e a outros
termos relacionados à metáfora percurso, alusivos à ideia de que a formação pedagógica
acontece em um processo em constante andamento.
Sobre a metáfora percurso, Mazzotti (2008) indica que é “A noção-chave nas
teorias pedagógicas, bem como de outras que tratam de processos [...]. Percurso,
caminho, currículo e outras palavras, ou sinônimas, ou quase sinônimas podem ser
subsumidas na metáfora PERCURSO ou JORNADA”. (MAZZOTTI, 2208, p. 3, grifo do
autor). O autor ainda explica que esta metáfora possui dois significados que são
concorrentes e, também, contrários:
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Em um deles, o percurso é perfeitamente determinado e
determinável; em outro, há muitas incertezas, não sendo factível
considerá-lo nem determinado e nem determinável. A disputa em
torno desses dois significados faz correr muita tinta, envolve muitos
interlocutores, e não se mostra conclusiva, isso porque a discussão
sobre PERCURSO decorre da experiência dos contendores que
determinam o foro que julgam adequado ao processo de
estabelecimento de significados (MAZZOTTI, 2008, p. 3).

As falas dos entrevistados ao qualificarem sua atividade docente no IFTO –
Campus Palmas, além de nos permitir identificar indícios de suas representações sociais
sobre formação pedagógica, nos mostrou suas reflexões sobre a formação em geral, a
prática em sala de aula, as condições de atuação e as questões sobre o reconhecimento
profissional.
Uma demanda importante para os professores do IFTO – Campus Palmas é o
maior suporte da equipe pedagógica da instituição nas atividades relacionadas à
formação pedagógica, à prática docente e à interlocução entre teoria e prática no
trabalho do professor. Ao se referirem, especificamente, sobre formação pedagógica
para atuação na EPT, mostram-se cientes da necessidade desta formação para atuar nos
Institutos Federais e valorizam tanto a prática docente, quanto a teoria, ambas bastantes
presentes nos discursos.
O reconhecimento da necessidade de formação pedagógica está presente quando
procuram, nas entrevistas, delinear uma formação pedagógica que consideram
apropriada para a atuação na EPT dos Institutos Federais.
A valorização da prática mostra-se quando consideram o percurso profissional
do professor como possibilidade de formação pedagógica; dão relevância à troca de
experiência entre os professores; destacam a interdisciplinaridade do EMI e a
verticalização do ensino proposta para os Institutos Federais, e privilegiam a
transposição didática dos conteúdos em sala de aula.
Os professores entrevistados enfatizaram a ligação entre a teoria e a prática
quando consideram direcionar seus objetivos de trabalho de acordo com os objetivos da
instituição e com as demandas dos cursos e dos ramos produtivos e sociais; quando
tratam da adaptação de metodologias de ensino e recursos didáticos em suas aulas e da
possibilidade de tornarem suas aulas adaptáveis às peculiaridades e necessidades dos
alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida teve como objeto de estudo a formação pedagógica dos
docentes que atuam na EPT dos Institutos Federais. Nos orientamos pelo componente
legal sobre a formação de professores para a EPT que é regida pela Resolução nº
02/1997 (BRASIL, 1997b), e que indica que é possível habilitar quem possui formação
em curso superior para a docência na EPT por meio de formação pedagógica de 540
horas. O que acontece, geralmente, no formato de especializações e para professores em
serviço, sendo, alguns casos, na modalidade Ead.
A fragilidade legislativa contribui para a não obrigatoriedade dessa formação,
nem mesmo nos processos seletivos para professores da educação profissional federal.
Também por isso, é entendida por alguns autores (PETEROSSI, 1994, BURNIER;
GARIGLIO, 2014; RIBEIRO et al, 2011) como uma política de não formação. Motivo,
também, para que seja muitas vezes ignorada no ambiente educacional.
Na academia, a educação profissional é uma área que requer, ainda, muita
pesquisa de modo a reforça-la, como indicam diversos trabalhos (p. ex. BURNIER;
GARIGLIO, 2014; OLIVEIRA, 2016). No contexto dos Institutos Federais, os
professores da EPT vivenciam uma complexidade de atuação docente marcada pela
verticalização do ensino e pela interdisciplinaridade do currículo, no caso específico do
EMI.
Esta realidade nos fez questionar sobre os significados atribuídos à formação
pedagógica pelos professores que atuam na EPT dos Institutos Federais e sobre que
crenças, referências, valores e comportamentos são associados por estes professores à
formação pedagógica para atuação na EPT. Ao utilizarmos o MEA como método,
analisamos os discursos de 16 professores que nos concederam entrevistas individuais e
elaboramos esquemas argumentativos com destaque para os argumentos que se
apresentaram recorrentes, a respeito do que entendiam serem características de uma
formação pedagógica voltada para o professor que a atua na EPT dos Institutos
Federais, dentro do grupo de professores entrevistados.
A utilização de esquemas argumentativos, como indicado pelo MEA, além de ter
sido um modo de organizar e sintetizar as deduções referentes aos discursos, permitiu
perceber o encadeamento lógico das falas – e do uso de metáforas e de outros termos
persuasivos, no discurso.
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Os professores entrevistados, tanto licenciados, quanto tecnólogos, bacharéis e
engenheiros, compõem o perfil comum ao grupo docente dos Institutos Federais que é
marcado pela diversidade nas formações profissionais e pela qualificação em pósgraduações em continuidade as suas áreas de formação inicial. Esse perfil também é
formado por grande número de não licenciados que, por isso, possuem formação
acadêmica e profissional desenvolvidas sem ligação com a docência. Outra
característica marcante desse perfil é que os professores, mesmo os licenciados, não são
cobrados ao ingressarem nos Institutos Federais e não costumam buscar por formação
pedagógica direcionada para a docência na EPT.
Tratando de suas atividades como docentes nos Institutos Federais, os
entrevistados caracterizaram, também, sua formação geral e continuada, sua realidade
em sala de aula e suas condições de atuação. Abordaram a falta de reconhecimento
como profissionais da educação e a grande ausência, que percebem, de apoio da equipe
pedagógica da instituição. Conhecer a realidade do professor foi relevante para, na
análise do material coletado, identificar indícios de representação social de formação
pedagógica que os envolvidos na pesquisa compartilham. Estando, assim, a formação
pedagógica que acontece na formação continuada, ancorada, para os entrevistados, na
formação inicial. E objetivada na caracterização essencialmente teórica da mesma, que
ocorre tanto na formação inicial, quanto na formação continuada. Dessa maneira,
caracterizada como incapaz de qualificar os professores para a complexidade curricular
e pedagógica dos Institutos Federais.
Conhecer a realidade dos entrevistados também contribuiu para a apreciação das
peculiaridades da sua vivência docente nos Institutos Federais que os impulsionam a
priorizar a prática docente. A prática no cotidiano da sala de aula, na articulação com a
teoria e como possibilidade de formação pedagógica para o professor da EPT. Suas
falas, assim, se sintetizaram em três pontos de sustentação da argumentação: a
valorização da prática cotidiana docente; a importância da relação teoria e prática nas
atividades relacionadas ao ensino e a necessidade de formação pedagógica para atuar na
EPT.
Os resultados da pesquisa mostram professores que reconhecem a necessidade e
a importância da formação pedagógica para atuarem nos cursos da EPT e como fator
primordial para o (re)conhecimento da instituição na qual atuam; para a melhoria na
relação entre os pares, com os demais colegas de trabalho e com os alunos; para a
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melhoria do processo ensino-aprendizagem e para a melhoria de todos os processos, no
meio educacional, que envolvem a atuação docente. O que salienta a importância da
formação pedagógica para o exercício da docência em todas as possibilidades
formativas oferecidas pelos Institutos Federais
Os entendimentos sobre formação pedagógica identificados na pesquisa podem,
ainda, influenciar professores e gestores a pensar e planejar a formação pedagógica,
suas possibilidades e contribuições, ofertada nos Institutos Federais.
Os resultados da pesquisa poderão, em trabalhos futuros, ser analisados dando
maior visibilidade à cultura desses professores, favorecendo seu enriquecimento quanto
ao processo ensino-aprendizagem, visto como um desafio à classe docente. Como,
também, em trabalhos que focalizem os avanços discentes na EPT no âmbito dos
Institutos Federais.
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Apêndice A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO PARA
PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:.................................................................................................
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
Data Nascimento: ........../........../........
Endereço:........................................................................................................Bairro:..........
.............Cidade:....................................................Telefone:(.....).........................................
............. Email:............................................................................................
Título do Protocolo de Pesquisa: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA DE PROFESSORES NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS
FEDERAIS
Subárea de Investigação: Representação Social
Pesquisadora responsável: Cíntia Souza Dantas da Silva
Instituição: Universidade Estácio de Sá / Instituto Federal do Tocantins
Endereço: 406 Norte, Alameda 10, Lote 01 - Palmas-TO Telefone: 98109-3033
Email: cintiadantas@ifto.edu.br
Orientadora: Profa. Dra. Helenice Maia – helemaia@uol.com.br – (21) 2206 9741
Avaliação do risco da pesquisa: ( X ) Risco Mínimo
Baixo
( ) Risco Maior

( ) Risco Médio

( ) Risco

Objetivo e Justificativa:
Objetivo: identificar e analisar as Representações Sociais de formação pedagógica de
professores que atuam na EPT no âmbito dos Institutos Federais e como estas regem
suas condutas no exercício da docência.
Justificativa: O estudo das representações sociais de formação pedagógica para a EPT
justifica-se por ser um tema ainda pouco pesquisado na academia devido a recente
expansão da rede federal de educação profissional e a demanda que dela decorreu para
formação de seus professores e também por esta formação ser poucas vezes objeto de
políticas públicas na história da educação profissional brasileira. Justifica-se ainda pela
necessidade de se considerar a heterogeneidade dos projetos educacionais que é
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trabalhada nos Institutos Federais, requerendo uma formação específica como apoio
didático ao trabalho docente, diferente do autodidatismo esperado do professor
licenciado e bacharel, alheios a pedagogia própria da EPT desde seu recrutamento e
durante todo o percurso docente.
Procedimentos: Entrevista semiestruturada.
Riscos e inconveniências: Pode causar constrangimento ao entrevistado.
Potenciais benefícios: Apreender com mais clareza os limites e as potencialidades
didáticas que a formação pedagógica para a EPT proporciona ao trabalho docente nos
diferentes projetos educacionais abarcados pelos Institutos Federais, podendo instigar
professores licenciados e bacharéis a fazer esta formação; aos gestores a incentivá-la e a
ambos, a aprimorá-la durante o percurso docente.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO CONTEXTO DOS INSTITUTOS
FEDERAIS. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação,
sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante
o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.
Palmas,

__________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

de

de 2017.

_______________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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Apêndice B
FORMULÁRIO DE QUESTIONÁRIO
I – IDENTIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome:
Idade: ( ) menos de 25
Sexo: ( ) Masculino (
Estado Civil:
E-mail:
Telefone:

( ) 25 a 35
) Feminino

(

) 36 a 50

(

) a partir de 50

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA
7. Especifique suas formações:
a. Graduação
• Curso:
• Instituição:
• Ano de conclusão:
b. Especialização
• Curso:
• Instituição:
• Ano de Conclusão:
c. Mestrado / outro
• Curso:
• Instituição:
• Ano de conclusão:
d. Doutorado / outro
• Curso:
• Instituição:
• Ano de conclusão:
III – TEMPO DE ATUAÇÃO E OUTRAS EXPERIÊNCIAS
8. Tempo (em anos) de experiência profissional
a) No IFTO – Campus Palmas:
b) Na docência:
c) Em outros cargos (fora da docência):
9. Atua ou já atuou no ensino médio integrado? (
Em caso afirmativo, qual curso?
10. Atua ou já atuou no Proeja? (
Em caso afirmativo, qual curso?

) Sim

(

) Sim ( ) Não
Em quais disciplinas?

) Não
Em quais disciplinas?

11. Atua ou já atuou no ensino técnico subsequente? ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo, qual curso?
Em quais disciplinas?
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Apêndice C
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1. Como se tornou professor?
2. Como se tornou professor da educação profissional
3. O que o motivou a prestar concurso para o IFTO – Campus Palmas?
4. Em que circunstância passou a lecionar no EMI? Foi opcional? Como?/Por que?
5. Teve restrições ao iniciar sua atuação no EMI? Quais as principais? Por que?
6. Percebe diferenças entre EMI e demais níveis e modalidades de ensino ofertadas
no IFTO? Referentes ao perfil dos alunos? Referentes aos objetivos do curso? Quais
as principais? Interferem de que modo na sua atuação?
7.

Qual(is) o(s) principal(is) desafio(s) no inicio de sua prática no EMI? E hoje,
mudaram?

8. Para ministrar aulas no EMI, precisou desenvolver novos conhecimentos e/ou
habilidades? Quais? Por que?
9. Percebe a prática da interdisciplinaridade na sua atuação e dos demais professores
no EMI? De que modo? Em que momentos?
10. Percebe incentivo institucional / espaço para discussões a respeito da prática da
interdisciplinaridade no EMI?

11. Percebe incentivo institucional / espaço para discussões sobre a formação do
professor do IFTO?
12. Sua formação inicial contemplou uma preparação para a docência em educação
profissional? Quais foram os pontos fortes e fracos dessa formação?
13. Fez alguma formação continuada para a docência em educação profissional? Em
que formato? Quais foram os pontos fortes e fracos dessa formação?
14. O que você entende por Formação Pedagógica? Em quais formatos acredita que é
possível realizá-la?
15. Acredita que é viável a Formação Pedagógica no formato de Formação
Continuada (especialização)?
16. Vê a Formação Pedagógica específica para a EPT como necessária? Para qual
professor? Para o professor já em atuação? Para o professor licenciado? E o bacharel?
Auxiliaria na prática deste professor? De que modo?
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17. Há incentivo para Formação Pedagógica do docente no IFTO? Em qual(is)
formato(s) Já participou? Como avalia?
18. Acredita que uma formação pedagógica no formato de formação continuada
(especialização) específica para atuação na EP seria vantajosa para o professor
que já atua no IFTO? Porque? Como?
19. No caso da oferta, no IFTO – Campus Palmas, de formação pedagógica
continuada em EPT (especialização), qual(is) seria(m) sua(s) sugestão(ões) de
conteúdo?
20. Qual(is) comentário(s) gostaria de acrescentar sobre formação pedagógica para a
docência em educação profissional?
21. Qual mensagem enviaria para um profissional que queira iniciar carreira de
professor da educação profissional?
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Apêndice D
CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E TEMPO DE
DOCÊNCIA DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS

Sujei
-to

Graduação

Especialização

EP 1

-Bacharelado
em Relações
Públicas

EP 2

-Bacharelado
em Turismo
- Bacharelado
Administração
-Bacharelado
em Relações
Públicas
-Licenciatura
em
Letras

- Marketing
- Docência no
Proeja
- Jornalismo
- Gestão
Turística
-Gestão
Empresarial

EP 3
EP 4

EP 5

EP 6

EP 7

EP 8

EP 9

EP 10

EP 11
EP 12

-Engenharia de
Alimentos
-Licenciado
em Química
-Bacharelado
em
Administração
-Licenciatura
em
Letras
Engenharia
Elétrica
-Licenciatura
em Física
-Licenciatura
em
Matemática
-Engenharia
Agronômica

-Licenciatura
em Letras
-Bacharelado
em Ciências
Sociais

Mestrado

Doutorado

Tempo
IFTO
Palmas
12 anos

Tempo
Docência

4 anos

9 anos

6 anos

14 anos

12 anos

12 anos

11 anos

20 anos

-Agroenergia

7 anos

12 anos

-Gestão e
Desenvolvi
-mento
Regional
-Linguística
Aplicada

3 anos

8 anos

8 anos

13 anos

- Turismo

-Língua Inglesa
e Literatura
Angloamericana
-Metodologia
de ensino de
química e
biologia
-Administração
Hospitalar
-Gestão em
Saúde
- Letras com
ênfase em
língua inglesa
-Docência do
Ensino Superior

Linguística

-Ensino de
Ciência e
Matemática
(Física)

-Ensino de
Ciência e
Matemática
(Física)

11 anos

26 anos

-Administração
e planejamento
para docentes

Desenvolvi
-mento
Regional e
Agronegógio
-Linguística

-Sociologia

12 anos

12 anos

-Literatura

11 anos

24 anos

7 anos

18 anos

-Língua
Portuguesa

- Sociologia

Literatura

12 anos
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EP 13

EP 14

-Bacharelado
em
Administração
-Tecnologia
em Gestão
Pública

EP 15

-Licenciatura
em Letras

EP 16

-Licenciatura
em Letras

-Gestão da
qualidade e
produtividade
-Liderança e
formação de
gestores

-Linguística e
literatura
comparada

-Ciências

8 anos

10 anos

Desenvolvi
-mento
Regional
(cursando)
-Letras:
ensino de
línguas e
literaturas
-Letras:
teoria
literária e
crítica da
cultura

1 ano

5 anos

2 anos

3 anos

11 anos

16 anos

-Letras:
ensino de
línguas e
literaturas
Linguística

Fonte: Elaborado pelas autoras.

