
 

1 
 

 

 
 

 



 

2 
 

 

 

ALINE CAPPELLETTI TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações sociais de docentes sobre seu trabalho no Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -  Pronatec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estácio de Sá como requisito parcial para 

a obtenção do grau de Mestre em 

Educação.  

 

Orientadora: Profª. Dra. Rita de Cássia 

Pereira Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  T231rTavares, Aline Cappelletti 

Representações sociais de docentes sobre seu 

trabalho no Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

                              Técnico e Emprego - Pronatec. /Aline Cappelletti 

Tavares. – Rio de Janeiro, 2016.                   

108 f.  

  

Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estácio de Sá, 2016. 

 

                                   1. Educação. 2.Representação social.  

3. Trabalho docente. 4. Pronatec. I. Título.  

 

                                                                                              CDD: 370 
  



 

4 
 

 
 

 



 

5 
 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo do estudo é investigar as representações sociais de docentes sobre seu 

trabalho no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -  Pronatec. A 

pesquisa fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais (TRS), em estudos da 

área da Educação Profissional, e propõe aproximações teóricas com o campo da 

abordagem das narrativas (auto)biográficas. O estudo foi realizado em uma instituição 

de Ensino Superior (ES) que oferecia cursos técnicos profissionalizantes do Pronatec, 

na cidade do Rio de Janeiro. Participaram oito professores que ministravam aulas em 

cursos de Massoterapia, Segurança do Trabalho, Estética e Farmácia. Para a coleta de 

dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e formulários para caracterização de 

perfil socioeconômico. A análise individual das narrativas foi complementada com a 

análise de conteúdo temática do conjunto das entrevistas. Os dados foram organizados 

em torno de três temas-chave: “Experiências de vida significativas e formadoras antes 

do Pronatec”, “Pronatec – aspectos gerais” e “Docência no Pronatec”. Com base nessa 

análise, buscou-se o modelo figurativo da representação social elaborada pelos docentes 

sobre o trabalho que exerciam no Programa. Trata-se de um esquema de organização do 

pensamento que coordena e concretiza os termos da representação. Proposto como 

hipótese interpretativa, esse modelo forneceu pistas para a objetivação e a ancoragem da 

representação investigada. O termo principal extraído das falas foi “sair da caixinha”. 

Para os docentes, é preciso “sair da caixinha” para “formar pessoas”, “ter jogo de 

cintura” para “atender à expectativa do aluno”, “se desafiar para construir algo novo”, 

“lidar com a diversidade de alunos”, “prepará-los para o mercado de trabalho”, além de 

esperar que o aluno “saia da caixinha e se adeque ao curso”. Considerou-se o “sair da 

caixinha” como objetivação, ou seja, a materialização de um esquema conceitual. A 

ancoragem foi buscada nas significações atribuídas pelos docentes ao Pronatec, por 

meio de metáforas. A metáfora “broto/planta” condensou esse significado, sustentada na 

possibilidade de crescimento, de expansão, de construção de algo que precisa de tempo 

para dar frutos. A relação entre objetivação e ancoragem mostra que para exercer o 

trabalho docente no Pronatec é preciso “sair da caixinha”, porém no âmbito de uma 

política que ainda está sendo plantada, apresenta fragilidades, ainda não se adaptou ao 

solo, não se enraizou de fato. Os resultados reforçam a descontinuidade que ocorre no 

Brasil em relação a projetos políticos no campo da Educação e as dificuldades dos 

docentes para se adaptarem à provisoriedade dessa situação. A pesquisa mostrou os 

significados atribuídos pelos participantes ao trabalho docente no Pronatec, 

contribuindo para futuros estudos que abordem a docência, particularmente no campo 

da Educação Profissional.    

 

Palavras-chave: Representação Social, Narrativas de Vida, Professores, Pronatec, 

Trabalho Docente.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the study is to investigate the social representations of teachers about 

their work in the National Program for Access to Technical Education and Employment 

- Pronatec. The research was based on the Theory of Social Representations (RRT) in 

studies of the area profissinal Education, and proposes theoretical approaches to the 

narrative approach to the field (auto) biographical. The study was conducted in an 

institution of higher education (ES) offering vocational technical courses Pronatec in the 

city of Rio de Janeiro. Participants were eight teachers who taught classes in Massage 

therapy courses, Safety, Aesthetics and Pharmacy. For data collection semi-structured 

interviews were used and forms to characterize socioeconomic profile. Individual 

analysis of the narratives was complemented by the thematic content analysis of all the 

interviews. Data were organized around three key themes: "Significant and formative 

life experiences before Pronatec", "Pronatec - general aspects" and "Teaching in 

Pronatec". Based on this analysis, we sought the figurative model of social 

representation developed by teachers about the work exercised in the program. This is 

an organizational scheme of thought that coordinates and implements the terms of 

representation. Proposed as an interpretive hypothesis, this model provided clues to the 

objectification and anchoring investigated representation. The main term extracted from 

the speech was "out of the box." For teachers, we need to "get out of the box" to "train 

people," "have left field" to "meet the expectations of the student," "to challenge to 

build something new," "deal with the diversity of students," "prepare them for the labor 

market", and expect the student to "get out of the box and fits the course." It was 

considered the "out of the box" as objectification, that is the realization of a conceptual 

scheme. Anchoring was sought in the meanings assigned by teachers to Pronatec 

through metaphors. The metaphor "bud / plant" condenses this meaning, sustained the 

possibility of growth, expansion, building something that needs time to bear fruit. The 

relationship between objectification and anchoring shows that to exercise the teaching 

profession in Pronatec is necessary to "get out of the box", but as part of a policy that is 

still being planted, has weaknesses, not yet adapted to the soil, not rooted in fact . The 

results emphasize the discontinuity that occurs in Brazil in relation to political projects 

in the field of Education and the difficulties of teachers to adapt to the temporariness of 

this situation. Research has shown the meanings given by the participants to teaching in 

Pronatec, contributing to future studies that address teaching, particularly in the field of 

Vocational Education. 

 

Keywords: Social Representation, Narratives of Life, Teachers, Pronatec, Teaching 

Work. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

TABELA 1 – Tema: “Experiências de vida significativas e formadoras antes do 

Pronatec”............................................................................................................ 64 

 

TABELA 2 – Tema: “Pronatec – Aspectos Gerais”.......................................... 69 

 

TABELA 3 – Tema: “Docência no Pronatec”....................................................73 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1 – Indução de Metáforas: Pronatec ................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

FIGURA 1 – Modelo figurativo da representação social dos docentes sobre a 

sua prática no Pronatec...................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

 

 

CEB – Conselho Nacional de Educação 

 

CNE – Câmara de Educação Básica 

 

EAD – Ensino a Distância 

 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

 

EP – Ensino Profissionalizante 

 

EPCT – Expansão da Rede Pública Federal 

 

EPT – Educação Profissional e Tecnológica 

 

IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

MEC – Ministério da Educação  

 

Plan Se Qs – Plano Nacional de Qualificação / Planos Setoriais de Qualificação 

 

PNE - Plano Nacional de Educação 

 

PROEP – Programa de Expansão da Educação Profissionalizante 

 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

 

RS – Representação Social 

 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

 

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

 

SETEC – Secretaria de Educação Profissionalizante e Tecnológica 

 



 

11 
 

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica 

 

SNA – Serviço Nacional de Aprendizagem 

  

TRS – Teoria das Representações Sociais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO...................................................................................................................... 16  

 

 

1.  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL 

 

1.1 - Políticas Públicas para Educação Profissional e Tecnológica......................................... 20 

1.2 - A proposta do Pronatec .................................................................................................. 25 

 

 

2. O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS  

 

2.1 - A Teoria das Representações Sociais ............................................................................. 29 

2.2 – Representações sociais no campo da Educação e da Educação Profissional ................ 35 

2.3 - A Teoria das Representações Sociais e as Narrativas (Auto)biográficas ....................... 38 

 

 

3. A PESQUISA 

 

3.1 – O campo ......................................................................................................................... 41 

3.2 - Os sujeitos ....................................................................................................................... 41 

3.3 - A coleta dos dados ......................................................................................................... 43 

3.4 - A análise dos dados ........................................................................................................ 44 

3.5 – As narrativas (auto)biográficas ...................................................................................... 46 

 

 

 

 



13 
 

 

4.  AS DESCOBERTAS  

 

4.1 – Análise das narrativas .................................................................................................... 50 

4.2 – Análise temática das entrevistas  ................................................................................... 63 

4.3 – Indução de metáforas do Pronatec: contribuições para compreender o trabalho dos 

participantes do estudo no Programa....................................................................................... 79  

4.4 – Modelo figurativo da representação social de docentes sobre seu trabalho no  Pronatec: 

uma hipótese interpretativa ..................................................................................................... 82 

 

 

CONCLUSÕES  .................................................................................................................... 89 

 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 95 

 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1 – Metas 3, 8, 10, 11 do novo Plano Nacional de Educação e suas estratégias .......  99 

 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Formulário de caracterização de perfil dos sujeitos ....................................... 106 

Apêndice 2 – Roteiro de entrevista semidirigida ................................................................. 107  

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

AGRADECIMENTO 

 

Fiz duas graduações. Sempre desejei fazer um mestrado... Muita dedicação aos filhos e 

à rotina de sala de aula me fez adiar essa meta. Tentava esquecer esse convite interno, mas ele 

era mais forte do que eu. Uma longa história...  

Cheguei até aqui e agradeço muito aos que me ajudaram. Especialmente ao meu 

marido e três filhos por respeitarem a minha escolha de estar sempre estudando e dando 

menos atenção a eles. Agradeço pela bolsa Capes/Prosup, nesse último semestre, que me 

amparou na etapa final, reconhecendo o meu esforço e ajudando a superar as dificuldades do 

caminho. Agradeço muito à Universidade Estácio de Sá, minha orientadora e meus 

professores, que acreditaram em mim, enxergaram o meu potencial e sempre encorajaram a 

minha mente a avançar... 

Sinto-me diferente, melhor... Menos tempo para os exercícios físicos, mas muito 

esforço mental. Agradeço por experimentar esse lugar maravilhoso de aluno, de aprendente, 

de admirar mestres e de conviver com pessoas interessantes em um espaço de busca pelo 

conhecimento. Como é fascinante pensar sobre o pensar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O desejo de pesquisar os docentes do Pronatec surgiu quando me vi participando desse 

projeto. Fui atraída pela oportunidade de fazer alguma coisa consistente pelo outro, de 

contribuir de forma efetiva como cidadã, que se preocupa com o próximo e quer para ele a 

chance de ter um lugar mais valorizado na sociedade. Confesso que foi o compromisso social 

que me despertou a vontade de fazer parte da equipe docente do Pronatec, levar para a sala de 

aula o conhecimento e a discussão que favoreça a formação de pessoas críticas, conscientes 

de seus deveres e direitos, e colaboradoras. Fui professora de inglês no curso de 

Agenciamento.  

Quando cheguei à sala de aula, encontrei exatamente o que imaginava e procurava 

contribuir: alunos de todas as idades e perfis, carentes de estímulo, diminuídos pela vida dura 

e injusta, cheios de sonhos impossíveis. Como apresentar a língua inglesa sem assustá-los? 

Como passar a esperança por tempos melhores sem enganá-los? 

Com muita paciência, afeto, simplicidade e otimismo, experimentei a docência de uma 

forma única, quase inexplicável em palavras... Foi uma experiência muito gratificante, mas 

não foi o suficiente para manter a turma de quarenta alunos. Até o final do módulo, restaram 

nove.  Toda semana recebia algum adeus ou pedido de desculpas por não continuar, os 

motivos eram variados, pessoais ou financeiros. Percebi que algo muito importante, na 

essência do projeto, tinha se perdido ou não tinha enraizado... 

O convívio com a superação de obstáculos dessa prática docente me impulsionou a 

tentar realizar o meu antigo desejo de ser mestre. Curiosa por respostas, pensei em propor o 

universo Pronatec em um projeto de dissertação de mestrado. A investigação seria pelo 

caminho da docência e seus múltiplos significados, sua importância e também as suas 

limitações, queria fazer uma análise sobre o que deu certo e o que não deu e quais seriam as 

possíveis justificativas...  

No segundo módulo, não houve uma nova turma iniciando e por isso fiquei sem carga 

horária, mas passei nas avaliações de mestrado. Segui o meu novo desafio... Com as minhas 

lembranças e experiências, tinha algumas pistas e muitas perguntas...   

 

 



16 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A narrativa dá relevo às experiências... 

 

Esta pesquisa tem como pano de fundo a Educação Profissional e Tecnológica no 

Brasil, particularmente a de nível médio, regulada pelo Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004).  

Esse decreto manteve a oferta de cursos técnicos, com possibilidade de integrar o Ensino 

Médio à Educação Profissional Técnica de nível médio.  No entanto, ele permite a existência 

de sistemas e redes distintas, ou seja, a existência de um Ensino Médio Propedêutico e a 

Profissionalização enquanto etapa autônoma. 

Na tentativa de apresentar uma nova proposta, mesmo que não fosse inovadora em sua 

essência, em atender às necessidades de mão de obra especializada, requisitada pelo 

crescimento econômico do país e, ao mesmo tempo, à população desfavorecida 

socioeconomicamente, o Governo Federal lançou, em 2011, uma campanha de incentivo ao 

Ensino Técnico em todo país por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.  

O Pronatec surgiu no bojo de uma série de mudanças políticas com o objetivo de ser 

uma proposta diferente de valorização do desenvolvimento industrial, a fim de amenizar o 

hiato existente entre o mercado de trabalho e o processo de qualificação de profissionais. O 

Pronatec, de acordo com o site do Ministério da Educação (MEC), apresenta cursos variados 

em convênio com instituições privadas e públicas. Destina-se à ampliação da oferta e ao 

fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio nas Redes 

Estaduais em parceria com o Governo Federal. De acordo com Programa, a proposta é 

oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, 

licenciaturas e programas de pós-graduação, com mais de 350 unidades em funcionamento. 

São cursos rápidos de dois turnos, manhã ou tarde, e abrangem, geralmente, o período de um 

ano e meio, dividido em três módulos.  

Antes da criação do Pronatec, Frigotto e Ciavatta (2005) já chamavam a atenção para a 

solução encontrada por novos decretos e iniciativas políticas quanto à formação de um 

trabalhador produtivo, porém adestrado e limitado. Nessa perspectiva, a Educação 

Profissional, dissociada da Educação Básica, geraria uma formação em módulos estanques, de 



17 
 

 

forma superficial e assistencial, o que não garantiria nem a profissionalização necessária e 

condizente às exigências de um mercado de trabalho cada vez mais desafiador, nem à 

Educação Básica de fato, aquela que possa oportunizar uma chance de ingresso nos cursos de 

graduação. 

Nesse contexto político da Educação Profissional que acompanhou o Pronatec, a 

presente pesquisa tem como foco as representações sociais de docentes sobre o trabalho que 

exercem (ou exerciam) no Pronatec. Que significados atribuem a esse trabalho? Como esses 

significados são construídos? Com intenção de investigar a produção desses significados 

pelos professores, adotou-se como fundamentação teórico-metodológica a Teoria das 

Representações Sociais (TRS), proposta por Serge Moscovici em 1961. Esse referencial tem 

como base processos de natureza psicossocial que envolvem valores, crenças, normas e 

saberes construídos no cotidiano. Moscovici (1976/2012) afirma que cada grupo social tem 

seu sistema de representações envolvendo experiências e influências recebidas ao longo da 

vida, nas interações grupais.   

Segundo Jodelet (2001), as representações sociais, enquanto conhecimentos do senso 

comum, elaborados no dia a dia por grupos sociais, se constituem através das experiências e 

dos saberes e valores que são transmitidos pela tradição e pela educação, num processo de 

comunicação social.  Por meio da linguagem, os grupos produzem significados a respeito dos 

objetos que os cercam, provocam e ameaçam. A mesma autora se refere ao modo como 

conhecimentos do senso comum interferem na elaboração psicológica que constitui a 

representação e como esta elaboração psicológica interfere na interação social. As 

representações sociais são assim  

 

sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os 

outros, orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. Da 

mesma forma elas intervêm em processos variados, tais como a difusão e 

assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a 

definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais. (JODELET, 2001, p. 22) 

 

 

Como afirma Alves-Mazzotti (1994), o estudo das representações sociais proporciona 

uma investigação interessante de como se formam e funcionam os sistemas de referência na 
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classificação das pessoas e dos grupos, na interpretação dos fatos cotidianos, nas relações 

com a linguagem e na orientação de condutas e de práticas sociais.  

Jodelet (2001) destaca que o partilhar de ideias contribui para o conceito de 

pertencimento e de adesão coletiva. Através da linguagem, os grupos produzem significados a 

respeito dos objetos que os cercam, os provocam e os ameaçam. A linguagem, como 

portadora de representações, faz parte dos processos de interação social, influenciando, 

promovendo o consenso e o dissenso, polemizando. 

Para melhor compreender os significados construídos pelos docentes do Pronatec a 

respeito do trabalho que ali exercem, aproximamos a Teoria das Representações Sociais 

(TRS) e o campo das Narrativas (auto)biográficas.  Para Alves-Mazzotti (2015), relacionar a 

TRS à análise das narrativas (auto)biográficas possibilita entrar em contato com os sentidos, 

sentimentos e comportamentos do sujeito, identificados no grupo de pertença.  

Optamos por essa abordagem multidisciplinar dos aspectos sociais e psicológicos, que 

envolvem tanto a dimensão cognitiva quanto a dimensão afetiva e social dos sujeitos, presente 

na abordagem (auto)biográfica e na TRS. Por um lado, pretendemos investigar a 

representação social construída e internalizada no grupo de docentes sobre o trabalho no 

Pronatec. Por outro lado, as histórias de vida podem auxiliar na análise dos processos 

formadores dessas representações, a objetivação e a ancoragem, que não ocorrem 

isoladamente, mas interligados.  Como afirma Moscovici (1976/2012), a objetivação é a 

concretização de um conhecimento e a ancoragem é a inserção desse conhecimento em um 

repertório de crenças já constituído socialmente. As histórias de vida também podem 

contribuir para o estudo da permanência ou mudança da representação através do 

conhecimento da experiência direta do sujeito.  

Josso (2008) considera que as narrativas de vida são caminhos que permitem tomar 

consciência das mudanças sociais e culturais do contexto social e profissional, o que valoriza 

e evidencia a intimidade do sujeito com uma visão simultaneamente singular e 

socioculturalmente coletiva e cheia de significados.  

Sabemos que o sujeito, individual e social ao mesmo tempo, consegue dar sentido à 

vida e à sua historicidade através da linguagem. Para Bragança (2012), a narrativa dá relevo 

às experiências, é sempre plural no sentido de captar, através da linguagem, o individual que 
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faz parte do processo coletivo, que dá sentido à sua história, o que permite retratar o perfil do 

grupo através do indivíduo.  

Como nos esclarece Bragança (2012), a memória é o registro vivo das experiências 

sociais significativas, que se acumulam ao longo da trajetória pessoal e profissional de cada 

um e o trabalho com história de vidas vem como possibilidade de análise desses processos de 

formação e construção de saberes e como resgate dessas experiências.  

Observamos que o olhar psicossocial, presente tanto na abordagem auto(biográfica) 

como na TRS, reforça a possibilidade de se investigar a formação da representação social do 

trabalho no Pronatec pelos docentes, tendo como base suas narrativas sobre experiências de 

vida e de trabalho. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o poder das palavras e dos discursos como força 

pela qual as representações estabelecem as versões da realidade, que são compartilhadas pelo 

grupo. Nesse caminho, acreditamos que investigar a representação social dos docentes sobre 

o seu trabalho desenvolvido no Pronatec, com ênfase nas narrativas (auto)biográficas, poderá 

contribuir para o campo educacional.  

  Com base na fundamentação até aqui descrita, o presente trabalho tem como objetivo 

geral: investigar as representações sociais de docentes sobre seu trabalho no Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. E como objetivos específicos: 

verificar as concepções de ensino profissionalizante na legislação do Pronatec; contrastar 

conteúdos sobre o ensino profissionalizante dos documentos oficiais do Pronatec com as 

representações sociais da docência elaboradas pelo grupo de sujeitos da pesquisa; e analisar as 

representações sociais da docência até o Pronatec, desses professores, através das narrativas 

(auto)biográficas.  

Com o intuito de oferecer um entendimento melhor de tudo que foi exposto, o trabalho 

foi organizado em quatro capítulos. O primeiro aborda a política de Educação 

Profissionalizante e Tecnológica onde está inserida a proposta do Pronatec. No segundo 

capítulo, um aprofundamento do referencial teórico-metodológico da Teoria das 

Representações Sociais, a importância para o campo da Educação e da Educação Profissional 

e a aproximação da TRS com a abordagem das Narrativas (auto)biográficas.  

O terceiro capítulo refere-se à metodologia de coleta e de análise dos dados: campo da 

pesquisa, sujeitos, instrumentos utilizados, análise de conteúdo do conjunto das entrevistas e a 
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análise das entrevistas individuais pela abordagem das narrativas (auto)biográficas. No quarto 

capítulo, a apresentação dos resultados: análise das narrativas, análise temática das 

entrevistas, análise da indução de metáforas do Pronatec para melhor compreensão da prática 

exercida pelos docentes, modelo figurativo da representação social dos docentes sobre a sua 

prática no Pronatec.  
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1.  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL 

  

 

1.1 – Políticas Públicas para Educação Profissional e Tecnológica (EPT)   

 

Para melhor compreender a realidade e os desafios atuais do Ensino Técnico 

Profissionalizante, é pertinente fazer um breve histórico sobre os primeiros momentos da 

constituição de uma Educação Profissional no Brasil. De acordo com Saviani (2007), estes 

contornos do Ensino Profissionalizante no país são traduzidos pela divisão entre as atividades 

de força física para os homens escravos e as atividades intelectuais para os homens livres. 

Essa divisão gerou uma herança cultural que traz consequências que se arrastam, assumindo 

outros desdobramentos a cada mudança política e estrutural. Na verdade, essas ações acabam 

reproduzindo um modelo que continua excluindo e discriminando, sem que se garanta o 

direito à educação e ao trabalho com equidade.  

Entre as razões que explicam a realidade da Educação Profissional no Brasil destaca-

se a expansão industrial, que passou a exigir uma melhor preparação da mão-de-obra para 

atender às necessidades das indústrias; porém, o sistema de ensino da época não tinha uma 

infraestrutura adequada para qualificá-la e a indústria foi levada a exigir somente uma 

formação mínima do trabalhador, caso contrário não conseguiria preencher o quadro de 

funcionários e nem os compromissos de produção. Tentando acompanhar o desenvolvimento 

econômico mundial e favorecer o crescimento do país, o governo criou, em 1942, um sistema 

de ensino paralelo ao oficial – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – com 

o intuito de preparar os aprendizes e oferecer uma formação continuada aos trabalhadores. 

Onze anos depois, em 1953, o governo brasileiro teve a iniciativa de investir no 

Ensino Profissionalizante. A Lei 1.826 (BRASIL, 1953) facultava o ingresso em qualquer 

curso superior a todos que tivessem concluído o curso técnico, mas ainda obedecendo a regras 

de adaptação do currículo. Mais tarde, houve a tentativa de romper com a dualidade entre o 

ensino propedêutico e os cursos profissionalizantes de nível médio; entretanto, somente a Lei 

de Diretrizes e Bases n.4.024/1961 (BRASIL, 1961) introduziu uma articulação sem 

restrições entre o Ensino Secundário e o Profissional, abolindo, do ponto de vista jurídico, a 

discriminação ao Ensino Profissionalizante por meio da equivalência plena. Contudo, apesar 
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de a legislação estabelecer a equivalência, a dualidade não perdeu força, uma vez que os 

conteúdos exigidos nos processos seletivos ao Ensino Superior continuavam privilegiando os 

estudantes que tivessem um Ensino Médio ou Técnico de melhor qualidade acadêmica.  

Em 1971, o governo militar introduziu modificações na estrutura do ensino no país, 

entre elas a pretensa eliminação desse dualismo entre escola secundária e técnica. A Lei 5.692 

(BRASIL, 1971) estabelecia uma escola de primeiro grau destinada à preparação para o 

trabalho e de segundo grau à qualificação para o trabalho. A iniciativa não resolveu o 

problema. As escolas públicas não garantiram o ensino esperado na lei, pois não tinham os 

recursos materiais e humanos para a qualificação. A evasão e a repetência, também presentes, 

excluíram a população de baixa renda, retrato de uma vontade política e compromisso 

pedagógico ainda dualista e desigual. 

Em 1996, a LDB 9.394 (BRASIL, 1996) configurava o Ensino Médio como etapa 

final da Educação Básica e o aluno podia optar entre o Ensino Médio, como aprofundamento 

do Ensino Fundamental, e o Ensino Médio Técnico Profissionalizante. O Decreto-Lei 

2.208/1997 (BRASIL, 1997) destinou ao Ensino Técnico o caráter de complementação do 

Ensino Médio, o aluno podia iniciar a formação técnica ou fazer as duas formações de forma 

concomitante. Mais uma vez, um sistema paralelo que conservava a estrutura dualista e 

segmentada da Educação Profissional. 

Hoje, a Educação Profissional de nível médio é regulada pelo Decreto 5.154/2004 

(BRASIL, 2004), que manteve a oferta de cursos técnicos e trouxe de volta a possibilidade de 

integrar o Ensino Médio à Educação Profissional Técnica de nível médio.  No entanto, 

permite a existência de sistemas e redes distintas, ou seja, a existência de um Ensino Médio 

Propedêutico e a Profissionalização enquanto etapa autônoma. 

Percebemos, ao observar esse resumo do contexto das políticas para a Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil, que a solução, ou melhor, o direcionamento construtivo 

que vise às necessidades da demanda e do mercado, ainda não se concretizou, pois a 

descontinuidade de iniciativas e de projetos configura mais em atraso e desperdício do 

dinheiro público do que em avanços consistentes.  

Para superar essa herança cultural, as iniciativas do governo ainda precisam de mais 

coerência, pois as leis e decretos, até o momento, não impediram a persistência do problema, 

uma sociedade dualista e desigual, que oferece qualificação profissional para os que podem 
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fazer um ensino médio que garanta um lugar na universidade e cursos técnicos 

profissionalizantes, de qualidade duvidosa, para aqueles com pouca escolaridade e 

oportunidade. 

Propostas relacionadas à Educação Profissional também podem ser observadas no 

Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2014), particularmente nas metas 3, 8, 10 e 11 (o 

detalhamento das metas e as estratégias encontram-se em anexo).  De forma resumida, 

consistem as metas: Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).  

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência do Plano, 

para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 

cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  Meta 10: 

oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Meta 11: 

triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público.  

Conforme já mencionado na Introdução, em 2011, o Governo Federal lançou uma 

campanha de incentivo ao ensino técnico, em todo país, por meio do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Esse Programa foi situado no âmbito de mudanças 

políticas com o objetivo de ser uma proposta diferente de valorização do desenvolvimento 

industrial, a fim de amenizar o hiato existente entre o mercado de trabalho e o processo de 

qualificação profissional.  

Para Lima (2012), o Pronatec é um produto do Projeto de Lei n. 1.209/2011, aprovado 

praticamente na íntegra e sancionado no dia 26 de outubro de 2011 pela presidente Dilma 

Rousseff como Lei Federal n. 12.513/11. Consiste em propiciar “por meio de [...] projetos e 

ações de assistência técnica e financeira [...] a expansão da rede física”, alinhando “a 

educação profissional técnica de nível médio aos cursos e programas de formação inicial e 
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continuada ou qualificação profissional”.  Propõe ainda, no artigo 4º, ações que incluem: I – 

Ampliação de vagas e expansão da rede federal; II – Fomento à ampliação de vagas e à 

expansão das redes estaduais; III – Incentivo à ampliação de vagas e da rede do Sistema S; IV 

– Oferta de bolsa-formação para estudantes e trabalhadores; V – Financiamento da educação 

profissional e tecnológica; VI – Fomento à expansão da oferta de EP técnica de nível médio 

EAD; VII – Apoio técnico.  

Para Deluiz (1995), a educação técnico-profissional é uma discussão e uma urgência 

da atualidade, apesar de ser antiga pela necessidade de estar articulada à educação geral, com 

a intenção de evitar a dualidade histórica entre a educação propedêutica e a educação 

profissionalizante.  

Segundo Lima (2012), os que realmente se beneficiam com esse tipo de proposta, que 

apresenta uma realidade diferente dos objetivos idealizados no papel, são os empresários que 

empregam, mas que não investem na formação integral do sujeito, apenas no controle da 

qualificação da produção de forma imediatista. E também os governantes, que utilizam a EPT 

como barganha política na distribuição de bolsas sustentadas por critérios assistencialistas.  

Deluiz (1995) constata que, atualmente, o trabalho humano tornou-se mais 

intelectualizado e mais complexo e ao trabalhador é exigido operar com diferentes 

equipamentos e métodos, o que implica o aumento da qualificação e da capacidade de 

interagir com o conhecimento, além de exigir uma postura de participação cidadã.  

Para Oliveira (2009), há duas compreensões básicas de qualidade na educação no 

contexto atual. A primeira decorre de uma orientação econômica-produtiva através do 

desenvolvimento de competências para o trabalho, pelo regime de acumulação flexível. A 

segunda decorre de perspectiva histórica e de luta pela ampliação da educação como direito. 

Os elementos históricos dessa última vertente são a gratuidade, a obrigatoriedade, a laicidade, 

a gestão democrática e a oferta da educação escolar com qualidade social.  

O autor considera que a qualidade da educação deve ser compreendida na sua 

complexidade, envolvendo questões socioeconômicas e culturais dos envolvidos; a dimensão 

dos direitos, obrigações e garantias no plano do Estado e no âmbito dos sistemas e das 

escolas, as condições de oferta do ensino, gestão e organização do trabalho escolar, formação, 

profissionalização e ação pedagógica, acesso, permanência e desempenho escolar.  



25 
 

 

Além disso, (OLIVEIRA, 2009, p. 250) “uma escola de qualidade é certamente aquela 

que possui clareza quanto a sua finalidade social”, ou seja, a apreensão dos saberes 

historicamente produzidos pela sociedade. Para Gatti (2007), 

 

a qualidade da educação passa por questões como a existência de uma 

filosofia educacional e, pela consciência do papel social da educação – 

não só seu papel instrumental, de utilidade, por exemplo, para o 

trabalho, mas seu papel para a civilização humana, para a constituição 

de valores de vida e convivência, seu papel no desenvolvimento de 

sensibilidades ao outro, ao meio ambiente, às expressões humanas de 

cultura. Portanto, passa por elementos formativos que transcendem, 

embora não dispensem de modo algum, a aquisição de conhecimentos 

apenas. Também nessa ideia de qualidade incorporam-se a 

equitatividade nas oportunidades formativas para todos os cidadãos, a 

qual pelos dados, nossas políticas e os sistemas educacionais até aqui 

não ofereceram. Basta lembrar que: ainda temos uma taxa de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, em torno de 11%, a 

segunda maior do continente; mais, essa taxa varia entre 6% nos áreas 

urbanas das Regiões Sudeste e Sul e 38% no Nordeste rural; que 

também, a educação infantil e o ensino médio estão bem longe de 

atender a demanda existente; o fluxo escolar de quem entrou na escola 

melhorou, mas as reprovações no sistema determinam distorções ainda 

grandes na relação idade/série. 

 

 

Na formação humana, “[...] o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a 

atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. 

Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos” (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

Como se percebe, os governos almejam, desde sempre, determinar suas posições no 

campo da Educação, mas acabam repetindo os mesmos traços de descontinuidades, com 

políticas educacionais que parecem não priorizar a responsabilidade de suas ações, pois não 

garantem, efetivamente, que elas aconteçam de forma qualificada e duradoura.  
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1.2 – A proposta do Pronatec 

 

O Pronatec avançará no atendimento do público da educação de jovens e 

adultos, por meio do Pronatec EJA, e na oferta de cursos a distância, com o 

uso de tecnologias educacionais para o autoestudo e posterior certificação 

profissional, por meio do e-Pronatec. As ações do Pronatec em 2016 buscam a 

melhoria da qualidade e a expansão da oferta de educação profissional, e se 

articulam com o Reconhecimento de Saberes e com construção de Itinerários 

Formativos, para estimular o jovem e o trabalhador que retomem a sua 

trajetória nos estudos e, consequentemente, elevando a sua escolaridade e seu 

nível de formação profissional. (BRASIL, 2016) 

 

De acordo com MEC, em 2016, 2 milhões de vagas estavam previstas para o Pronatec. 

Seriam mais de 350 mil vagas em cursos técnicos e 1,6 milhão de vagas em cursos de 

qualificação profissional, com o esforço de diversos parceiros: 15 Ministérios parceiros 

demandantes; todas as secretarias estaduais de educação, que atuam como demandantes e 

ofertantes;  Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Sistema S – SENAI, 

SENAC, SENAR e SENAT; e redes estaduais, distrital, municipais e fundações públicas 

especializadas em Políticas Públicas para Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Para o MEC, essas iniciativas apresentavam os seguintes objetivos: 1. Expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de 

cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a distância; 

2. Construir, reformar e ampliar as escolas que ofertem a Educação Profissional e Tecnológica 

nas Redes Estaduais; 3. Aumentar as oportunidades educacionais dos trabalhadores com uma 

formação inicial e continuada ou uma qualificação profissional; 4. Aumentar a quantidade de 

recursos pedagógicos para apoiar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica; e 5. 

Melhorar a qualidade do Ensino Médio. 

A missão do Pronatec seria integrar a educação básica ao ensino superior com a oferta 

de cursos profissionalizantes em sintonia com as demandas do setor produtivo, com o objetivo 

de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio presencial e 

a distância e de cursos e programas de qualificação profissional; Fomentar e apoiar a 

expansão da rede física de atendimento da EPT; Contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino médio público, por meio da articulação com o ensino técnico; Ampliar as 

oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e 
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qualificação profissional; Estimular a articulação entre a política de EPT e as políticas de 

geração de trabalho, emprego e renda. (Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011).  

Os objetivos citados são importantes para o enfrentamento do problema do ensino 

profissional e tecnológico (EPT); entretanto, é preciso clarear a forma como o governo federal 

pretendia fazê-lo acontecer. Sabe-se que são iniciativas essenciais para a democratização do 

acesso à educação no país, mas é necessário fazer uma distinção entre o investimento 

pretendido pela esfera pública e aquele que é realmente realizado pelo setor. 

Nos textos oficiais, presentes no site do Ministério da Educação, quando definem os 

objetivos dos investimentos do setor, são usadas expressões que mostram certa ingenuidade 

em afirmar ações tão difíceis de serem colocadas em prática e que acabam imperando todo o 

processo de crescimento por não entrarem em contato com a realidade e partir dela a ação 

para o crescimento. Na meta 11, as expressões “assegurando a qualidade da oferta” e “a meta 

requer mudanças no valor social da formação técnica”, além de outras na própria definição do 

Pronatec como “buscam a melhoria da qualidade” e “contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino médio público” são pistas interessantes que mostram o quanto é evidente que sem 

qualidade de ensino na Educação Básica, torna-se utópica a continuidade do ensino e a 

concretização das metas do PNE referentes à Educação Profissional e Tecnológica. Porém, 

são pretensões que não saem do registro, não se tornam experiências, trajetórias de ensino... 

Em um artigo sobre a Educação Profissional no governo Dilma (Lima, 2012), destaca-

se que a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e o acesso ao Ensino Médio 

como direito social estão ameaçados, pois trata-se de uma iniciativa de conteúdo antigo e 

comercial de atendimento às demandas econômicas e pressões sociais por mais vagas no 

Ensino Técnico. Uma contradição entre o que deveria ser - uma oferta pública, gratuita e 

eficiente - e o que realmente é. 

De acordo com a pesquisa, como já evidenciado em outras épocas, em projetos 

similares, o atual apresenta-se incompleto, tanto do ponto de vista estrutural (pessoal, prédios, 

laboratórios etc.) quanto pedagógico (implantação da integração do Ensino Médio (EM) com 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e com a Educação Profissional (EP). Para Lima 

(2012), o Pronatec se assemelha com o Programa do Ensino Técnico (Protec) da gestão 

paulista, que tem 16 anos de ações voltadas para os estudantes e trabalhadores que querem 

fazer um curso técnico e que não têm como pagar.  
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Lima (2012) afirma que todas as mudanças propostas se fundamentam em questões 

econômicas, entretanto, quase sempre, muito mais justificativas do que justificáveis. Assim, 

as reformas educacionais valem mais pelos seus efeitos e interesses do que pelos objetivos 

anunciados.  

Entretanto, para Ciavatta e Ramos (2011), a matrícula gratuita de Educação 

Profissional em instituições privadas atrai a sociedade, compensando a baixa qualidade do 

Ensino Médio público. Além disso, as autoras entendem que as dificuldades de implantação 

do Ensino Médio integrado se manifestam, inicialmente, como sendo de ordem operacional e 

conceitual. Porém, essas dificuldades são, na verdade, expressão dos limites estruturais dados 

pela dualidade de classes, que ganham densidade na formação de um senso comum 

pressionado pelas necessidades materiais imediatas e, salvo as escolas da rede federal (Cefet, 

institutos federais, colégios universitários), pela descrença na eficiência dos setores públicos. 

(CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 36).  

Neves e Pronko (2008, p. 24) esclarecem que a escola “[...] vai se metamorfoseando 

de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas e com as mudanças nas relações de 

produção, nas relações de poder e nas relações sociais gerais”, visando à reprodução material 

da existência e a coesão social. A expansão do capitalismo monopolista tem alterado a 

escolaridade mínima para o trabalho simples visando ao aumento de produtividade, através de 

uma escolaridade básica em virtude do seu grau de generalização. 

Segundo Gatti (2007), “temos que buscar melhor adequação do percurso desses alunos 

nas séries escolares, e, cuidar mais do ensino a eles oferecidos no dia a dia da escola. 

Reprovações e abandonos têm a ver com a qualidade educacional, com a capacidade das 

escolas proverem com eficácia conhecimentos aos alunos e motivação para os estudos. Para 

esta qualidade se mostrar melhor atendida, algumas políticas e ações públicas precisam ser 

revistas, e iniciativas concretas em relação ao desenvolvimento do currículo em sala de aula 

se mostram necessárias.” 

A partir desse entendimento, percebemos que os cursos do Pronatec não conseguem 

dar continuidade à formação profissional e intelectual dos indivíduos e garantir o crescimento 

integral dos cidadãos, pois ao terminarem o Ensino Médio público, os jovens não têm garantia 

de ter adquirido a qualidade mínima satisfatória para prosseguir os seus estudos. Nesse 

contexto de incentivo à Educação Profissional, este estudo tem o objetivo de investigar a 
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representação social de docentes sobre seu trabalho no Pronatec. Essas pistas podem 

esclarecer a realidade desses cursos e, comparada com a sua idealização, podem perceber os 

avanços ou a continuidade de retrocessos no âmbito da Educação Profissional.  
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2. O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

2.1 – A Teoria das Representações Sociais  

 

A Teoria das Representações Sociais - TRS – é um referencial teórico-metodológico, 

de natureza psicossocial, que envolve valores, crenças, normas e saberes construídos no 

cotidiano, na análise do conhecimento do senso comum elaborado por grupos sociais. Foi 

introduzida por Serge Moscovici, em 1961, na França, com o estudo de sua tese de doutorado, 

La Psychanalyse: Son image et son public, sobre a representação social da psicanálise. Nesse 

estudo, o autor investigou o modo como a teoria psicanalítica penetrou no pensamento 

popular francês e como esse saber científico transformou-se, à medida que os sujeitos iam se 

apropriando dele. 

Nessa época, o prestígio alcançado pelas teorias construtivistas e pelas abordagens 

qualitativas abriu espaço ao estudo das Representações Sociais. Moscovici iniciou um 

processo de elaboração teórica, retornando ao conceito de representação coletiva, proposto 

por Émile Durkheim, e redefinindo o campo da Psicologia Social, que naquela época (anos 

50) privilegiava estudar o indivíduo com um olhar behaviorista, negligenciando a relevância 

dos processos mentais e seus desdobramentos.  

A Teoria das Representações Sociais se apresentou como uma alternativa crítica ao 

caráter individualista da Psicologia Social, que não considerava o contexto social como fator 

de investigação do sujeito. Contrário a essa perspectiva de individualização, Moscovici 

criticava a ideia de “defender uma separação radical entre representações individuais e 

coletivas e a sugerir que as primeiras deveriam ser do campo da psicologia, enquanto as 

últimas formariam o objeto da sociologia” (MOSCOVICI, 2007, p.13).  

Nesse contexto, Moscovici  propôs outra perspectiva, mais qualitativa e subjetiva, na 

qual procurava identificar diferentes visões de grupos sociais e como esses grupos interagiam 

no social. O interesse de Moscovici (1976/2012) era explicar a persistência de pensamentos 

“irracionais”, ingênuos, simplistas, supersticiosos na sociedade contemporânea e como o 

conhecimento do senso comum era formado e ancorado no grupo através da linguagem:  
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As representações são entidades quase tangíveis; circulam, se cruzam e se 

cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do encontro no universo 

cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos produzidos e 

consumidos, comunicações trocadas, estão impregnadas delas. Como 

sabemos, correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração, e, por outro lado, à prática que produz tal substância, como a 

ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica ou mítica. 

(MOSCOVICI, 1976/2012, p. 39)  

 

Para Alves-Mazzotti (2008), a teoria afasta-se da visão “sociologizante” de Durkheim 

e da perspectiva “psicologizante” da Psicologia Social da época, pois defende a ideia de que 

não há separação entre o “universo externo” e o “universo interno” do sujeito. A teoria 

considera as duas dimensões do indivíduo: a social e a psicológica, ou seja, uma teoria com 

um olhar psicossocial. 

O caráter dinâmico das representações sociais, com interesse por processos de 

significações e transformações operadas pelo conhecimento do senso comum, se expandiu em 

contraste à perspectiva estática das representações coletivas de Durkheim. De acordo com 

Moscovici (2007, p. 49): 

 

(...) se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um 

instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças 

(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser 

descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados com 

um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que cria 

tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu 

uso o termo “social” em vez de “coletivo”. 

 

Com a mudança de olhar, que passa a considerar as estruturas mentais e a atenção aos 

estados psicológicos internos correspondentes à construção cognitiva, a teoria reelabora o 

conceito de social. As representações sociais passam a ser entendidas não de forma isolada ou 

como uma instância intermediária, mas sim de forma singular e múltipla ao mesmo tempo, 

uma relação entre o mundo interior e o exterior, entre o individual e o coletivo, onde tudo tem 

sempre a ver com inúmeros acontecimentos e experiências.  

A teoria de Moscovici (1976/2012) recebeu desdobramentos com os estudos de três 

discípulos que desenvolveram pesquisas vinculadas ao tema das RS. As abordagens não são 

incompatíveis, pois fazem parte de um mesmo campo “moscoviciano”: a abordagem 

processual, mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet; a abordagem estrutural, 
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liderada por Jean-Claude Abric, que enfatiza a dimensão cognitivoestrutural das 

representações e a abordagem societal, liderada por Willem Doise, que tem o objetivo de 

identificar “como as inserções sociais concretas dos sujeitos condicionam suas 

representações”. (SÁ, 1998, p.19)  

Nesta pesquisa, optamos pela análise processual com a intenção de compreender a 

construção da representação, sua gênese, seus processos de elaboração e os aspectos 

constituintes da representação: informações, imagens, crenças, valores, opiniões, elementos 

culturais, ideológicos, entre outros (JODELET, 2002).  

O estudo de Moscovici (1976/2012) e os de seus colaboradores investigam como as 

pessoas tendem a elaborar teorias oriundas do senso comum por meio de informações que 

dispõem, a fim de tornar o novo, o desconhecido, em uma definição familiar e de fácil 

entendimento, principalmente quando se trata de assuntos relacionados ao mundo científico, 

os quais são ressignificados, “esclarecidos” e acomodados internamente a partir de tal 

apropriação e com a intenção de melhor entendê-los. Jodelet (2002, p. 36) assim define a 

representação social: 

 

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e compartilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designado como saber de senso 

comum ou ainda saber ingênuo, natural, essa forma de conhecimento é 

diferenciada entre outras do conhecimento científico. Entretanto, é tida como 

um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na 

vida social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 

interações sociais. 

 

 

Moscovici (1976/2012) afirma que cada grupo social tem seu sistema de 

representações, envolvendo experiências e aspectos da vida e é na representação social de um 

objeto que é possível perceber como o processo cognitivo interfere no social e como a 

dinâmica social influencia na elaboração cognitiva do indivíduo, através de códigos sociais, 

formas de expressão cultural e de experiências do cotidiano:  

 

É preciso que o conteúdo estranho se desloque para o interior de um conteúdo 

corrente, e que o que está fora do nosso universo penetre no interior do nosso 

universo (MOSCOVICI 1976/2012).  
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As pessoas analisam, conversam e pensam sobre os mais diferentes assuntos e 

elaboram significados a eles. Sá (1998) destaca que uma representação social sempre envolve 

os sujeitos e algum tema ou objeto, não havendo assim uma representação social sem 

especificar quem o interpreta e analisa, bem como o alvo desse interesse.   

Segundo Moscovici (1976/2012), o sujeito é capaz de transformar em objeto o que é 

representável, atribuindo-lhe significações e conceitos. O autor afirma que na sociedade os 

pensamentos são divididos em ‘universo reificado’ e o ‘universo consensual’. O primeiro 

refere-se ao mundo ligado aos conceitos, associado ao conhecimento científico, produzido 

com o rigor lógico, ou seja, a realidade é construída pela ciência. Enquanto o outro é o mundo 

do conhecimento do senso comum, o ser humano é a medida de todas as coisas. As pessoas 

são livres e têm a liberdade de falar o que pensam sobre tudo que desejar.  

As representações são construídas no universo consensual, no qual os sujeitos 

interagem com o objeto, expressando sua opinião, elaborando questionamentos e criando 

definições como parte do grupo ao qual pertencem, são os conhecimentos do ‘senso comum’. 

Esse movimento do sujeito é a forma que ele encontra de compreender a realidade de modo 

significativo, transformando o conhecimento em representação. 

O universo reificado, por ser mais formal, científico, “não-familiar”, é incorporado ao 

universo consensual através da construção de representações sociais, tornando-se, a partir daí, 

familiar.  

Tal articulação pode ser considerada como “o trabalho do psiquismo humano sobre o 

mundo, ou ainda, o espaço do sujeito social, lutando para dar sentido, interpretar e construir o 

mundo em que ele se encontra” (GUARESCHI, 2010, p.77)  

As representações são socialmente elaboradas e organizadas como um saber 

compartilhado pelo grupo, de modo que esse saber se acomode dentro de uma rede própria de 

significados com a finalidade de facilitar a comunicação e orientar as condutas dos sujeitos 

em relação a ele, reconstruindo-o para dar conta da sua complexidade.  Jodelet (2002, p. 22) 

propõe: 

 

[...] as representações sociais, como sistemas de interpretação, que regem 

nossa relação com o mundo e com os outros, orientando e organizando as 

condutas e as comunicações sociais. Igualmente intervêm em processos tão 

variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no 
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desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e 

sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais. 

 

Quanto à formação e ao funcionamento das representações sociais, dois processos 

evidenciam a interdependência entre a percepção psicológica e as condições sociais de 

atuação: a objetivação e a ancoragem. A integração da novidade com o meio social, 

associando um conceito a uma imagem seria a objetivação. E o vínculo que se dá entre o 

objeto e as práticas sociais, atribuindo valores e crenças pelo processo da comunicação seria a 

ancoragem.  

Sobre objetivação, Moscovici (1976/2012, p.100) diz que esta “faz com que se torne 

real um esquema conceitual, com que se dê à imagem uma contrapartida material”. É por 

meio da objetivação que é possível “descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser 

impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem”.   

Desse modo, o processo de objetivação extrai imagens para uni-las e reproduzi-las no 

mundo exterior, dando novas percepções ao que já é conhecido, evidenciando como os 

elementos representados pela ciência e pelo senso comum se integram a uma determinada 

realidade social, acomodando-se conforme a capacidade interpretativa dos sujeitos. 

Para Moscovici (1976/2012), o processo de ancoragem tem relação dialética com a 

objetivação na construção das representações, é a forma como o sujeito classifica e nomeia o 

que lhe está sendo apresentado, relacionando-o a outros conceitos já elaborados e 

familiarizados anteriormente. A ancoragem permite associações que se relacionam com 

valores e práticas sociais, é a construção de pensamentos em torno de um objeto.  

Responsável em contribuir para o aprofundamento da teoria de Moscovici, Jodelet 

(2001) analisa os processos formadores das representações sociais, as características e as 

etapas nas construções dessas representações e esclarece como o mundo social, o senso 

comum, interferem na elaboração psicológica que constitui a representação e como esta 

elaboração psicológica interfere no social. Para Jodelet (2001), as representações nos guiam 

no modo de interpretar e definir a realidade diária, no momento de fazer escolhas e de reagir 

frente aos obstáculos.  

Para a autora (2001), a relação entre a objetivação e a ancoragem se traduz em como o 

significado é dado ao objeto que está sendo representado, como a representação é interpretada 

pelo social, como se dá a influência no comportamento dos envolvidos, como se dá a 
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integração desse processo de relações, no qual o indivíduo interage com o grupo social e 

como também participa da interação com os seus pares através da comunicação.  

Os processos de objetivação e de ancoragem se relacionam e permitem compreender a 

interpretação do objeto através do modelo figurativo, um esquema de organização do 

pensamento. O modelo ou núcleo figurativo, proposto por Moscovici (1976/2012, p. 114), “é 

não só uma maneira de classificar as informações, mas o resultado da coordenação que 

caracteriza cada termo da representação”.  

O modelo figurativo é resultante da representação e apresenta as funções de ser um 

ponto comum entre a teoria científica e a representação social; de realizar a tradução do real 

em uma expressão geral e abstrata dos fenômenos que formam a representação; e de associar 

os elementos numa sequência dinâmica e própria. Segundo Moscovici (1976/2012, p. 115), 

 

ao penetrar no meio social como expressão do “real”, o modelo figurativo se 

torna então “natural”, utilizado como se fosse copiado diretamente dessa 

realidade. A conjunção de dois movimentos, o da generalização coletiva de 

uso e o da expressão imediata dos fenômenos concretos, permite à 

representação tornar-se um aparato cognitivo estável e orientar as percepções 

ou as opiniões sobre o comportamento ou as relações interindividuais. 

 

Nesse âmbito, o entendimento dos processos de constituição das representações 

sociais pode indicar pistas para melhor compreender o trabalho docente no Pronatec e o 

entendimento dos processos de constituição das representações sociais pode indicar como 

esse conhecimento foi construído e de que maneira o grupo estabeleceu o seu entendimento 

sobre o objeto.  
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2.2 – A relevância dos estudos de Representação Social no campo da Educação e 

da Educação Profissional 

 

Estudar a Teoria das Representações Sociais no campo educacional torna-se 

fundamental porque ela é especialmente útil no processo de busca dos significados produzidos 

e enraizados no cotidiano, através da comunicação, entre os indivíduos em diferentes grupos 

de pertencimento. 

Com o estudo das representações sociais, é possível compreender e oportunizar 

mudanças na Educação através da análise dos processos simbólicos que ocorrem na prática 

educativa, o como e o porquê de essas percepções serem construídas, enraizadas e partilhadas 

através de um olhar psicossocial, no qual o sujeito social se constitui e interage ao mundo 

social. Conforme menciona Alves-Mazzotti (2008, p.18) a respeito de pesquisas educacionais 

na área:  

 

 [...] resultados apontam a necessidade de se ultrapassar o nível da constatação 

sobre o que se passa na cabeça dos indivíduos, para procurar compreender 

como e porque essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são 

construídas e mantidas, recorrendo aos sistemas de significação socialmente 

enraizados e partilhados que as orientam e justificam. A intenção propalada de 

propiciar mudanças através da educação exige que se compreendam os 

processos simbólicos que ocorrem na interação educativa, e esta não ocorre 

num vazio social. Em outras palavras, para que a pesquisa educacional possa 

ter maior impacto sobre a prática educativa ela precisa adotar “um olhar 

psicossocial”. 

 

No campo da Educação, sabe-se o quanto é importante buscar o entendimento de como 

um objeto é percebido por seu grupo. Essas construções podem auxiliar no sucesso ou no 

fracasso de um campo de conhecimento. Segundo Alves-Mazzotti (1994, p.62), o estudo das 

representações sociais envolve “uma preparação para ação”, uma vez que:  

 

[...] as representações sociais, tal como as opiniões e atitudes, são “uma 

preparação para ação”, mas, ao contrário destas, não o são apenas porque 

orientam o comportamento do sujeito, mas principalmente porque 

reconstituem os elementos do ambiente no qual o comportamento terá lugar, 

integrando-o a uma rede de relações às quais está vinculado o seu objeto.  

 

Para Moscovici (1976/2012), a importância do estudo das representações sociais se dá 

no entendimento do funcionamento do sistema cognitivo do indivíduo, a partir de três fatores: 
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a dispersão da informação referente ao objeto de representação; a focalização, forma com que 

o objeto é percebido pelo grupo e a pressão à inferência, necessidade que “obriga” indivíduos 

do grupo a estarem prontos a responder sobre determinados objetos.  

Moscovici (2009) compreende que as relações sociais são produzidas num contexto 

cultural, político e econômico, com interesses e demandas heterogêneas, instituídos de 

representatividades.  

Como as representações sociais são produzidas pelas interações cotidianas, Moscovici 

(1988) ressalta que a sociedade está constantemente produzindo novas representações para dar 

sentido às relações sociais pelo hábito da comunicação. Conforme o autor indica (1988, 

p.248): 

[...] é surpreendente ver como ela brota de uma aparente repetição de clichês, 

uma troca de termos tautológicos à medida que ocorrem numa conversação, e 

uma visualização de imagens indistintas relacionadas a objetos estranhos. E 

ainda ela combina todos estes elementos heterogêneos num todo e dota a coisa 

nova com uma aparência inusitada e mesmo coesa.  

 

A mesma relevância se dá no campo da Educação Profissional, já que professores 

estão inseridos em um contexto social, que apresenta as suas singularidades, para as quais, 

muitas vezes, não foram preparados a enfrentar. Sabemos da dificuldade de professores e 

alunos quando se deparam com a realidade das políticas públicas educacionais e precisam se 

posicionar sobre os contextos que envolvem o ensino e aprendizagem, o que torna o amparo 

dos estudos das representações sociais uma grande contribuição para a melhor compreensão 

dos processos psicossociais dos sujeitos envolvidos.  

Para melhor compreender o sentido que o professor atribui ao seu trabalho, é 

necessário pensar um pouco sobre a sua própria identidade e trajetória, assim como as 

mudanças na organização escolar e o panorama de profissionalização ou de precarização do 

ensino, o que permitem ressignificar sua experiência e prática.  

Na pesquisa realizada por Abdalla (2009) sobre o sentido do trabalho docente e a 

profissionalização, na Educação Básica, os resultados mostram ancoragem em duas 

dimensões: (re)construção da identidade profissional; e lógica da resistência e/ou da inovação. 

Na primeira dimensão, constatou-se que o professor dá novo sentido ao seu trabalho quando: 

a) acredita nos métodos pedagógicos, nos objetivos e na organização prática das ações; b) 

percebe o grau de “implicação” em suas inúmeras tarefas; c) destaca modelos ou referências 
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que o relacionam a um grupo social; d) é consciente de sua função para a transformação 

social, apesar de, algumas vezes, exercer uma “conformidade simulada”, ou seja, se adapta 

conforme a necessidade e não necessariamente ao que acredita como coerente; e) sente-se 

reconhecido como profissional e valorizado apesar dos desafios que enfrenta. 

Quanto à segunda, destacaram-se dois elementos: a) os limites para a mudança dos 

sujeitos e suas intenções: os mecanismos de resistência, o conformismo com as contradições 

da vida, a rotina desgastante, a visão desvalorizada da profissão, o jeito de ser do aluno, a 

falta de inovação das práticas e a necessidade de adaptação dos sujeitos e das instituições; b) o 

processo de profissionalização e/ou precarização: a desvalorização profissional, a 

intensificação do trabalho, a ampliação das jornadas de trabalho, a desqualificação da 

formação profissional, as novas formas de regulação e controle e a ausência de tempo e 

espaço para planejar suas práticas.  

Os resultados dessa pesquisa sobre os sentidos do trabalho docente na Educação 

Básica podem também ser pensados no âmbito da Educação Profissional? Seriam os mesmos 

sentidos construídos pelos professores do Pronatec?  

É fato que o número de pesquisas sobre o trabalho docente é enorme, há uma 

quantidade imensa de registros sobre o tema; porém, há uma lacuna muito grande também, 

pois o trabalho docente no Ensino Profissionalizante não é contemplado nesses estudos. Em 

que medida a representação social do trabalho docente no Ensino Profissionalizante difere da 

representação social do trabalho docente de formação acadêmica? 

Confome Alves-Mazzotti (2015), a representação social é uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado que serve de orientação e justificativa para o 

comportamento das pessoas frente aos objetos representados, contribuindo para o 

fortalecimento da identidade grupal e a compreensão do sujeito a respeito dos acontecimentos 

da vida cotidiana.  

Portanto, buscar a representação social dos docentes sobre o seu trabalho desenvolvido 

no ensino técnico profissionalizante pode ser uma contribuição para o campo educacional. Na 

medida em que as representações sociais revelam uma visão funcional do mundo, construída 

por determinado grupo, as pesquisas que se voltam para a educação, baseadas nesse 

referencial teórico-metodológico, buscam a compreensão dos sentidos que os sujeitos dão a 
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diversos objetos, no caso desta pesquisa, o objeto “o trabalho docente desenvolvido no 

Pronatec”.  

 

 

2.3 - A Teoria das Representações Sociais e as Narrativas (Auto)biográficas 

  

As Representações Sociais são historicamente construídas e vinculadas a grupos e 

práticas sociais, é uma teoria sobre os saberes sociais produzida na e pela experiência do 

indivíduo no coletivo e no cotidiano. Jodelet (2001, p. 22) define representações sociais: 

 

Representação Social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de 

senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 

diferenciada, entre outras do conhecimento científico. Entretanto, é tida como 

um objeto de estudos tão legítimo quanto este, devido à sua importância na 

vida social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das 

interações sociais.  

 

De acordo com Alves-Mazzotti (2015), as características básicas das representações 

sociais são: a) a teoria trata os processos humanos como psicossociais, sem separar o 

individual do social, pois a partir da linguagem torna-se possível conhecer as experiências 

subjetivas e os saberes, objetos e sentimentos que são estruturados segundo seus significados 

partilhados; b) há uma relação dialógica entre representações, condutas e práticas; c) a 

representação social de uma profissão é uma marca de identidade, embora se constitua na 

história coletiva e na subjetividade que nela se inscrevem; e d) o percurso individual e a 

identidade pessoal enriquecem e transformam os percursos coletivos e, ao mesmo tempo, são 

formatados por eles.  

 Jodelet (2001) analisa as características e as etapas na construção das representações e 

enfatiza a função simbólica das representações sociais e o papel das interações entre grupos e 

indivíduos como uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto. 

 

[...] a representação social é sempre a representação de alguma coisa (objeto) e 

de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto nelas se 

manifestam (JODELET, 2001).     
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Como as características do sujeito e do objeto são tão importantes na busca pela 

representação social, ouvir as experiências desses sujeitos, dar voz aos seus pensamentos e 

sentimentos torna-se enriquecedor para se compreender a visão funcional do objeto construída 

por determinado grupo. No intuito de melhor traduzir a relevância e os significados dessas 

representações construídas e enraizadas no coletivo, a aproximação da TRS com as narrativas 

(auto)biográficas tem a intenção de compreender esse social através das experiências 

individuais, histórias de vida.   

Para Alves-Mazzotti (2015), as narrativas podem auxiliar a evidenciar: a) as relações 

entre a história individual e a história social; b) a singularidade dos sujeitos que está inserida 

na história coletiva de suas comunidades; c) os sujeitos como porta-vozes dos grupos sociais 

com os quais operam; d) a importância das mediações sociais como os grupos de pares.  

Segundo a pesquisadora, as narrativas (auto)biográficas contribuem em considerar em 

que medida os significados, os sentimentos e as condutas são veiculados pelo sujeito e podem 

explicar e reconhecer os padrões identificados no seu grupo de pertença ou, ao contrário, 

entender o afastamento do grupo, levantando hipóteses sobre que aspectos subjetivos, 

vinculados à história individual, às experiências do sujeito, ou às condições concretas nas 

quais suas práticas se desenvolvem, poderiam estar relacionados a esse distanciamento.  

 Portanto, escutar os professores, por meio de narrativas (auto)biográficas, a respeito de 

suas trajetórias de trabalho, poderá fornecer elementos interessantes nas pesquisas da TRS, 

explicitando, nas representações sociais, a mediação entre o individual e o social, além de, e 

principalmente, enriquecer as discussões sobre os desafios da Educação. Para Bragança 

(2012, p. 51): 

Tanto a autobiografia como a biografia focalizam a história individual. 

Entretanto, em uma perspectiva dialética, compreende-se que o individual está 

posto num processo coletivo de constituição. Nesse sentido, a narrativa é 

sempre plural e deve buscar a intensidade das mediações sociais e contextuais 

que dão sentido à trajetória estudada.  

 

O processo biográfico contribui na percepção da elaboração da identidade, das 

ideologias nas quais estão mergulhadas e na ordem social na qual acreditam, estimula a 

percepção da consciência e pode ser emancipador no sentido de atribuir um sentido, tanto para 
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o indivíduo quanto para a sociedade, às suas próprias experiências. Para Bragança (2012, p. 

49): 

 
A história de vida manifesta-se como movimento propriamente humano de dar 

sentido à vida e à sua historicidade. Constitui um enfoque teórico-

metodológico que, rompendo com o paradigma lógico-formal, focaliza a vida, 

em suas tramas individuais e coletivas, como um lócus privilegiado de 

compreensão dos processos sociais e históricos. Nesse sentido, não se reduz a 

uma técnica de recolha de dados ou de informações, mas também não se 

afirma como uma teoria ou ciência isolada, colocando-se, por sua natureza, na 

mediação entre a prática da investigação e a construção de conhecimentos, em 

uma abordagem multirreferencial que vai possibilitando a inteligibilidade dos 

processos humanos.  

 

 

Essa articulação beneficia a experiência investigativa, pois as histórias de vida podem 

contribuir para o estudo dos processos de produção de significados presentes nas 

representações. Para Finger (1998, p.85), as pessoas precisam tomar consciência sobre “como 

chegaram a interpretar o mundo do modo como interpretam”.  

Melhor dizendo, ouvir o outro, mapeando os argumentos que emergem na troca 

comunicativa, verbal e não verbal, e na relação social favorece a ressignificação da 

experiência e de sua representação.  
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3. A PESQUISA  

 

 3.1 – O campo 

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição particular, no Rio de Janeiro, que 

alocava alguns cursos do Pronatec.  Como se sabe, a ampliação do programa se deu em 

função de acordos com instituições privadas e públicas com o objetivo de atender à demanda 

em muitos bairros da cidade, distribuindo a oferta dos cursos de forma ampla e diversificada.  

Os sujeitos formaram um total de oito participantes, todos docentes e ainda atuantes 

nos cursos quando foram entrevistados. Na época dos encontros, aconteciam as avaliações 

finais do último módulo da última turma. Os docentes já estavam avisados de que no mês 

seguinte seriam demitidos porque não haveria a continuidade dos cursos do Pronatec na 

instituição.   

O critério adotado para a escolha desses sujeitos foi a disponibilidade em participar da 

pesquisa e a certeza de que todos estavam em sala de aula na mesma época e instituição, 

mesmo que em cursos diferentes. As últimas entrevistas aconteceram na última semana de 

trabalho desses docentes, entrega de notas e diários. 

 

 

3.2 - Os sujeitos  

 

 O momento que antecedeu as entrevistas foi de apreensão, era preciso garantir um 

grupo de professores que ainda estivessem atuando como docentes no Pronatec. Cada vez 

mais o número de cursos ia diminuindo e as turmas sendo encerradas. No apagar das luzes 

dos cursos técnicos de Farmácia, Massoterapia, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho e 

Estética, oito docentes foram contemplados.  

 Uma resumida descrição de cada entrevistado será exposta a seguir, com nomes 

fictícios e informações colhidas no momento da entrevista através do formulário de 

caracterização de perfil (Apêndice 1), que foi realizada no período entre abril e maio de 2016. 

 Salomão é Doutor em Ciências da Saúde, 55 anos, trinta anos de magistério. No 

Pronatec, lecionou por dois anos e meio nos cursos de Farmácia, Enfermagem e Segurança no 

Trabalho. Fabiano, 36 anos, fez MBA em Gestão Ambiental e é Doutor em Teologia, atuou 
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no Pronatec por quatro anos no curso técnico de Segurança do Trabalho. Tem oito anos de 

prática docente.  

 Leandro é biólogo, especialista em Gestão Ambiental e Mestre em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, tem 32 anos e doze como professor. Atuou no curso técnico de Química e de 

Estética por um ano e meio. Luciana, 52 anos, dois anos como professora, é graduada em 

Farmácia, especialista em Laboratório de Saúde Pública e lecionou no curso técnico de 

Estética e de Massoterapia por dois anos. 

 Patricia, 57 anos, é graduada em Comunicação Social e especialista em Docência 

Superior, EAD e Estética. Leciona há seis anos e atuou no curso de Estética e Massoterapia 

por dois anos.  Flavia, 43 anos, é graduada em Farmácia e especialista em Homeopatia e 

Licenciatura para Ensino Fundamental e Médio. Atuou nos cursos de Petroquímica, Petróleo e 

Gás e Farmácia por dois anos. Leciona há três.  

 Tânia é graduada em Farmácia e Mestre em Química Orgânica. Tem 52 anos, nove de 

magistério. Lecionou nos cursos de Farmácia, Massoterapia e Estética por cinco anos. E 

Maria, 31 anos, graduada em Fisioterapia e Doutora em Biologia Celular e Molecular. Atuou 

nos cursos de Farmácia, Massoterapia e Estética por dois anos. Seu primeiro emprego foi a 

docência no Pronatec.  

   Bourdieu (1999) ilustra que, muitas vezes, os pesquisados aproveitam a situação para 

se fazer ouvir, levar aos outros a sua experiência, seu ponto de vista sobre eles mesmos e 

sobre o mundo. Por vezes, esses discursos são e dão certo alívio ao pesquisado, pois ao falar, 

ele reconhece sua singularidade, reflete sobre sua história de vida e sobre o seu papel na 

sociedade.   

 
Minha mãe era professora, então aquela coisa assim, filha de professor, de 

diretora de escola, muito aplicada, muito correta, muito perfeccionista, acho 

que isso foi um exemplo na minha vida, né, e eu sempre falava quando era 

pequena: “Eu não quero ser professora!” porque eu via a mamãe carregando 

livros e cadernos e via ela toda carregada, eu dizia: “Ai, não quero isso pra 

mim, tadinha da mamãe, ela vive carregada e eu não vou fazer a mesma 

coisa!”. E hoje me vejo fazendo a mesma coisa: cheia de livros, cheia de 

materiais, cheia de coisas pra fazer com os alunos, preocupada da mesma 

forma... (Patrícia)   
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 Ao ouvir os docentes, as suas experiências, trajetórias de vida, formação e trabalho 

pôde-se perceber como as narrativas ressaltam a construção cotidiana dos saberes, que 

acontecem nos processos formais e informais de aprendizagem.  

 

Eu me recordo que no Ensino fundamental II, na antiga sexta série, hoje 

sétimo ano, eu tive uma professora de Ciências, e ela fez uma aplicação de um 

trabalho pra nós fazermos a leitura de um livro e depois nós fazermos um 

trabalho, é... sobre o livro. E o livro, o nome do livro era “Aventuras de uma 

gota d’água” e isso me influenciou muito na questão ambiental, e hoje, como 

biólogo especialista em meio ambiente, eu trago isso, em mim, uma marca 

muito indelével que eu consigo perceber que foi naquele exato momento ali 

que eu me descobri como uma pessoa que poderia atuar em prol do meio 

ambiente, e isso, lá pra década de noventa, não tinha assim uma preocupação 

tão acentuada com as questões da crise hídrica, não tinha muito isso... .Mas 

hoje, aquilo que eu aprendi lá deixou uma marca em mim, que hoje eu tenho o 

cuidado com a água, não apenas pela minha formação, mas pelo aprendizado 

que eu tive lá atrás. (Leandro) 

 

  

  

 3.3 – A coleta dos dados 

  

Como já foi citado anteriormente, a coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 

2016 e os instrumentos utilizados nessa etapa foram: um formulário para caracterização de 

perfil (Anexo 2) e um roteiro de entrevistas semidirigidas (Apêndice 2).   

As entrevistas foram transcritas e seu conteúdo analisado com inspiração em Bardin 

(1994). Essa análise possibilitou a inferência de categorias e de subcategorias (Tabelas 1, 2 e 

3). A intenção foi que a análise de conteúdo temática desse suporte à proposta de um modelo 

figurativo da representação social de docentes sobre seu trabalho no Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -  Pronatec (Quadro 1).  

O formulário de caracterização de perfil buscou identificar o sujeito, sua formação 

acadêmica, idade, tempo de docência e campo de atuação profissional (resumidamente 

comentado no item anterior).  O roteiro de entrevistas semidirigidas nos permitiu extrair as 

experiências significativas de formação antes do Pronatec, a caracterização dos docentes do 

ensino profissionalizante e tecnológico e a experiência docente nesses cursos (maior 

detalhamento na análise temática). 
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As entrevistas semidirigidas correspondem a perguntas abertas e fechadas, em que o 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas o faz como em 

uma conversa informal, com roteiro flexível, fazendo perguntas adicionais, caso sinta 

necessidade.  

Segundo Selltiz (1987), a principal vantagem da entrevista semidirigida é a produção 

de uma amostra do grupo de interesse e também a sua elasticidade quanto à duração, 

permitindo uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a 

interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas e sem 

constrangimento, o que permite abordar assuntos mais complexos e delicados. Quando isso 

ocorre, surgem discursos extraordinários, de grande utilidade à pesquisa.  

 

A arte do entrevistador consiste em criar uma situação onde as respostas do 

informante sejam fidedignas e válidas (SELLTIZ, 1987).  

 

 Para Bourdieu (1999), a transcrição da entrevista, que é parte integrante da 

metodologia do trabalho de pesquisa, não é somente um ato mecânico de passar para o papel 

o discurso gravado, pois, de alguma forma, o pesquisador deve perceber e interpretar os 

silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do informante durante a entrevista. 

Entretanto, o pesquisador tem o dever de ser fiel ao que foi falado durante a entrevista.  

 

 

3.4 – A análise dos dados 

 

O estudo foi fundamentado no referencial teórico-metodológico das Representações 

Sociais, com foco no sentido que os docentes do Pronatec deram ao trabalho que 

desenvolveram nos cursos técnicos profissionalizantes. Nesse caso, a pesquisa qualitativa foi 

adotada, devido à intenção de privilegiar significados produzidos pelos sujeitos em suas 

interações sociais. A pesquisa qualitativa favorece a interação entre o pesquisador e o 

entrevistado, o que permite a maior compreensão dos contextos e seus significados, 

motivações, valores e identidades traduzidos pelas experiências pessoais.  

Na TRS, a opção escolhida foi a abordagem processual, originada dos estudos de 

Serge Moscovici e seguida por Denise Jodelet, conforme já mencionado.  
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Por se tratar de uma pesquisa que envolve as interações sociais, as narrativas 

(auto)biográficas, aliadas à TRS como recurso teórico-metodológico, são potentes em 

promover a compreensão da relação dos sujeitos com a realidade na prática docente desses 

cursos, pois ao ouvir as experiências dos docentes, é possível perceber a trama que envolve os 

sujeitos com as questões propostas.    

Os dados do formulário de caracterização de perfil dos sujeitos foram tabulados e as 

entrevistas gravadas e transcritas foram analisadas com apoio na análise de conteúdo 

temática, proposta por Bardin (1994), conforme já mencionado. Essa técnica de análise 

consiste em um concreto e operacional método de investigação, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, com o objetivo de estudar 

significações partilhadas pelos membros de um grupo a respeito de um determinado assunto. 

 O uso dessa técnica procura compreender o discurso, o pensamento social dos sujeitos 

e as relações existentes com o grupo de pertença, agrupando os significados obtidos em 

unidades temáticas por meio de uma contagem dos relatos pertinentes, apresentados pelos 

sujeitos da pesquisa.  

 Essa análise deve ser conduzida em três etapas: pré-análise, exploração do material e o 

tratamento dos resultados. A pré-análise consiste em realizar uma leitura “flutuante” das 

transcrições das entrevistas, identificando os temas mais significativos. Na fase exploratória, a 

análise busca codificar e organizar os temas e as suas categorias, assim como os elementos 

mais significativos em relação ao objeto e os significados, a fim de gerar interpretações para a 

análise final.  
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3.5 – As narrativas (auto)biográficas  

 

 Estudar as narrativas (auto)biográficas e utilizá-las para enriquecer as concepções 

teóricas nos parece uma direção consistente para reconhecer a especificidade do trabalho 

docente, os saberes que sustentam as suas práticas pedagógicas e o retrato da política pública 

de Educação Profissional e Tecnológica pelo olhar do professor.  

 No presente estudo, buscamos aproximar esse campo da TRS para melhor 

compreender o trabalho docente no Pronatec. Segundo Bragança e Maurício (2008, p.265): 

 

Os sujeitos, nesse caso professores, ao relatarem seus processos de formação, 

suas práticas educativas, suas histórias de vida, por meio de depoimentos orais 

ou escritos, em memoriais ou outros meios, expressam suas representações 

dos processos que vivenciam ou que já vivenciaram. Seus relatos são 

perpassados por valores, crenças, conhecimentos que orientam suas ações, 

revelando-se a si mesmos e a seus grupos de pertença nos objetos que 

descrevem.  

  

 Através da narrativa das experiências significativas na trajetória de vida do indivíduo, 

torna-se possível encontrar pistas que contêm elementos comuns ao grupo de professores, 

favorecendo a construção de um saber comum sobre a docência e, consequentemente, de uma 

representação social. Para Josso (2010, p. 183):  

 

[...] a narrativa de vida não tem em si poder transformador, mas, em 

compensação, a metodologia de trabalho sobre a narrativa de vida pode ser a 

oportunidade de uma transformação, segundo a natureza das tomadas de 

consciência que aí são feitas e o grau de abertura à experiência das pessoas 

envolvidas no processo. 

 

 Como uma abordagem teórico-metodológica, a narrativa apresenta a possibilidade da 

troca e da percepção do sentido das práticas sociais, como fonte de estudo nas investigações 

das ciências humanas e sociais. Para Nóvoa (2010, p. 14): 

 

O Método (auto) biográfico e a Formação vem, mais uma vez, ao encontro das 

inquietações com a formação ao longo da vida, hoje ainda mais exacerbadas 

pelas mutações sociais, que exigem do adulto que se auto(trans)forma, mais 

do que nunca, a capacidade de tomar entre suas mãos a própria vida e 

empreender a conquista de consciência histórica de sua formação. 
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 Bragança e Maurício (2008, p.257) afirmam que “o estudo da história de vida não 

apresenta, em principio, um fim em si mesmo, mas focaliza a contribuição que esta pode dar 

para a compreensão de determinados fatos, momentos ou contextos históricos”. As autoras 

(2008, p. 255) afirmam:  

 

A lembrança individual apóia-se nos quadros da memória coletiva e esta 

permite retorno ao passado, no intuito de conformá-lo ao pensamento e às 

representações do presente inseridas na sociedade atual e no seu grupo de 

pertença. Para que a imagem de um objeto possa representá-lo, é necessário 

que ela seja comum a um conjunto de indivíduos, portanto, social.  

 

 

 A interpretação das narrativas de vida revela a identidade do sujeito, mas também a 

pluralidade do contexto ao qual está mergulhado, o que permite enxergar as influências e as 

mudanças de percurso tanto do indivíduo quanto do grupo em face das necessidades do 

cotidiano e da sociedade. Para Josso (2010, p. 175): 

 

A hipótese do poder transformador está indissocialmente ligada ao conceito de 

experiência formadora, segundo o qual qualquer prática deixa traços; que toda 

tomada de consciência cria novas potencialidades; e que a transformação é um 

processo que se desdobra em razão de um caminhar interior mais ou menos 

consciente antes de se tornar visível para o outro.  

 

 Para Bragança (2012), as histórias de vida, as biografias e as autobiografias focalizam 

a história individual, mas em um processo coletivo, pois o indivíduo faz parte do coletivo e se 

constitui pelas experiências compartilhadas no grupo e pelo grupo. Segundo Bertaux (1997, p. 

34 apud BRAGANÇA, LIMA, 2016):  

 

[...] a diferença entre autobiografia e narrativa de vida, sendo a primeira um 

trabalho do sujeito feito a partir de uma narrativa escrita, priorizando um olhar 

sobre a globalidade da vida, já a narrativa de vida assume a forma oral e é 

fundada no diálogo entre o investigador e o sujeito, focalizando as 

experiências por meio de um “filtro”. O conceito de “filtro” é importante no 

sentido de indicar que efetivamente a narrativa de vida prioriza o trabalho com 

os fragmentos da vida que são orientados em função do objeto de estudo e dos 

movimentos da memória do que reconta sua vida. 

 

 A cada experiência passamos por um processo contínuo de transformação ou de 

permanência, num conjunto de escolhas que configura um “eu” dinâmico e conservador ao 
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mesmo tempo, pois é capaz de mudar, se adaptar, ou permanecer com o mesmo olhar sobre o 

objeto em questão. Entretanto, o próprio caminho de construção de opinião tem na 

experiência a referência de como agir, pensar e representar o que se encontra fértil na 

memória. De acordo com Larrosa (2002, p. 27):  

 

[...] o saber da experiência sublinha, então, sua qualidade existencial, isto é, 

sua relação com a existência, com a vida singular e concreta de um existente 

singular e concreto. A experiência e o saber que dela deriva são o que nos 

permite apropriar-nos de nossa própria vida. 

 

Para Larrosa (2002), há uma diferença de sentido entre experiência e vivência, a 

primeira é reconhecida como um fato transformador e significativo. E a segunda como fatos 

comuns da vida cotidiana. Benjamim (1994, p.201) afirma que “O narrador retira da 

experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as 

coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”. 

Nessa dinâmica relação entre os interlocutores, Josso (2010, p.175) nos alerta “[...] 

sobre os papéis do autor, ator e leitor, na prática de construção e de compreensão de histórias 

de vida e, para que, por meio da reflexão sobre esses três papéis, nos interrogássemos sobre o 

poder transformador das histórias de vida”.  

Percebe-se que o pesquisador, como sujeito de sua própria história de vida, passa 

também a fazer parte da história de vida de seus entrevistados e essas relações se entrecruzam, 

proporcionando mais uma experiência para cada um e ao mesmo tempo para o grupo. Para 

Josso (2010, p. 179): 

 

A posição de ouvinte, ou melhor, do ator-ouvinte, vai gerar um trabalho 

interior de comparação por identificação e diferenciação da sua história com a 

narração ouvida. Esse processo é extremamente importante na iniciação de um 

questionamento sobre o que se faz para que se possa sentir, ao mesmo tempo 

tão semelhante e tão diferente. É nesse momento que é iniciada a procura 

daquilo que gera a singularidade na generalidade.  

 

Dessa percepção surgiu minha motivação, inspirada por Bragança (2012), em também 

fazer parte da pesquisa como alguém que revisita a memória de sua experiência como ouvinte 

e pesquisadora, e ressignifica e registra essa história de vida em sua própria narrativa. A 

seguir alguns registros dessa experiência tão significativa... 
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Na análise das conversas sobre trajetórias de vida e de formação 

docente, percebi o quanto o processo de escuta, de reflexão e de análise 

torna-se significativo para os interlocutores envolvidos, tanto o 

pesquisador repensa sobre as suas lembranças significativas e os 

impactos de suas escolhas sobre a realidade, como o entrevistado 

mergulha em sua memória, se redescobre e ressignifica a sua história 

como pessoa e como docente.  

 
Ao final de cada entrevista, esse “inventário pessoal” transformava-se 

também em um novo “acordo” de renovação de escolhas para o futuro. 

Como se, ao lembrar o passado, perceber o presente e se projetar para 

o futuro, representasse um novo contrato de escolhas pessoais, sendo 

repensado e planejado no ato da própria fala, como uma 

reorganização de ideias e de ideais que acontecia de forma dinâmica 

no momento da narração.  

  

Ao mesmo tempo, ao fazer parte de um coletivo e se perceber 

valorizado pela escuta da pesquisa, percebi certo otimismo e 

perseverança na valorização das mesmas crenças e nos mesmos 

valores que constituem os docentes que são hoje.  

  

E o interessante é que as dificuldades da prática docente e, 

especialmente a prática docente no ensino técnico profissionalizante, 

não pareciam abalar as convicções dos entrevistados, como docente e 

educador.  

  

Talvez a presença da pesquisa como ponte entre a prática e a academia 

fosse a garantia de que esses elementos políticos e institucionais fossem 

externos ao que realmente é importante, não exercendo influência e 

impacto relevante na construção da identidade desse sujeito como 

pessoa e como docente. 
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4 . AS DESCOBERTAS 

 

4.1 – Análise das narrativas 

 

 O efeito da potência das palavras quando oficializado no papel permite aos leitores um 

convite à reflexão, à busca de sentido e à compreensão das escolhas pessoais e seus 

desdobramentos. A seguir, um olhar, em forma de narrativa, de cada uma das oito entrevistas 

realizadas (em ordem de acontecimento), as quais foram transcritas, relidas muitas vezes e 

analisadas. 

  

Salomão: a tranquilidade em ser experiente 

 

 Desde novo, apaixonado por Ciências, optou pela carreira de docente e teve apoio de 

seu pai, que o ensinou a valorizar e escolher o que dava prazer e não o que dava dinheiro. 

Admirava aquele homem, julgava-o um intelectual, a frente de seu tempo. Seguiu a carreira 

docente sem nenhuma referência de algum professor, além de seu pai. Estudou com docentes 

tradicionais e extremamente rigorosos, mas não tem nenhuma mágoa ou destaque.                                             

 Começou a trabalhar muito novo, fez doutorado e tem muita experiência no ofício. 

Sente orgulho quando percebe algum aluno seguindo o seu próprio caminho: a elevação 

intelectual como pessoa e a escolha pelo conhecimento através da pesquisa em cursos de pós 

graduação. 

 Sobre o Pronatec, lamenta o fim e compara a iniciativa do governo com o mar, vai e 

volta... Metaforicamente, escolhe a representação do rio, no qual alguns alunos têm a 

possibilidade de aproveitar as condições a seu favor e outros não.  

 Salomão ressalta que os cursos técnicos profissionalizantes são uma ótima saída para 

essa demanda específica, que apresenta autoestima baixa; entretanto, afirma que esse público 

não difere, de forma marcante, dos alunos do primeiro período da graduação. Ele explica que 

nem todos devem ser graduados, que há a necessidade de níveis sociais, mas que todos devem 

se esforçar para garantir uma elevação cultural.  

 Sugere que os cursos precisam de um enfoque profissional e prático, que o docente 

precisa da experiência de mercado para melhor atuar em sala de aula, que o curso deveria ser 
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mais qualificado, não permitindo que todos pudessem entrar, que deveria ter uma avaliação 

diagnóstica para identificar quem tem o real interesse de estudar e não permitir fazer por fazer 

porque é gratuito.  

 

Fabiano: a escolha de ser professor como um amigo 

 

 A lembrança do tempo de escoteiro e de um professor de História faz Fabiano ressaltar 

a importância de se ter experiências positivas no universo escolar e de como isso o 

influenciou na escolha de ser um docente que também é, antes de tudo, um amigo do aluno, 

alguém que ele possa confiar, contar, além de aprender.  

 Professor também do SENAC, Fabiano já conhecia a proposta do Pronatec e não teve 

nenhuma dificuldade em aprimorar as suas aulas para melhor atender aos alunos. Considera 

que o professor desses cursos precisa ser dinâmico e objetivo, sem perder tempo com o que 

não é importante.  

 Para ele, o Pronatec é uma evolução, pois o Brasil tem uma deficiência técnica muito 

grande, além da carência educacional e cultural. Contudo, percebe que o projeto precisa ser 

melhorado, como qualquer outro, experimentado e, em seguida, ajustado. Ele acredita na 

melhoria contínua.  

 Durante as aulas, percebeu o quanto as turmas eram misturadas e o quanto os alunos 

estavam sedentos em entrar para o mercado de trabalho. Tentou familiarizá-los com a 

realidade, contando experiências, dando exemplos do que dá certo e do que não dá, 

explicando como é a prática e qual é o perfil desse profissional idealizado no curso. 

 Fabiano identifica alguns aspectos que poderiam melhorar a qualidade dos cursos: 

uma triagem que permita identificar a necessidade e aptidão do aluno e a matrícula em um 

local próximo à sua residência.  

 Antes da inscrição, ele sugere um ciclo de palestras sobre cada profissão, sobre o 

mercado de trabalho, a realidade do profissional daquele curso, sua área de atuação e as 

principais dificuldades, despertando uma escolha consciente, já que é proibida a mudança 

depois da matrícula.  

 Sua visão otimista assegura que os alunos estão preparados porque foram aprovados e 

acredita que o Pronatec irá continuar porque seria um retrocesso a não continuidade diante de 
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tanta necessidade, mas que é urgente aparar as arestas e criar oportunidades de trabalho, ter 

um sistema integrado com a introdução de estágios.  

Fabiano escolheu a planta como representação do Pronatec, porque o percebe como 

uma semente que precisa de cuidados, de condições para crescer, se desenvolver e de proteção 

contra as espécies invasoras, as pragas e todo tipo de ameaça. Cuidados e orientações para que 

ela produza o fruto, porém é necessário tempo, entre a semente e o fruto há um caminho... É 

um trabalho a médio-longo prazo, não se planta uma semente hoje e já se espera que amanhã 

ela dê o fruto... É um processo e tem todo um trabalho por trás disso...  

Uma experiência significativa, Fabiano se orgulha de ter sido escolhido como 

paraninfo da turma. Analisa que esse presente se deu por sua postura amiga em sala de aula, 

afirma que os alunos viam nele alguém em quem podiam conversar, pedir conselhos, um elo 

de confiança. Para ele, o professor não é importante somente porque ensina, passa 

conhecimento, mas também porque troca experiências.  

  

Leandro: a preocupação com o desenvolvimento social do indivíduo 

 

 Sempre atento a todas as informações recebidas, Leandro percebe claramente o quanto 

a sua experiência de filho, de aluno e de educador foi importante para o crescimento e 

amadurecimento da pessoa e profissional que ele é hoje. Destaca a importância da 

participação construtiva dos pais na vida dos filhos e do trauma que maus professores podem 

causar à autoestima dos alunos; porém, ressalta que a influência de uma professora de 

Ciências e a leitura de um livro sobre água o fez enxergar a beleza e a urgência da questão 

ambiental. 

 Lembra-se do quanto foi sofrida a experiência com a Matemática, por causa dos 

desmandos da professora. Escolheu a Biologia para se distanciar dos humanos e trabalhar com 

animais, mas acabou fascinado pela oportunidade de fazer o oposto do que aconteceu com ele, 

seu prazer está em ter a sensibilidade de perceber a dificuldade do aluno e ajudá-lo como 

aluno e como cidadão.  

 Filho de trabalhadores da Comlurb, Leandro escolheu a educação ambiental como 

foco em seu mestrado e em sua missão como educador, sensibilizando os seus alunos a terem 

um comportamento consciente.  
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 Com um olhar crítico ao mundo ao redor, ele não entende como as pessoas 

“terceirizam” as suas responsabilidades, como os alunos são entregues à escola para serem 

educados. 

 Leandro acredita na potência dos cursos técnicos como primeira etapa na formação 

profissional do cidadão, acredita na vivência do docente como o principal recurso em sala de 

aula.  Chegou ao Pronatec por necessidade de emprego, recém chegado do Rio Grande do 

Norte. Encontrou um ideal no projeto, que lhe fez acreditar que finalmente o governo deixaria 

de ser paternalista para de fato oferecer condições de crescimento aos menos favorecidos. 

Entretanto, ficou decepcionado ao perceber que o projeto seria passageiro, que não teria 

continuidade. Esperou uma preparação pedagógica, proposta pela instituição, mas não 

aconteceu. Encontrou alunos despreparados, sem noções básicas, muitos analfabetos 

funcionais e o trabalho foi muito difícil. 

 Para ele, o Pronatec é um medicamento porque contribui para a saúde do indivíduo. 

Pessoas que talvez estivessem isoladas, sem perspectiva, e o Pronatec como uma luz, uma 

possibilidade, uma esperança em tirar a dor dessas pessoas.  

 Leandro lamenta os que não conseguiram chegar ao Pronatec, fica feliz em ver o 

crescimento de alguns alunos, presenciar a sua transformação, a diferença entre a chegada e a 

saída do aluno. Nem tudo que viveu nessa experiência docente foi bom, mas ressalta como 

significativa a vivência com os alunos, se julga um apaixonado pelo o que faz e acredita que 

nasceu para ser professor...  

 

Luciana: apaixonada pela vida 

 

O ambiente doméstico sempre foi movido à conversa, livros, discussões políticas e 

muita curiosidade, apesar de seus pais terem apenas o segundo grau, a mãe talvez nem isso. 

Eles sempre foram muito cultos, desde muito nova sempre participou de conversas, o pai 

gostava de política, tinha amigos que se reuniam para conversar, se acostumou ao ambiente de 

troca de ideias, de aceitar divergências, trabalhar com as opiniões contrárias... E ao longo do 

tempo isso foi se sedimentando, fluindo...  

Nunca quis ser professora, mas foi sendo confrontada pelo destino. Começou com os 

treinamentos na sua área de trabalho, fazendo capacitações como farmacêutica sanitarista do 
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Estado do Rio de Janeiro, sendo uma multiplicadora pelo Ministério da Saúde. E ao longo de 

tantos encontros, os alunos e os colegas sempre falavam que tinha muito jeito, que conseguia 

transmitir muito claramente o que queria.  

Surgiu o Pronatec, ao seu olhar, uma oportunidade interessante, gostou da experiência, 

gostou de dar aulas. As disciplinas eram pouco técnicas: Políticas Públicas, Atendimento 

Humanizado, Formação do Cidadão, Formação de Pessoas, e aí se viu como na infância, 

como no seu passado, com aquela vontade de ajudar a formar outras pessoas...  

Admiradora de Química e de Biologia, Luciana escolheu a Farmácia. Seus professores 

antigos, desde a alfabetização, Ensino Médio e até mesmo os professores de seus filhos, 

viraram seus amigos, sabe o nome de quase todos, tem contato com a primeira professora e 

um bom relacionamento com os educadores dos seus filhos. Os professores ainda atuam em 

sua vida...  

No segundo grau, na faculdade, a lembrança de professores formadores, excelentes, 

aquele que almeja o aluno crítico, o sujeito modificador de sua realidade, do seu ambiente... A 

filha caçula quer fazer Educação.  

 Profundamente apaixonada pelo milagre da vida, desde o iniciozinho, a formação, as 

multiplicações celulares, o mistério, até a beleza de formar pessoas... Encontrou no Pronatec 

esse elo entre a docência e a formação de pessoas, o otimismo com a vida, a preservação e a 

manutenção dela em todos os sentidos. 

Associa o Pronatec a um grande acerto de contas na história do país, porque tem a 

intenção de promover essa demanda, que parece outra sociedade, um público excluído de 

conhecimento e de oportunidades. Estimulada a fazer a diferença, ela reconhece o seu esforço 

e acredita que algumas sementes foram plantadas. 

Admiradora dos cursos técnicos profissionalizantes, por ter começado a sua trajetória 

profissional neles e por ter oferecido o mesmo caminho aos três filhos, ela acredita no 

amadurecimento que esses cursos oferecem à pessoa e aposta que eles têm uma qualidade 

muito aproximada com a graduação.  

Especificamente o Pronatec, Luciana destaca a dificuldade em administrar o número 

grande de alunos com uma grande diferença de perfis entre eles, a demora do material 

didático e depois a evasão. A falta de bagagem escolar e cultural é outro ponto desafiador, 
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como inseri-los em um contexto histórico, mostrar a importância dos fatos e fatores mais 

básicos como a necessidade de se expressar verbalmente e adequadamente. 

 Apesar dos obstáculos, Luciana vê o Pronatec como uma planta frutífera, que não 

morre, argumenta que o animal de um modo geral morre e o mineral é estático. Ela acha que a 

planta tem a capacidade de se perpetuar, afirma que apesar dos contratempos, o 

distanciamento diminuiu entre os alunos e o conhecimento, o mercado de trabalho, mas alerta 

que mudanças são importantes para a continuidade do projeto. Quando vê o crescimento do 

aluno, reforça os seus ideais em ter fé e fascinação pela vida... 

 

Patrícia: a mãe como identidade e orgulho  

 

 Com formação em Comunicação Social, pós-graduação em Marketing e Docência 

Superior e com uma empresa de consultoria, Patrícia sempre achou que o seu destino seria 

longe da sala de aula. Desde pequena via a mãe, professora dedicada e diretora de escola, 

querida e admirada, como um exemplo de mulher, mas não como um exemplo de profissão. 

Sempre disse que não queria ser como ela, carregada de livros e preocupada com os alunos. 

No entanto, Patrícia se emociona ao se perceber completamente identificada com a imagem 

dessa mulher, se percebe fazendo as mesmas coisas e desejando, para o resto de seus dias 

como profissional, estar em sala de aula. Carinhosamente, conclui: “Com essa memória da 

mamãe, bom, o que eu quero agora? Me aposentar e dar aula, que é uma delícia, pra mim, é 

uma delícia..., é a minha cachaça.”   

 Patrícia reforça que a visão que tem da infância é voltada para a imagem da mãe, mas 

observa também que sempre foi rodeada de excelentes professores. Talvez por sua mãe ter 

sido uma diretora de escola, todos os professores que teve foram carinhosos e deixaram a sua 

marca de forma positiva e construtiva. Ela se orgulha de ter sempre estudado em escola 

pública, por opção e não por falta de posses, até o terceiro ano do Ensino Médio e de ter feito 

parte de uma educação diferente dos dias atuais, uma educação pública que dava certo, que 

preparava os alunos de forma cidadã e para dar continuidade aos estudos nas universidades. 

Ressalta que passou em sexto lugar na UFRJ em Comunicação Social.  

 Apesar de toda essa herança, desde muito nova, seguiu carreira empresarial, ocupou 

cargos importantes e de chefia em empresas como: TV Globo, Banco Nacional, Mesbla e 
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Volkswagem. Foi a primeira mulher gerente de marketing de automóveis. E depois de muita 

experiência, abriu sua própria empresa. Em seguida, por hobby, abriu uma empresa de 

estética. No meio do caminho, a docência foi aparecendo, primeiramente sendo convidada 

pelas próprias empresas a capacitar os funcionários, formar novos consultores e vendedores. 

Em outro momento, foi convidada a dar aula no Cefet, tornou-se professora orientadora do 

Cefet Junior e quando se percebeu, já fazia parte da área acadêmica. 

 Sempre motivada a estudar e apaixonada pelo mundo do trabalho, decidiu fazer uma 

pós em Estética para gerenciar melhor o seu empreendimento, e nesse curso, se destacou e foi 

chamada para coordenar o curso de Estética do Pronatec.  

 Para Patrícia, o Pronatec foi uma excelente oportunidade de “encurtar o caminho da 

história”, como ela diz, pois o aluno acelera a sua chegada ao mercado de trabalho sem passar 

pela graduação, que é mais demorada. Mas o Pronatec foi um grande desafio para a instituição 

e também para os professores. A diversidade de perfis em sala de aula e os conflitos que 

ocorreram fizeram com que qualquer preparação que ela pudesse ter dado aos professores, 

como coordenadora, fosse pouca, pois a realidade encontrada por eles foi, 

surpreendentemente, pior do que eles imaginavam. Projeto heterogêneo e sem muito norte, a 

instituição recebeu um pacote e teve que decifrá-lo, resume.   

 Enxerga que o Brasil enaltece os intelectos, mas desvaloriza os “braços”, o diploma na 

frente da experiência. E a política do Pronatec é justamente colocar braço no mercado, de 

preferência “braço com cérebro”. Entretanto, ela acredita que os cursos precisam de 

reformulações urgentes, começando por esclarecer aos alunos o que é ser profissional, 

passando pela necessidade de conteúdos teóricos, uma preocupação especial com a evasão e o 

nivelamento das turmas, o repensar sobre a experiência dos primeiros módulos nessa prática 

inovadora.  

 Se o Pronatec fosse uma coisa, para Patrícia, seria um broto de alguma planta. Broto 

esse que está sendo plantado sem nem saber que tipo de planta será, se vai vingar, se vai 

colher alguma coisa e nem será visto o desenvolvimento desse broto que apontou, porque o 

curso acabou e todos saíram.  

 Com profunda tristeza, confessa que se decepcionou com o projeto, com a 

descontinuidade, com o resultado, com o descaso do governo, com a desproporção do quanto 

os professores se dedicaram e do que resultou. 
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 Uma experiência positiva, o projeto de voluntariado, de responsabilidade social, no 

Hospital Jesus e na Maternidade Leila Diniz, um esforço coletivo dos professores, 

coordenação e instituição, que deu bons resultados. Foi gratificante para todos os envolvidos: 

pacientes, alunos e organizadores. Os alunos receberam um certificado e compreenderam que 

a estética eleva a autoestima das pessoas e com isso elas podem superar, com mais 

determinação, os seus problemas.  

 

Flavia: a busca de um lugar e o encontro com a docência 

 

 Farmacêutica, Flavia associa suas escolhas na graduação às influências que teve no 

período escolar. Tanto a disciplina acadêmica quanto a postura em sala de aula de sua 

professora de Química despertaram o caminho e um desejo a seguir. Outra referência 

significativa em suas memórias foi a inovação de seu professor de Física, que passava 

exercícios com cálculos matemáticos, mas lia poemas de sua própria autoria enquanto os 

alunos faziam. 

 Na família, o predomínio de carreiras voltadas para a administração e economia, 

Flavia ressalta que foi a primeira a procurar a área da saúde. Tentou Medicina, passou para 

Odontologia e Farmácia, optou pela segunda e se encantou pelo curso, percebeu sua afinidade 

e encarou o mercado de trabalho. Infelizmente, percebeu o quanto o mercado é ingrato, pois 

apesar da responsabilidade da função de um farmacêutico, os salários são muito baixos e a 

sensação é de desvalorização.  

 Seguiu em busca de um lugar mais expressivo e realizador, fez curso de guia de 

turismo e começou a trabalhar com turismo pedagógico. A aula que dava aos alunos, dentro 

do ônibus, associando conhecimento com experiência e vivência, despertou em Flavia a 

grandeza e a beleza na relação professor/aluno, fez contato com suas próprias lembranças 

marcantes, em como é possível ser marcante também ao outro, ressignificando o ser professor 

e o ser aluno, sendo ela também o elemento inovador no processo de aprendizagem. Resolveu 

fazer um curso de Licenciatura para dar aula em colégios e surgiu a oportunidade do Pronatec.  

 Estar em sala de aula, nos cursos do Pronatec, foi desafiador, mas também uma certeza 

de que havia encontrado o seu caminho. Flavia descobriu que seus alunos não tiveram a sua 

sorte, não tiveram bons professores no Ensino Médio, não tinham sido nem apresentados à 
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Química ou à Física. Ela se deparou com alunos que tinham uma pequena noção e outros que 

só tinham realizados trabalhos em grupo sobre essas matérias, cujo professor aparecia para 

explicar o trabalho e outro dia para buscar o trabalho.  

 Como ser inovadora diante de uma situação de falta de base como essa? Como 

desenvolver um trabalho de continuidade entre o Ensino Médio e o mercado de trabalho se, na 

realidade, não há de fato uma construção de conhecimento nessa etapa para a maioria desses 

estudantes? Como em um ano e meio fazer o trabalho de cinco? Ela destaca que muitos não 

sabiam fazer uma soma, nunca viram uma regra de três... Ressalta que ouvia com frequência 

dos alunos que sentiam medo de Química ou Física.  

 Flavia acredita no foco dos cursos técnicos profissionalizantes, sabe que o mercado de 

trabalho, na área de Farmácia, está cheio de pessoas sem nenhum conhecimento e 

completamente despreparadas para lidar com o público e atender às suas necessidades naquela 

função; entretanto, não vê no projeto Pronatec a solução desse problema.  

 Desanimada com o fim dos cursos, lamenta ter sido dessa forma, acredita que os 

cursos deveriam continuar realizando ajustes, como o aumento do tempo de duração, a fim de 

suprir as carências do Ensino Médio; uma orientação inicial aos alunos, antes do início, sobre 

os cursos, requisitos básicos e atuação no mercado, com o objetivo de evitar ou diminuir a 

evasão. 

 Para representar o Pronatec, de forma metafórica, Flavia encontrou dificuldade em 

escolher algo, alegou falta de criatividade, mas decidiu pelo livro, por representar o lugar 

aonde se busca o conhecimento. Ela considera o Pronatec uma boa tentativa, mas não acredita 

que será por ele que as necessidades seriam supridas, pois os alunos chegam aos cursos muito 

despreparados e às vezes são analfabetos funcionais, sem a menor condição de fazer um curso 

técnico de fato e ingressar no mercado de trabalho, não conseguem formular uma frase, fazer 

uma conta, não entendem o que leem, como vão lidar com o público? E o pior, para ela, é que 

todos devem passar, não podem ser reprovados, mesmo que precisem fazer muitas provas. 

Indignada, acredita que o investimento deveria começar na Educação Infantil, no 

Fundamental I e II. 

 Para atuar como docente em cursos técnicos profissionalizantes, Flavia aposta na 

vivência profissional, critica a escolha de alguns em dar muito conteúdo e não focar o ensino 

para a prática. Alega que os alunos gostam de perceber no professor uma ponte que os levem 
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ao mercado, que aponte dicas de atuação e para isso, ao olhar da Flavia, não é suficiente ter 

títulos no currículo desse docente, se não traz consigo a vivência de como atuar. 

 Flavia lamenta o fim do projeto, apesar de problemático em sua essência, mas fica 

grata de ver que alguns alunos entram em contato com ela pelo “facebook” para agradecer e 

avisar quando conseguem um emprego. 

 

 

Tânia: experiência própria no ensino técnico profissionalizante 

 

 Estudante do curso técnico, Tânia acredita, através de sua própria experiência, que 

esse é o caminho certo para se ter certeza da profissão a escolher na graduação, para se chegar 

a essa graduação mais preparado e com uma visão de mercado e área de atuação. Assim 

aconteceu com ela... Trabalhando em um laboratório antes de ingressar na graduação, o 

contato com bons professores, especialmente o de Química Orgânica, e com farmacêuticos, 

fez com que optasse pelo curso de Farmácia.  

 Feliz em reconhecer que conviveu com excelentes professores, alguns, não 

coincidência, de Química Orgânica, sendo referências e lembranças significativas, para Tânia, 

um docente no técnico profissionalizante deve ser um exemplo e dar motivação para os 

alunos, deve criar neles o gosto pelo o que estão fazendo, mostrar o que existe lá fora, a 

realidade, apresentar as responsabilidades. Defende que o professor deve ter o conhecimento 

profundo da proposta política e pedagógica do programa, apesar de reconhecer que não tem 

esse conhecimento. Com experiência no Ensino Técnico Profissionalizante, Tânia achou que 

o trabalho que desenvolveu no Pronatec foi bom, mas sofreu com a falta de apoio de material, 

xerox e data show, para oferecer aos alunos as aulas dinâmicas e com atividades sobre 

anatomia. 

 Para Tânia, o saldo é positivo. O Pronatec é um vegetal, uma planta crescendo, se 

expandindo, que deu frutos, ganhos, trocas, ambos aprenderam, professor e aluno. Foi um 

crescimento; entretanto, uma experiência negativa de fofocas entre professores e alunos, 

causada por uma colega docente, lhe rendeu uma sensação de humilhação. Ela lamenta a falta 

de ética e os aborrecimentos que teve, mas reconhece a experiência como positiva no saldo 

final.  
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Maria: a necessidade de estar sempre aprendendo 

 

 A estudante de pós-doutorado é jovem, 31 anos, e reconhece sua extrema curiosidade 

em aprender, de piano a desenho, além de seu estudo acadêmico. Como experiência 

significativa, afirma ter sido o trabalho voluntário com idosos a mais importante e marcante. 

Estudou o ciclo básico em uma escola pública de Angra dos Reis e tem boas lembranças dos 

seus professores, cuja influência é evidente tanto na sua formação pessoal como na prática 

docente. Ela acha importante repetir as boas vivências que teve e repensar sobre as não boas a 

fim de não cometer os mesmos exemplos. Considera que teve um bom ensino, o suficiente 

para se manter numa escola particular quando ingressou no Ensino Médio.  

 Queria Medicina, mas tornou-se fisioterapeuta e se apaixonou pela profissão, depois 

emendou no mestrado, doutorado e muita dedicação à pesquisa. Entretanto, sentiu 

necessidade de dividir seu conhecimento e surgiu o desejo da sala de aula e como primeira 

experiência, o Pronatec. Admira a proposta dos cursos técnicos profissionalizantes porque o 

aluno consegue mais rapidamente ser capacitado para o mercado de trabalho. Dá o exemplo 

dos próprios alunos do curso que lecionou, pois muitos já estão trabalhando na área. Para ela, 

o docente do ensino profissionalizante precisa estar bem capacitado, ter muito conhecimento, 

querer aprender sempre e ser capaz de transmitir o que sabe ao aluno, utilizando uma 

linguagem que ele entenda.  

 Maria tem uma visão otimista do projeto, da sala de aula e do convívio e ajuda mútua 

entre professores. Apesar da inexperiência de sala de aula, não sentiu dificuldades em montar 

as aulas ou lidar com os alunos e suas dificuldades. Procurou transmitir o conhecimento de 

forma criativa e dinâmica e ressaltou que com a internet e a quantidade de informações e 

recursos, é quase impossível não elaborar uma aula atrativa e interessante, se assim o 

professor desejar. 

 Quando pedi para representar o Pronatec de forma metafórica, ela primeiro pensou em 

um ouro e depois em um diamante que precisa ser lapidado pelo aluno, mas também pelo 

professor. Sua visão de docência e de discência tem muita semelhança com o seu próprio 

modo de ir à busca do conhecimento, seu desejo em aprender, sua força na superação dos 

obstáculos e sua determinação.  
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 O olhar de Maria para a experiência com o Pronatec foi positivo e a amizade que fez 

com os alunos simboliza o quanto a convivência foi produtiva. Ela comenta com orgulho que 

mantém contato com alguns pelo “Facebook” e que é sempre avisada sobre as conquistas 

deles, o que a torna participativa dessa construção e realização profissional.  

 Para Maria, a experiência com o Pronatec foi um marco positivo no seu início de 

carreira como docente, que teve como ponto forte a facilidade em interagir com os alunos e 

suas necessidades, como se a descoberta do ambiente de sala de aula fosse também uma 

descoberta de suas próprias aptidões e desejos.      

 

As narrativas sobre as narrativas 

 

Através do olhar do sujeito investigador e também sujeito da própria experiência 

narrativa, “as narrativas sobre as narrativas”, anteriormente registradas, têm a motivação de 

captar a importância e a riqueza da sutileza dos olhares, da vibração da voz, da entonação da 

fala ao comentar certos assuntos, do movimento corporal e da essência da intencionalidade 

discursiva. 

É importante ressaltar a mediação intencional dos temas investigados em função dos 

objetivos da pesquisa. Para isso, faz-se necessária a escolha de perguntas adequadas, que 

permitam sensibilizar o resgate da memória e o desejo da fala. Assim descrevo minha 

experiência:  

 

A experiência da entrevista foi muito gratificante. Para mim, porque 

dava voz aos professores e me via como eles, pois passava a ser 

cúmplice de suas lembranças, compartilhava suas experiências, 

imaginava suas descobertas, reconhecia seus desafios e fazia conexão 

com suas histórias de vida e de prática docente.  

 

Ao mesmo tempo, sentia a importância da pesquisa, do universo 

acadêmico, de cada texto lido para a elaboração da pesquisa, de cada 

reflexão acerca do tema, da política nele envolvida, da Educação de 

uma maneira ampla e real. Senti uma realização pessoal muito grande, 

me percebi também realizando uma narrativa (auto)biográfica. E essa 

energia fez-se positiva a mim e aos meus entrevistados.  
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Josso (2010) afirma que ao lembrar ou relembrar alguma prática, uma “experiência 

formadora”, entramos em contato com possíveis transformações que tivemos com aquela 

ação, positivamente ou negativamente, e que esse processo comunicativo é que permite a 

reflexão, tornando-as reconhecidas como uma “experiência significativa”.  

Portanto, o sujeito das narrativas é o autor de sua própria história e ao entrar em 

contato com a sua trajetória, sua bagagem de vida, consegue avaliar o processo de construção 

do seu ser e do seu caminhar num movimento constante de reestruturação e de interação com 

o todo. O sujeito, ao reconhecer o seu passado, tornando-o real no momento da fala e da 

escuta de si mesmo, é capaz de repensar o futuro, dando novos contornos à sua trajetória. Foi 

assim minha elaboração pessoal desse processo:  

  

Realmente, apesar de sermos diferentes como pessoas únicas que 

somos, tínhamos muito em comum: o ser docente, o ser educador, o ter 

amor pelo o que faz, o acreditar no que faz. Uma sensação de afinidade 

e de querer bem, mútuo, entre docentes e crentes na Educação. As 

barreiras do desconhecido se entregavam ao novo, ao novo par, ao 

pertencimento de um novo grupo.  

 

Ao visitar novamente a instituição para uma nova entrevista, 

encontrava alguns entrevistados e o cumprimento era alegre e afetuoso 

como se, ao saber de suas lembranças mais significativas e de seu 

desabafo, tornássemos unidos à causa maior de ser educador e fazer 

algo pela Educação.  

 

Sempre ouvia as mesmas falas do quanto foi bom aquele momento da 

entrevista, do quanto eles gostaram. Numa dessas conversas informais, 

uma professora concluiu que por estarem se sentindo tão abandonados 

e desvalorizados diante do término precoce do projeto e também diante 

de tantas dificuldades experimentadas em sala de aula, a chegada da 

minha pesquisa deu voz a eles para extravasar, permitiu que alguém 

ouvisse o que tinham a contar e a avaliar sobre o que deu certo e o que 

deu errado no projeto. Alguém que prestigiasse essa fala e experiência, 

que quisesse conhecer a visão deles sobre o que aconteceu, como 

aconteceu e o que poderia ser melhorado.  Alguém que desse 

importância à docência, ao ser docente, ao sujeito dessa prática 

docente. 
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4.2 - Análise temática das entrevistas 

 

As narrativas individuais expostas, combinadas com a análise de conteúdo temática 

das entrevistas, podem nos oferecer pistas para a busca de um modelo figurativo da 

representação social que os docentes elaboram sobre seu trabalho em cursos do Pronatec.  

O material analisado (oito entrevistas) teve como ponto de partida as seguintes 

unidades temáticas, ou temas-chave: “Experiências de vida significativas e formadoras antes 

do Pronatec”, “Pronatec - aspectos gerais” e “Docência no Pronatec”. Para esses temas foram 

inferidas categorias e subcategorias observadas nos discursos dos sujeitos.  

 O tema 1 (Tabela 1): “Experiências de vida significativas e formadoras antes do 

Pronatec” apresenta sete categorias com suas subcategorias: Experiências familiares, Ensino 

Fundamental (professores – experiências positivas, professores – experiências negativas e 

escola), Ensino Superior (professores - experiências positivas, referência a áreas específicas, 

crescimento acadêmico dos alunos), Pós-graduação (interesse pela mesma área da 

graduação, procura pelo magistério), Ensino Profissionalizante e Técnológico, 

Experiências Profissionais (em outras áreas, na docência), Referência a atividades diversas 

(tempo de escoteiro, serviço ao exército, trabalho voluntariado para idosos).  

O tema 2 (Tabela 2): “Pronatec – Aspectos gerais” apresenta cinco categorias com 

suas subcategorias: Acesso (necessidade de emprego, convite, desejo em dar aula), 

Valorização (atende à população excluída de outras propostas,  oportunidade de se colocar no 

mercado de trabalho, como etapa na formação profissional, promove o desenvolvimento 

social do indivíduo, atende às necessidades do mercado e do país, aprendizagem para o 

professor, semelhança com a graduação), Críticas (descontinuidade do projeto, necessidade 

de ajustes na execução do projeto, necessidade de ajustes na educação básica), Sugestões 

(ciclo de palestras antes das inscrições, avaliação diagnóstica, convênios com estágios e 

empregos, aulas de Português e Matemática nos três módulos). 

 O tema 3 (Tabela 3): “Docência no Pronatec” apresenta cinco categorias com suas 

subcategorias: Influência de experiências anteriores no EPT, Características importantes 

de um docente do EPT (vivência no mercado de trabalho, dinamismo, objetividade, 

conhecimento acadêmico, conhecimento do projeto pedagógico,  motivar o aluno), 

Estratégias de aula utilizadas (associar conhecimento à vida prática, criar vínculo com 
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alunos, utilizar uma linguagem simplificada, utilizar ferramentas tecnológicas, utilizar o 

laboratório de anatomia, utilizar o plano de ensino do Pronatec, retornar o conteúdo do ensino 

médio), Dificuldades encontradas (defasagem cognitiva dos alunos, diversidade de perfis 

dos alunos, ausência de reuniões pedagógicas, ausência de suporte pedagógico, evasão, 

grande número de alunos em sala), Experiências significativas (crescimento dos alunos, 

vivência com os alunos, desgaste no relacionamento com professores, reconhecimento 

profissional do professor, projeto de voluntariado, morte de uma aluna). 

 Em seguida serão expostas e comentadas as três Tabelas, com suas categorias, 

eventualmente subcategorias, número de vezes que apareceram no conjunto das falas e 

exemplos em cada uma.   

 

Tabela 1: Tema: “Experiências de vida significativas e formadoras antes do Pronatec” 

Categorias Subcategorias F1 Relatos 

Experiências 

familiares 

 10 “Então é assim, a visão que eu tenho de infância e tudo 

é a minha mãe, passando experiência, trocando, 

construindo pessoas, isso que eu tenho, carrego comigo, 

né? (olhos cheios d`água).” (Patrícia)  

 

 

 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Professores 

(experiências 

positivas) 

13 “O jeito que ele ministrava a aula, conduzia... Ele era 

um amigo na verdade, ele era mais que um professor, 

ele era um amigo nosso... Um amigo que estava ali pra 

tá ajudando.” (Fabiano) 

“... a minha professora de Química, não é à toa que eu 

fui fazer Farmácia...” (Flávia) 

Professores 

(experiências 

negativas) 

4 “... na hora que eu fui à mesa dela pra mostrar as 

respostas que eu tinha feito no caderno, ela 

simplesmente me chamou de burro, falou que eu tinha 

feito tudo errado, ela pegou a borracha e apagou meu 

caderno todo, e... o que mais me marcou não foi... não 

apenas isso, mas foi todo mundo ir embora e eu ficar o 

único na sala de aula tendo que refazer toda a atividade, 

porque ela simplesmente tinha apagado meu caderno 

todo e ela não teve a capacidade, como professora, de 

pontuar onde tinham sido os meus erros, se houvessem, 

e aonde tinham sido meus acertos, se houvessem...” 

(Leandro) 

 

Escola 1 “Eu lembro que, no meu ensino básico, ... eu gostei 

bastante da escola, escola pública, mas uma escola que 

apesar de ser pública, em Angra dos Reis, era uma 

escola muito boa.” (Maria) 

 

                                            
F1 - frequência 
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Ensino Superior 

Professores 

(experiências 

positivas) 

3 “... na faculdade tive professores, assim..., muito 

formadores, não só do profissional, mas do aluno 

crítico, sujeito, ... modificador, vamos se dizer assim... 

da realidade, da sua... do seu ambiente mesmo...” 

(Luciana) 

Referência a áreas 

específicas 

8 “... sempre gostei muito de química e de biologia. 

Então, a carreira que mais, na época,  juntava essas 

duas era a farmácia. Na verdade eu sou muito curiosa e 

eu sempre gostei de tudo que envolvesse a vida, vida de 

uma maneira mais ampla... E biologia e química, né... É 

o inicio da vida...” (Luciana) 

Crescimento 

acadêmico do aluno 

1 “... realmente é a gente ver um aluno nosso que 

começou aí a graduação, chegar a um mestrado, 

doutorado ou posição assim elevada como eu já tenho 

alguns alunos nessa situação, alguns até já nas federais 

aí, fazendo parte do grupo de pesquisas, né,  já que eu 

sou um pesquisador...” (Salomão) 

 

 

Pós-Graduação 

Interesse pela 

mesma área da 

graduação 

2 “... tudo e sempre caía muito a questão da Biologia, 

sempre muito interessado nessa área, as questões 

ambientais principalmente, sempre muito fortes na 

minha vida, questão de trabalhar com resíduos sólidos, 

tudo isso de lixo..., inclusive, na minha dissertação de 

mestrado, eu trabalhei muito essa questão de formação 

de agentes multiplicadores dessa questão, como que as 

pessoas atuam...” (Leandro) 
Procura pelo 

magistério 

1 “... no final da faculdade, me deu vontade de fazer 

mestrado pra justamente dar aula, sempre foi a minha 

vontade dar aula, então já fui direto da graduação, fiz 

mestrado, não fiz nada voltado pra Fisioterapia...” 

(Maria) 

Ensino 

Profissionalizante e 

Tecnológico 

 2  “... professores do ensino técnico me ajudaram muito, 

pra mim foi assim referência, e eu comecei a fazer 

estágio na UFRJ antes de passar, de entrar no curso, o 

que me levou foi o curso técnico...” (Tânia) 

“Então, ... eu sou técnica em química, fiz numa época 

que era só profissionalizante, não era o técnico, mas 

talvez isso tenha me ajudado a  me encaminhar pra cá, a 

gente tem uma outra  visão...” (Luciana) 

Experiências 

profissionais 

Em outras áreas 3 “As minhas escolhas profissionais sempre foram pra ser 

empresária, me vi muito jovem gerente, comecei a 

trabalhar com 18, 19 anos na faculdade de 

Comunicação Social, aí fui pra estágio em agência, 

estágio pra televisão, TV Globo, TV Tupi, adorava e 

sempre focada na área de Marketing, ... muito jovem, 

com 24 anos, eu já era gerente...” (Patrícia) 
Na docência 4 “... trabalhei no SENAC, com essa realidade de 

qualificação profissional, e trouxe essa mesma 

realidade pra dentro do ensino técnico, aqui no 

Pronatec...” (Leandro) 

“... trabalhei dois anos com turismo pedagógico... aí eu 

descobri que o que eu realmente gostava era de dar 

aula, né, e era uma aula completamente diferente, 

aquela aula dentro do ônibus, ...” (Flávia) 
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Referência a  

atividades diversas 

Tempo de escoteiro 1 “Quando eu fui escoteiro, devia ter uns 12 anos, 10... 

Dos 10 aos 12 anos, então a questão da disciplina, 

hierarquia, foi um contato muito interessante...” 

(Fabiano) 

Serviço ao exército 1 “Eu servi o exército, como oficial, então contribuiu pra 

formação na questão de responsabilidade, disciplina, 

comprometimento, e tal...” (Fabiano) 

Trabalho voluntário 

para idosos 

2 “... na época da faculdade, a experiência que eu tive que 

eu levo pra minha vida toda foi fazer trabalho 

voluntário, né, no asilo, ajudar idosos, alimentar os 

idosos, isso me ajudou, não só como profissional, mas 

como ser humano em si, então essa experiência foi a 

que mais me marcou.“  (Tânia)  

 

 Nesse tema, é notória como a influência da família e dos professores contribui para a 

formação do indivíduo socialmente e profissionalmente, como as experiências significativas 

do passado têm relação com a visão que se tem da vida e de como viver no presente, 

incluindo a profissão.  

 

Na verdade, o ambiente doméstico mesmo, os meus pais, apesar de não terem 

uma formação “formal” de ensino, meu pai acho que chegou ao segundo grau 

só, e minha mãe talvez nem isso. Eles sempre foram muito curiosos, muito 

cultos, né... Informais, vamos dizer assim... então sempre teve muita conversa 

em casa... Muita leitura... Livro, livro, livro... Livro ate dizer chega! Discussão 

direto de todos os assuntos, desde muito nova eu sempre participei de 

conversas, meu pai gostava de política, então tinham uns amigos que se 

reuniam pra conversar sobre política, eu tava sempre lá, principalmente com 

uns 12 anos, por aí...   Então desde muito cedo eu fui me acostumando com 

um ambiente de trocar ideias, aceitar divergências de opiniões, é... tentar 

trabalhar as opiniões contrárias... E ao longo do tempo isso foi sedimentando... 

(Luciana).  

 

Atualmente, diante de tantas discussões sobre trabalho docente e formação 

profissional, pode-se destacar um grande desafio para o professor: fazer do seu trabalho uma 

ação significativa para ele, quem ensina e também aprende.  

Para melhor compreender esse docente na relação entre ensinar e aprender, é 

necessário considerar vários aspectos do processo de formação profissional e da prática 

educativa, já discutida por diversos autores da área: (TARDIF, 2000, 2013; GAUTHIER, 

2014; KENNEDY, 1997; KUENZER, 2007; FRIGOTTO e CIAVATTA, 2005, entre outros).  
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A maioria desses estudos constata, na dinâmica do dia-a-dia, a presença de 

sentimentos antagônicos ao lidar com os problemas da docência: satisfação e indignação, 

persistência e descaso, interesse e desmotivação, esperança e desânimo.  

 

[...] a marca dos bons professores que eu tive e também procuro não errar 

como aqueles professores erraram comigo, porque talvez seja imperceptível 

pro profissional docente quando ele está na prática, que ele está cometendo 

um equívoco, que ele está cometendo um erro, talvez ele acabe errando, 

tentando, achando que está certo, entendeu? (Leandro) 

 

Para comentar o contexto atual do ofício de ser professor, interessante seria voltar no 

tempo e discutir alguns fatores que contribuíram para a expansão dessa profissão. Para Tardif 

(2000), o contexto histórico influencia decisivamente na formação do trabalho docente e, 

consequentemente, no ensino escolar. O pesquisador divide esse contexto histórico em três 

idades distintas: a primeira, a idade da vocação, na qual o ato de ensinar era um trabalho 

predominantemente feminino e tinha o objetivo de controlar e disciplinar as crianças com um 

propósito de moralizá-las e moldá-las, de acordo com os princípios da religião. Portanto, 

nesse período histórico, do século XVI ao XVIII, ensinar apresentava uma essência subjetiva, 

ou seja, o docente era “convidado” a cumprir uma importante missão.  

A segunda idade é a do ofício, a partir do século XIX. A profissão de docente deixava 

de ser um chamado às mulheres, que apresentavam uma vocação em cuidar, e passava a ser, 

gradualmente, uma opção de trabalho que gerava uma renda e um contrato salarial. Nesse 

período histórico, a influência das Igrejas perdia força, havia a criação de escolas públicas e a 

presença das crianças ia se tornando obrigatória dentro das salas de aula. O autor destaca que 

ainda era presente o sentimento de servidão a um propósito sublime, mas com alguma visão 

de construção de uma carreira e a obtenção de um salário.  

A terceira é a idade da profissão, que começa na segunda metade do século XX e está 

presente até os dias atuais. Os professores passam a gerenciar o conhecimento teórico e 

prático dentro das instituições, são envolvidos nas decisões e engajados no crescimento 

econômico e tecnológico. São os especialistas, os chamados profissionais. O professor, em 

todas as idades, apresenta a capacidade de agregar, de ser uma referência, um exemplo a ser 

observado... 
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[...] a minha professora de Química... e o respeito que os alunos tinham por ela 

era uma coisa impressionante e ao mesmo tempo tinha um outro professor, 

professor de Física, que apesar de dar aula de Física, que é uma disciplina 

completamente matemática, né, é... pouco impessoal, muito número, ele, 

enquanto a gente fazia os exercícios, ele lia poemas que ele escrevia. Então 

aquilo pra mim, eu acho que foi..., me mostrou humanidade, né, humanização, 

então eu acho que é isso que eu falei, eu tive excelentes professores, pessoas 

que influenciaram muito na minha vida, muito mesmo. (Flávia) 

 

Ao analisar o histórico e a realidade da experiência docente, percebe-se, de acordo 

com Kennedy (1997) e Tardif (2013), que o professor acaba repetindo as práticas vividas e 

observadas como discente. Muitas vezes, apesar de conhecer novas abordagens, ele prefere 

manter, consciente ou inconscientemente, o mesmo padrão no qual está familiarizado.  

Se for verdade que o professor reproduz suas experiências como aluno e se os 

professores desse professor também reproduziram suas experiências e assim sucessivamente, 

há um indício, portanto, de uma continuidade e de uma familiarização maior dos docentes 

com a Pedagogia Tradicional.  

Para Gauthier (2014), a Pedagogia Tradicional apresenta uma abordagem mecânica, 

enciclopédica e dogmática. A escola prepara para o futuro e tem a preocupação em transmitir 

cultura. O ensino é dirigido pelo mestre, que possui o saber e é dele que parte toda a ação 

pedagógica. O controle disciplinar é valorizado, assim como a transmissão de conteúdos. Na 

Pedagogia Tradicional, educar é um movimento de “fora” para “dentro”. A escola é passiva e 

não valoriza as emoções e os interesses dos alunos, ela age sobre o indivíduo para melhor 

moldá-lo. 

Com o tempo, a concepção sobre infância e educação começa a apresentar mudanças, 

surgindo a Pedagogia Nova, em oposição à Pedagogia Tradicional. Segundo Gauthier (2014), 

a principal característica dessa nova pedagogia é a mudança de foco na ação educativa, pois a 

educação passa a ser pautada no ser, em suas necessidades e desenvolvimento. O papel do 

professor é de orientar e despertar o indivíduo para o saber, ele é como um recurso, um guia 

que aguça a capacidade criativa de cada um. A escola passa a ter um caráter funcional, é ativa 

e valoriza o lado subjetivo do aluno. Na Pedagogia Nova, educar é um movimento de 

“dentro” para “fora”. 

O autor destaca que paralelamente às mudanças e críticas da Pedagogia Nova à 

Pedagogia Tradicional, há a contribuição do desenvolvimento da Ciência. A Pedagogia torna-
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se assim um palco de observações e experimentações das práticas de aprendizagem, a fim de 

criar, com a participação da Psicologia voltada para a criança, uma Ciência da Educação.  

Especificamente sobre a docência, percebe-se que a imagem dos professores e a sua 

forma de ser docente interfere na construção de um ideal de identidade e que colaboram na 

concretude desse ser que agora se vê nesse papel de docente e educador de sua época.  

 

Sempre influencia, a forma que o professor passa pra você, você acaba se 

baseando na forma que o professor conseguia passar pra você ou então aquele 

professor que tinha mais dificuldade de passar, você tenta fazer de uma forma 

diferente, então acho que todos eles influenciaram, mesmo os que não foram 

tão bons, influenciaram para que eu não agisse daquela forma, tentasse ser 

diferente, passasse diferente pros alunos, acredito que sim.  (Maria) 

 

 

Tabela 2: Tema: “Pronatec – Aspectos Gerais” 

Categorias Subcategorias F Relatos 

 

 

 

 

 

Acesso 

Necessidade de 

emprego 

2 “Inicialmente eu vim pro Pronatec pela necessidade de 

trabalho, né... que eu precisava trabalhar, eu estava 

vindo do Rio Grande do Norte...” (Leandro) 

Convite 2 “Em 2010 eu abri essa empresa de estética e fazia uma 

pós pra poder entender do negócio, me destaquei no 

curso, a coordenadora me chamou, que ia ter o Pronatec 

de Estética, pra ser a coordenadora do curso de 

Estética. E aí vim parar aqui e dando aula na área de 

Gestão, Comportamento, Marketing, e Estética...” 

(Patrícia) 

Desejo de dar aula 3 “... o que trouxe ao Pronatec foi a vontade justamente 

de dar aula porque você fica às vezes só na pesquisa, 

né, é importante você dar aula, ensinar o que você 

aprendeu ali, né, nos congressos, na pesquisa...” 

(Maria) 

 

 

 

 

 

 

 

Valorização 

Atende à população 

excluída de outras 

propostas 

10 “... mais pra população que ainda não tinha condição de 

chegar lá na universidade, no Instituto federal, que é a 

formação do ensino médio, superior e etc. Não tinha 

dado respaldo pra essa população e essas pessoas 

estavam simplesmente se tornando unicamente e 

exclusivamente dependentes desses auxílios e subsídios 

do governo...” (Leandro)  

 

“... eu acho uma excelente oportunidade para quem não 

consegue fazer o curso normal da história...” (Patrícia) 

 

Oportunidade de se 

colocar no mercado 

de trabalho 

10 “... eu pude perceber, assim, que grande parte dos 

alunos já estão trabalhando, grande parte dos alunos 

que fizeram Massoterapia, da área estética, já estão 

trabalhando, então isso é bem legal, bem importante.” 
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(Maria) 

“Eu sei que é ensino voltado para é... fazer a inserção 

no mercado, é voltado só para o curso técnico...” 

(Tânia) 

Como etapa na 

formação 

profissional 

5 “... tendo o curso técnico, também pra que isso 

incentivassem, fornecessem mais dados sobre as 

carreiras pra que eles depois procurem entrar numa 

universidade pra fazer um curso de terceiro grau, uma 

graduação...” (Flávia) 

Promove o 

desenvolvimento 

social do indivíduo 

9 “... o objetivo geral é a inserção do indivíduo no 

mercado de trabalho. E... eu acredito também que... o 

desenvolvimento social do individuo, que não apensas 

o desenvolvimento profissional, mas o 

desenvolvimento social é extremamente importante na 

vida dos indivíduos, das pessoas como um todo.” 

(Leandro) 

Atende às 

necessidades do 

mercado e do país 

3 “É uma evolução, porque no Brasil, nós temos muito 

poucos técnicos formados. A deficiência técnica, até 

pela cultura, nosso país que ainda tem muito que 

evoluir nessa questão, a questão da educação e a 

questão cultural.” (Fabiano) 
Aprendizagem para 

o professor 

5 “... o Pronatec foi uma excelente oportunidade, pra 

mim, e eu só tenho na verdade a agradecer por ter tido 

essa oportunidade, esse aprendizado muito grande que 

eu vou carregar pra sempre, pra minha vida.” (Maria) 

Semelhança com a 

graduação 

2 “... na verdade, o nível do Pronatec não é muito mais 

baixo que o nível inicial da graduação, apresentam mais 

ou menos um pouco menos de qualidade intelectual que 

o graduado.” (Salomão) 

 

 

 

 

 

 

 

Críticas 

Descontinuidade do 

projeto 

9 “... é uma pena que tenha acabado, que não se tenha 

dado continuidade...” (Salomão) 

“Eu só fico triste porque está acabando, né...” (Flávia) 

Necessidade de 

ajustes na execução 

do projeto 

9 “... eu só acho que eles são mal elaborados na essência, 

porque quando você fala de curso técnico 

profissionalizante, você precisa dar a essas pessoas que 

vão buscar, porque, com certeza, ou querem encurtar o 

caminho da história, ou não têm a oportunidade de ir 

até o final, esse técnico profissionalizante, mas 

precisam efetivamente serem mais práticos e eles não 

são tão práticos, eles precisam de uma carga teórica, 

mas efetivamente eles não dão as ferramentas pra que 

você possa exercer efetivamente um técnico 

profissionalizante...” (Patrícia) 

“... seria muito bom se a gente pudesse dar 

continuidade e não precisava ser turmas enormes, se 

pudesse dar continuidade a esse técnico...” (Flávia) 

Necessidade de 

ajustes na educação 

básica 

 

1 “É... uma boa tentativa, né, uma boa tentativa de 

melhorar a educação, apesar de que não vai ser ele, não 

seria ele... capaz de suprir todas as necessidades porque 

a necessidade mesmo tem que ser lá no Infantil, no 

Fundamental I, no Fundamental II, é lá que tá o 

problema...” (Flávia) 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões 

Ciclo de palestras 

antes das inscrições 

 

1 “... acho que seria mais interessante também antes de 

abrir as inscrições, um ciclo de palestras, uma semana 

nas instituições palestrando sobre cada profissão, como 

é o mercado, o que o profissional vai fazer, onde ele 

pode atuar, pra que as pessoas interessadas conheçam 

um pouco mais daquela profissão ali, porque uma 

dificuldade que teve muito grande é...  escolher um 

curso e de início queria mudar, e não podia...” 

(Fabiano) 

Avaliação 

diagnóstica 

1 “... talvez deveria ser mais qualificado, ou melhor, não 

entrar todo mundo, ter assim uma avaliação pra pessoa 

que realmente quer, entrasse e cursasse por interesse e 

não porque é alguma coisa grátis...” (Salomão) 

Convênios com 

estágios e empregos 

1 “Então, a gente tem que investir mais, dar continuidade 

e ampliar esse programa, melhorar, aparar as arestas, 

ver tudo aquilo que tá sendo falho e dar condições, não 

somente de formar, mas também de criar oportunidades 

de trabalho, que não adianta a gente formar e depois... 

Então a gente tem que ter um sistema integrado, tem 

que ser melhor integrado esse sistema, até mesmo de 

estágios...” (Fabiano) 

Aulas de Português 

e Matemática nos 

três módulos 

1 “Alunos que no primeiro módulo, assim era muito 

interessante porque a gente tinha aula de português, 

isso é uma outra coisa que eu achei fantástico, na 

verdade o Pronatec, eu acho que além do português 

tinha que fazer matemática também em todos os três 

módulos, não só no primeiro, né...” (Luciana)   

 

O segundo tema mostra as características do programa, suas necessidades mais 

urgentes e algumas sugestões. Percebe-se como há um consenso entre os entrevistados sobre o 

projeto e sobre a visão da experiência, na qual aponta caminhos e avalia de forma coerente o 

percurso.  

Assim, eu acho, como eu falei no inicio, uma das grandes sacadas do país, da 

estratégia de educação do país... Eu conheço um pouquinho da realidade do 

Brasil como um todo... Muitas realidades diferentes dentro de um país só, 

então não é simples você consertar isso, muito menos na educação... Não 

adianta você ter um modelo, porque o modelo vai funcionar aqui e não vai 

funcionar na outra região... Dentro do próprio Rio de Janeiro, que é a capital... 

Ainda é a capital cultural do país, a gente tem realidades muito distintas, 

então... a proposta do Pronatec ta no meio... Eu acho que foi uma forma de 

sistematizar uma proposta que atende, assim... Nem por baixo, nem nivela por 

baixo e nem muito por cima, entendeu? (Luciana) 

 

Ainda vejo que ainda tem muito a ser melhorado, principalmente no sistema 

de triagem, acho que da triagem, fica um pouco a desejar, como todo sistema, 

sendo, ele é continuo, psicopresencial, vai melhorando em cada instante, então 
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eu observei que na triagem rola umas falhas, como exemplo: tinha um aluno 

aqui da Barra que era de Magé, eu sei da dificuldade, que é a pessoa que mora 

longe, é distante, então ela me explicou: “Não, porque onde eu estava, não 

abriu o curso que eu queria, então eu optei pra longe.” (Fabiano) 

 

Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido mais. Porque quem aproveitou, vai 

levar essa experiência pro resto da vida, mas aqueles que não tiveram a 

oportunidade simplesmente perderam. Então quando eu penso em Pronatec, é 

isso que vem na minha cabeça. Talvez por politicagem, talvez por corrupção, 

algo tão preponderante se perdeu, algo de suma importância se perdeu. E... é 

claro que muitas pessoas têm acesso, mas esse acesso ficou mais limitado. Eu 

vi um dia desses uma reportagem dizendo que o governo tinha aberto dois 

milhões de novas vagas pro Pronatec, e eu falei: “Aonde estão esses dois 

milhões de vagas?” A gente não consegue mais visualizar. Não é porque 

talvez eu esteja fora da realidade, mas é porque, mesmo eu estando dentro da 

realidade, eu consigo ver como que é o Pronatec e agora eu vejo simplesmente 

como marketing político, não mais com a essência que ele nasceu. (Leandro) 

 

Os aspectos sobre o Pronatec, extraídos nas entrevistas com os docentes, retratam a 

realidade da educação profissional brasileira e todos os seus desencontros. Não dúvidas de 

que esses cursos são importantes e precisam se consolidar, mas é preciso encarar as barreiras 

encontradas e promover as mudanças necessárias para que eles efetivamente aconteçam e 

cumpram os seus objetivos educativos.  

Constatamos que os cursos profissionalizantes somente serão uma grande 

oportunidade se houver a garantia de uma educação básica de qualidade no Ensino 

Fundamental e Médio. Para melhor perceber o tamanho do problema, Gatti (2007) nos chama 

a atenção de que: 

[...] Análises estatísticas sofisticadas têm sido feitas, há já muitos anos, 

chamando a atenção para fatores intervenientes no desempenho escolar. 

Em tese, estes dados deveriam subsidiar políticas de melhoria da 

educação escolar e ajudar a balizar as atividades de ensino nas escolas. 

Porém, pelos dados sucessivamente obtidos, o desempenho escolar dos 

alunos continua abaixo do que se poderia esperar, em alguns casos 

piorou. Isso nos leva a pensar que é preciso considerar essa situação 

com mais seriedade.  

 

 Muitos dos nossos jovens ainda não conseguem completar o Ensino Médio, por 

diversos motivos são desmotivados a completar os estudos, mas o que percebemos é que 

aqueles que concluem, muitas vezes, não têm condições básicas de desenvolvimento 

cognitivo que garanta tal título. Como preparar os docentes do Ensino Profissional e 
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Tecnológico para essa realidade? Como garantir o que está previsto nos objetivos do próprio 

Programa quando afirma qualificar os alunos e suprir as necessidades do Ensino Médio? 

Percebe-se que as iniciativas políticas e pedagógicas, até o momento, não impediram a 

persistência de padrões educativos que reforçam a herança cultural de uma sociedade dualista 

e desigual: qualificação profissional para os que puderam fazer um bom Ensino Médio e 

garantir um lugar na universidade e cursos técnicos profissionalizantes para aqueles com 

pouca escolaridade; porém, essa pouca escolaridade tem se apresentado cada vez mais baixa, 

o que compromete, em muitos casos, a realização desses cursos.  

   

                                 Tabela 3: Tema: “Docência no Pronatec” 

Categorias Subcategorias F Relatos 

Influência de 

experiências 

anteriores no EPT 

 7 “Eu antes de ministrar aqui, eu dou aula no SENAC 

tem uns 5 anos, e lá tem o Pronatec, mas só que lá não 

tem assim, a turma exclusiva “Pronatec”, lá é 

misturado. Tem na sala de aula alunos Pronatec, tem 

alunos pagantes, aluno bolsista, que é o chamado PSG, 

que é de baixa renda,... E ou seja, dentro de uma sala de 

aula, de uma turma, tem diversos tipos de origem de 

alunos, não exclusivamente Pronatec,” (Fabiano) 

“... eu dei aula no Cefet como professora convidada, fui 

orientadora do Cefet Junior por muito tempo, fui 

professora e instrutora do Sebrae pra aconselhamento 

para abertura de empresa, sempre na área de Gestão e 

Marketing...” (Patrícia) 

 

 

 

 

Características 

importantes de um 

docente do EPT 

Vivência no 

mercado de 

trabalho 

4 “Eu acredito que a vivência. A vivência naquela 

realidade, que eu acredito que seja bastante 

preponderante, que vai acrescentar bastante para os 

alunos, né... As experiências que ele traz da realidade 

dele, na vivência dele, ele vai trazer aquilo ali, é uma 

bagagem de informações extremamente importante, e 

ele vai contribuir também para o crescimento dos seus 

alunos. Eu acho que não apenas o “b a ba” da profissão 

esse profissional ele precisa ter, mas ele precisar trazer 

também a realidade da profissão pra esses formandos.” 

(Leandro) 

“É...vivência profissional, principalmente. Além, né, da 

parte acadêmica desse profissional.”(Salomão) 

Dinamismo 

Objetividade 

2 “Dinâmico. Objetivo. Ele tem que ser bem objetivo, 

não perder muito tempo com assuntos que não têm 

sentido, embora tenha sua importância, mas às vezes 

não é mais importante naquele momento ali, então ele 

tem que procurar ser mais objetivo.” (Fabiano) 

Conhecimento 

Acadêmico 

2 “Ah, ele tem que tá capacitado, ser bem capacitado e, 

na verdade, professor não só do ensino 

profissionalizante, tem que tá sempre se capacitando, 
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sempre estando melhor, sempre investindo em cursos 

pra poder cada vez estar melhor, né, pra poder aprender 

mais, pra poder ensinar mais aos seus alunos, então, o 

professor, ele precisa ter essa capacidade de querer 

aprender...” (Maria) 

Conhecimento do 

Projeto Pedagógico 

2 “... o conhecimento como todo do Pronatec não tenho 

não... Acho que é uma falha minha porque deveria ter 

esse conhecimento profundo, porque realmente, essa 

política do programa, não tenho...” (Tânia) 

Motivar o aluno 2 “Experiência em função do tempo que leciona, você 

tem que dar motivação para os alunos, você tem que ser 

exemplo. Isso é muito importante, motivação, exemplo, 

é..., motivação e motivação. Você tem que, assim, criar 

neles o gostar do que estão fazendo, né? “ (Tânia) 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de aula 

utilizadas 

Associar 

conhecimento à 

vida prática 

4 “Então de início eu procurei fazer isso, familiarizar eles 

com a área, saber explicar como é que é a área, como é 

que funciona, qual é a demanda, o que eles vão fazer, 

né..., como estou na sala de aula e também estou no 

mercado, que eu tenho uma consultoria, eu sou 

consultor, então eu sei o que acontece lá também.” 

(Fabiano) 

Criar vínculo com 

alunos 

3 “Meu primeiro momento em sala de aula foi tentar 

conhecer esses alunos, então eu fiz bem aquela coisa de 

perguntar quem era um a um, de perguntar nome, qual 

era o interesse do curso, por que ele tinha escolhido 

esse curso, o que esperava pro futuro, ... quem é que já 

tinha passado por alguma experiência de trabalho...” 

(Flávia) 

Utilizar uma 

linguagem 

simplificada 

2 “... o professor, ele precisa ter essa capacidade de 

querer aprender e de conseguir passar também o que ele 

sabe, né, uma tarefa difícil, né, que a gente tem que 

fazer, de passar o que a gente sabe pro aluno, às vezes 

numa linguagem mais fácil, mais simples.” (Maria) 

Utilizar ferramentas 

tecnológicas 

2 “... hoje em dia com a internet a gente tem muita 

ferramenta, tem muito acesso à imagem, a vídeos, a 

vários recursos, então você consegue fazer uma aula 

bem rica...” (Maria) 

Utilizar o 

laboratório de 

anatomia 

2 “... em termos de potencialidades, eu encontrei os 

laboratórios de anatomia, isso me ajudou muito a 

preparar as minhas aulas, né. Eu tinha aula teórica e 

tinha aula prática, então isso foi bom porque o aluno vê, 

né, muito assim o visual.” (Tânia) 

 

Utilizar o plano de 

ensino do Pronatec 

1 “Minha primeira aula foi baseada no plano de ensino 

que a gente fez, né, plano de ensino de acordo com a 

grade.” (Maria) 

Retornar o 

conteúdo do ensino 

médio 

 

1 “... sobre as primeiras aulas, eu acabei voltando um 

pouco a matéria mesmo pra poder dar continuidade, 

sempre deixei muito claro pra eles que eu estava ali pra 

ajudá-los, qualquer dúvida era pra ser colocada.” 

(Flávia) 
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Dificuldades 

encontradas 

Defasagem 

cognitiva dos 

alunos 

11 “... eu cheguei a ter alunos analfabetos funcionais, uma 

pessoa que lê e não consegue entender o que tá lendo, 

não consegue formular uma frase, isso a gente tem 

aqui, então como é que uma pessoa dessa vai entrar no 

mercado de trabalho? É... responsável por vidas ou 

qualquer outra situação, mesmo que não seja na área de 

farmácia, a pessoa não consegue fazer uma conta, não 

consegue elaborar uma frase, né, bota palavras soltas 

assim...” (Flávia) 

“Porque eles têm que se fazer entender... E muitos não 

sabem se fazer entender, mesmo! Adultos, pessoas mais 

velhas do que eu, e eu não sou nenhuma criança, e você 

vê que não sabe... Como é que você vai... Se você não 

se faz entender, você não é nada!”(Luciana) 
Diversidade de 

perfis dos alunos 

8 “Nós fizemos uma reunião, logo no início, que nós 

teríamos alunos de diversas categorias, que viriam 

pessoas que estavam estudando ainda, pessoas que 

estavam recém formadas, que moravam na periferia, 

que moravam em lugar bom, de grande proximidade da 

instituição, que tinha poder aquisitivo bom, que tinha 

poder aquisitivo ruim, mas que tava fora do mercado de 

trabalho há muito tempo, pessoas mais idosas, 

pessoas..., tudo, tivemos uma diversidade de alunos, 

teríamos que aprender a lidar com isso, saber lidar com 

essas diferenças...” (Patrícia) 

Ausência de 

reuniões 

pedagógicas 

5 “Eles não passaram muita coisa pra gente, né, no 

começo, não muito.” (Flávia) 

Ausência de suporte 

pedagógico 

5 “E em termos negativos, eu te falei foi o apoio que eu 

não tive de material pra projetar. Eu tive assim muita 

dificuldade, eu conseguia às vezes, às vezes não, e 

anatomia precisava muito. O que eu fiz, eu consegui 

com um colega o material, não o material de aula, mas 

um projetor pra poder dar aula. Isso pra mim foi...” 

(Tânia) 

Evasão  5 “... a gente teve reduções muito grandes em sala de 

aula, então eu tive uma turma à tarde, que ela começava 

com quarenta alunos, acabou com sete. No primeiro 

módulo já tinha turma com dez alunos, então foi uma 

enxugada muito grande...” (Flávia) 

“Assim, era impactante, mas também muitos saíram 

logo, né... Cada turma de quarenta, talvez já tivéssemos 

trinta, por aí... Entendeu? E elas vão caindo ao longo do 

tempo. Muitos porque abandonam mesmo, isso é 

normal..” (Luciana) 

Grande número de 

alunos em sala 

4 Assim, eram muitos alunos... Na primeira, as turmas 

tinha quarenta alunos, entendeu? Assim, eu me deparei 

com... quatro vezes quatro... cento e sessenta alunos de 

tacada, né... Assim, era impactante...” (Luciana) 
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Experiências 

significativas 

Crescimento dos 

alunos 

6 “E uma coisa que eu acho extremamente importante e 

bastante gratificante pra um profissional é quando ele 

consegue ter êxito nos seus objetivos, é quando ele 

consegue fazer uma linha e identificar como era o seu 

aluno e como o seu aluno passou a ser. Qual era a visão 

do primeiro dia de aula do seu aluno e qual foi a visão 

do último dia de aula do seu aluno. Não apensas a visão 

num papel aonde ele dá respostas acerca de uma 

questão, mas como esse individuo está agindo na 

sociedade que ele vive.” (Leandro) 

Vivência com os 

alunos 

6 “E aí realmente eu me encantei, né, eu me encantei por 

dar aula, apesar de serem adultos, diferentes do foco 

que eu gosto mais, de adolescente...” (Flávia) 

“A vivência com os alunos. Teve até algumas 

experiências ruins, mas eu prefiro me deter, porque o 

que me foi ruim na vida e no Pronatec me fez crescer e 

muito, mas a experiência mais significativa foi ter 

contribuído pra vida de cada um desses alunos como 

professor.” (Leandro)  

Desgaste no 

relacionamento 

com professores 

3 “Bem, assim, eu tive, quando entrei pra cá, não só eu, 

mas como o grupo da estética, não em relação à 

coordenadora, mas com relação a uma professora 

particularmente, ela criou muita situação em sala de 

aula, assim, criar situações em relação aos professores, 

minar os professores, isso aconteceu com vários. É 

assim, de falar mal do professor, de mandar e-mail pros 

alunos, de comentar em sala de aula e acho que isso não 

cresce, a equipe ficou muito abalada de início. Chegou 

um ponto que a gente, eu, particularmente, e outros 

professores pedimos demissão.” (Tânia) 

Reconhecimento 

profissional do 

professor 

1 “... eu fui paraninfo da turma e eu, como sou da área, 

então eu peguei desde o primeiro módulo, com essa 

turma, até o último, então eu peguei eles do início ao 

fim, então nessa formatura agora eu fui o paraninfo da 

turma, né... E ainda teve os alunos que queriam desistir, 

queriam largar, e vieram, vinham conversar comigo, 

né... Eu era assim, uma espécie de professor, eu era um 

amigo também, quantas aulas, ao final, eles vinham 

conversar comigo, e até assuntos de fora de sala de 

aula...” (Fabiano) 

Projeto de 

voluntariado 

1 “Nós colocamos todas as turmas lá no Hospital Jesus, 

fazendo voluntariado. Lá é um hospital escola, onde 

atende crianças de alta periculosidade, faz tratamento 

onde as mães ficam internadas com as crianças, a 

autoestima delas é lá no pé,..., nós levamos todas as 

turmas: 5 turmas, 6 professores, divididos em três 

meses de trabalho..., com escala pros professores 

montada, isso tudo pra dar suporte às pessoas de 

massagem, sobrancelha, maquiagem..., o máximo... 

Nós fizemos também no hospital Leila Diniz, uma..., 

foi uma semana de responsabilidade social, depois se 

estendeu pra um mês de atendimento às mães que ficam 

internadas pra ter bebê...” (Patrícia) 
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Morte de uma aluna 1 “... em um momento tivemos que juntar duas turmas, 

mas os alunos não se misturavam. Tinha uma líder que 

não deixava que eles se misturassem, essa aluna 

morreu, com 25 anos, de infarto fulminante. Com a 

morte dela, o comportamento das turmas se modificou 

e quando reencontrei os alunos, eles já não eram os 

mesmos...” ( Luciana) 

 

O terceiro tema, que traz o foco para a docência, é muito expressivo pela experiência 

em si e muito significativo para esta pesquisa. O trabalho docente engloba toda a prática do 

programa, as peculiaridades do projeto, desde o convite aos alunos e professores até o 

encontro de expectativas, que envolvem o docente no seu compromisso com a aprendizagem 

e o aluno no seu desejo de crescimento. 

[...] a experiência foi justamente essa questão de dar, por exemplo aula de 

Minerologia, mas tentar passar de um maneira mais fácil, né, de uma forma 

mais simples e eu acho que isso foi bem legal assim e trouxe um 

engrandecimento não só pros alunos mas me trouxeram também uma grande 

ajuda, um grande aprendizado, né, acho que ali há uma troca, no Pronatec, e 

de uma forma geral, né, quando a gente ensina tem sempre essa troca, me fez 

mudar a forma de pensar também, até quando faço apresentações em 

congressos ou alguma coisa assim, já mudou completamente a minha forma de 

pensar, a forma de raciocinar porque você vê as perguntas dos alunos e às 

vezes você não pensou naquilo e o aluno vai, pensa e te pergunta, então acho 

que, acho que foi uma experiência única e que eu vou carregar pra sempre na 

minha vida. (Maria) 

 

Entendemos que os docentes do ensino técnico profissionalizante estão inseridos em 

um contexto de políticas educacionais, que por sua vez está em um processo de construção e 

de avaliação constantes e, por sua natureza dinâmica, atua e influencia a prática docente.  

Estudar o trabalho docente necessita considerar como os professores são vistos e como 

se veem, o que leva a investigar o papel social, político e econômico no qual estão inseridos. 

Para compreender a docência nessa modalidade de ensino, é necessário reconhecer que os 

saberes da experiência laboral são mais valorizados do que os conhecimentos de origem 

pedagógica. É recorrente a afirmação de que o ensino técnico foi criado com o objetivo de 

atender aos interesses e às carências do mercado empresarial e que a solução seria trazer 

aquele que sabe fazer para a sala de aula. 

Essa perspectiva reducionista compromete a integridade da formação pedagógica, pois 

se aposta em uma formação superficial e rápida, consequentemente, frágil. Para Peterossi 
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(1994), a separação entre ensino regular e ensino técnico permitiu uma mentalidade 

empresarial com iniciativas que visam à prática de forma limitada. 

 

 [...] eu comecei a verificar que determinados termos eu não poderia utilizar, 

determinados termos muito técnicos eu não poderia utilizar, porque não era a 

vivência deles, entendeu? Então eu tinha que me preocupar com o linguajar, 

que fosse, não raso, que fosse de mais fácil acesso ao público que eu estava... 

a clientela que eu estava trabalhando. (Flávia) 

Há pessoas com alfabetização baixíssima, pessoas que sabiam apenas ler e 

escrever, e além daqueles analfabetos, eu esqueci como é que é o nome... 

funcionais..., ao meu ver, eu chegaria e já teriam pessoas com conhecimento 

bastante abrangentes e aí eu chegaria para auxiliar, mediar alguma coisa, e foi 

bastante diferente, por isso que eu digo “um choque de realidades”. (Leandro) 

 

Interessante observar como os docentes apontam as características que os profissionais 

dos cursos técnicos profissionalizantes precisam ter, conseguem perceber as necessidades 

dessa demanda e reconhecem, com tranquilidade, as dificuldades que emperraram a 

construção desse ideal e, principalmente, como ressignificam a sua prática elegendo as 

experiências mais significativas.  

Ah, ele tem que tá capacitado, ser bem capacitado e, na verdade, professor, 

não só do ensino profissionalizante, tem que tá sempre se capacitando, sempre 

estando melhor, sempre investindo em cursos pra poder cada vez estar melhor, 

né, pra poder aprender mais, pra poder ensinar mais aos seus alunos... (Maria)

  

Segundo Gariglio e Silva (2012), estudo realizado que investiga os processos de 

construção da identidade docente de professores da EPT reconhece que, na maioria das vezes, 

esses professores são selecionados do ambiente de trabalho para o ambiente da sala de aula 

sem uma preparação pedagógica adequada, pessoas que lecionam e dividem seus saberes com 

os aprendizes, não pertencendo, muitas vezes, à área da Educação e que a eles bastam apenas 

as experiências do “chão de fábrica”, ou seja, os conhecimentos de sua prática. 

Com isso, o processo de identidade docente fica ambivalente, pois apesar de 

ressignificarem a sua prática considerando as experiências do universo da docência e do 

universo do trabalho, a formação muitas vezes não corresponde às necessidades da demanda.  
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Para Gariglio e Silva (2012), ensinar na EPT exige conteúdos, finalidades e estratégias 

específicas; porém, é o domínio do conhecimento tecnológico que acaba sendo o repertório 

para a prática docente na sala de aula.  

Entretanto, Tardif (2007) destaca que saber alguma coisa não garante a formação de 

alguém, é essencial à aprendizagem saber ensinar. Nesse contexto, um saber-fazer pouco 

contribui para o ensino profissionalizante como um ato educativo e pedagógico, mas como 

um treinamento para a produção industrial.  

 

 

4.3 – Indução de metáforas do Pronatec: contribuições para compreender o 

trabalho dos participantes do estudo no Programa 

 

A proposta é excelente, não é..., mas como as coisas no nosso país são todas, 

né, como o mar, vão e voltam... (Salomão) 

 

Ainda como suporte metodológico para este estudo, foi utilizada a técnica de “indução 

de metáforas”, que oferece ao sujeito um contexto diferente da formalidade das entrevistas, 

oportunizando a descoberta de questões que normalmente ficam “submersas” na 

racionalidade. A metáfora faz parte da linguagem e ajuda na composição da realidade, 

colabora para a estruturação do conhecimento e da experiência (LAKOFF; JOHNSON, 2002). 

Segundo Mazzotti (2002), as metáforas sintetizam e ordenam os significados, atuando 

como uma espécie de modelo que organiza o discurso, coordenando linhas de argumentação e 

determinando predicativos e categorias.  

No contexto da TRS, as metáforas podem atuar na construção do modelo figurativo da 

representação, oferecendo pistas para os processos de ancoragem e de objetivação. Mazzotti 

(1995) acredita na produção do conhecimento através da metaforização, por isso indica as 

metáforas nas investigações sobre representações sociais e ressalta a importância da 

linguagem como agenciadora do processo de transmissão e representação de significados: 
 

 

 

Por que metáfora? Porque qualquer processo é invisível, não se apresenta 

imediatamente para nós, é abstrato, resulta de uma inferência a partir de uma 

comparação com algo que supomos ser mais visível. (MAZZOTTI, 2008) 

 



81 
 

 

No momento da realização das entrevistas semidirigidas, para melhor compreensão do 

contexto de trabalho dos participantes do estudo, uma das questões foi: Se o Pronatec fosse 

uma coisa, um animal, um objeto ou um mineral, o que seria? Por quê? Com o objetivo de 

remeter os sujeitos ao universo de situações fictícias, provocando respostas pouco 

convencionais, os sujeitos puderam formalizar e justificar a relação entre o “objeto” 

metafórico escolhido e sua relação com o Pronatec. (MAZZOTTI, 2002) 

 

Quadro 1: Indução a metáforas sobre o Pronatec 

 

 

Entrevistados 

Se o Pronatec fosse 

uma coisa, por 

exemplo um animal, 

vegetal ou mineral, o 

que seria? 

 

 

Por quê? 

 

Salomão 

 

Rios 

“Os cursos de graduação, pra mim, são como rios que vão 

passando pelos alunos. Uns alunos conseguem aproveitar 

melhor pelas condições do rio e outros alunos não conseguem 

aproveitar tão bem, né, mas sendo que, a não ser por fatores 

externos, a grande maioria consegue se formar que é o seu 

objetivo.” 

 

 

 

Fabiano 

 

 

 

Planta 

“Uma planta porque a planta primeiramente é uma semente. E 

... não basta só você plantar ela, você tem que cuidar, tem que 

criar condições pra que ela cresça, né... Pra que ela se 

desenvolva, você tem que ... Quando ela brotar, você tem que 

guardar ela das espécies invasoras, das ameaças, das pragas, 

de tudo que é tipo de ameaça que atente contra a vida daquela 

planta ali. Então, você vai cuidando dela, vai cuidando, vai 

orientando, né... Até que ela produza o fruto, e ele, é o fato, 

do espaço de tempo entre a semente e o fruto, é um caminho... 

É um trabalho a médio-longo prazo, você não planta semente 

hoje e já espera que amanhã ela dê o fruto... Não, tem todo 

um processo, tem todo um trabalho por trás disso... “ 

 

 

 

Leandro 

 

 

 

Medicamento 

“Um medicamento porque contribui pra saúde do indivíduo. 

É... eu até me emocionei... É... e eu não pensava, nunca tinha 

parado pra pensar dessa forma, que você vai ao médico 

quando você tá precisando de algo muito urgente e que aquele 

medicamente é injetado na sua veia ou você toma aquele 

medicamento, que tira a sua dor e você se sente bem, eu vejo 

o Pronatec da mesma forma. Pessoas que talvez estivessem 

isoladas, perdidas, sem perspectiva de vida e o Pronatec 

surgiu como uma luz pra vida dessas pessoas, que talvez até 

tirou uma dor por esse individuo não se ver capaz de fazer 

algo, e agora, ele formado, ele tem a capacidade de agir, de 

atuar diferente.” 
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Luciana 

 

Planta 

“Eu acho que seria uma planta porque a planta frutífica, né... 

não morre, né... O animal de um modo geral morre... O 

mineral é estático, né... Eu acho que tá muito mais ligado à 

planta pela capacidade de se perpetuar, né... Com algumas 

modificações aqui, ou ali, mas muito mais pra planta do 

que...” 

 

 

 

 

Patrícia 

 

 

 

 

Broto de alguma 

planta 

“Seria um broto de alguma planta, que a gente ainda está 

plantando e não sabe nem que broto é, porque a gente não 

recebeu no pacote do broto “essa é a planta de...”, não, é um 

broto, o que sair a gente vai ver, foi meio assim na minha 

cabeça, entendeu? É uma coisa que a gente fez junto, plantou 

junto e ainda, assim, não se sabe o que vai colher porque é 

assim, olha o que aconteceu com o governo, né, um projeto 

que poderia, numa segunda leva, ter sido aperfeiçoado da 

primeira, sequer vai existir, então é assim, plantamos o broto, 

ele apontou e o que que é aquilo, a gente ainda não sabe, não 

vai saber nunca mais, e aí tá tomando cem, duzentos aqui da 

minha área, mais quantos lá e quantos saíram, né..., é triste, 

mas..., essa é a minha sensação, broto de algo... “ 

 

Flávia 

 

Livro 

“Nossa, não tenho nem ideia, eu não sou muito criativa. 

Pronatec sendo uma... um livro vamos dizer, eu acho que é 

melhor, porque é onde se obtém conhecimento, acho que é 

por aí...” 

 

 

Tânia 

 

 

Vegetal / Planta 

“Seria um vegetal, pra mim. Porque planta, ela tá crescendo, 

vai expandindo, né? Eu acho assim, eu tive bastantes frutos, 

tanto eu ganhei como eu acredito que os alunos também, uma 

troca, aprendi muito também, até assim como atuar, né, assim 

em várias classes diferentes, funcionamento diferente, a gente 

aprende constantemente isso, mas acho que deu frutos bons 

também. Assim, eu saio com saldo positivo. Pra mim, eu acho 

isso. É... crescimento, crescimento.” 

 

 

 

Maria 

 

 

 

Ouro / Diamante 

“Ah, eu acho que seria um ouro, né, porque você dá chance, 

né, você entrega ali aquele ouro, não sei se um ouro, mais um 

diamante, né, que se o aluno consegue lapidar, se o aluno 

consegue estudar, ele consegue atingir, né, o que ele quer, que 

é o mercado de trabalho, consegue se inserir no mercado de 

trabalho e até modificar a vida dele, porque você vê que tem 

vários alunos que passam por muita situação, que aquilo é a 

esperança dele pra poder conseguir um emprego, né, então 

acho que seria um diamante que depende de ser lapidado 

tanto do professor quanto do aluno, depende da parte do aluno 

também.” 

 

 

Essas metáforas foram importantes para a compreensão do trabalho docente exercido no 

Pronatec e, consequentemente, podem contribuir para a elaboração do modelo figurativo da 

representação investigada nesse estudo. A metáfora que coordena os significados atribuídos 
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ao Pronatec é a de um broto de alguma planta, um vegetal que tem vida, mas que ainda não se 

desenvolveu completamente, que precisa de cuidados e de tempo para crescer e dar frutos. 

A metáfora BROTO/PLANTA se sustenta na possibilidade de crescimento, de 

expansão, de construção de algo que precisa de um tempo para se concretizar, para ficar forte, 

enraizado, dando frutos, distribuindo sementes, ampliando o horizonte. Porém, esse broto 

plantado apresenta muitas fragilidades, ainda não está seguro o suficiente para se dizer que se 

adaptou ao solo e enraizou. Há riscos de não vingar, não conseguir crescer e dar frutos. Outro 

sentido dado por uma das entrevistadas é de que o plantio foi feito, mas ninguém sabe 

identificar qual é a semente, de que fruto ou espécie, portanto não se sabe se o que vai crescer 

é o esperado, se é interessante e se corresponde às expectativas dos que plantaram. 

 

 

4.4 – Modelo Figurativo da Representação Social de docentes sobre seu trabalho 

no Pronatec: uma hipótese interpretativa 

 

Durante as entrevistas, percebemos como os docentes estavam preocupados em formar 

os alunos para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento social. Tinham consciência das 

dificuldades, mas não imaginavam que as lacunas de aprendizagem, consequência de uma 

educação básica deficiente, fossem impedi-los de colocar os objetivos dos cursos em prática. 

No conjunto do material, ao se referirem ao trabalho que exercem no Pronatec, a 

metáfora “sair da caixinha”, também acompanhada por outra metáfora - “ter jogo de cintura”- 

tem o sentido de ser usada como uma estratégia para conseguir formar pessoas, o que 

significa encontrar os meios de fazer com que os professores possam promover um avanço, 

uma diferença no modo de pensar e agir, para atingir algum crescimento e amadurecimento 

nos alunos, repensando as suas aulas e o próprio curso técnico. Portanto, “ter jogo de cintura” 

torna-se essencial para seguir e garantir algum desenvolvimento nos alunos.  

A outra metáfora (“sair da caixinha”) mostra que seguindo os mesmos critérios de 

planejamento de aulas e de avaliação seria muito complicado garantir algum rendimento e a 

consequência acabaria sendo a evasão. Entretanto, ao interpretar as palavras e a expressão 

corporal da entrevistada, percebemos que essa última metáfora tem um duplo sentido, pois 

ambos os envolvidos no processo de aprendizagem, professor e aluno, precisam se mobilizar 
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e sair do habitual para conseguir alguma formação. Nas falas destacadas abaixo, grifamos as 

palavras ou expressões que deram origem a tais interpretações:  

 

O foco na formação, na profissionalização, do indivíduo, né... É... a 

introdução desse individuo no mercado, que eu acho que dentro do projeto da 

proposta política pedagógica do Pronatec, eu acho que era o objetivo máximo, 

vamos dizer assim, o objetivo geral é essa, a inserção do indivíduo no 

mercado de trabalho. E... eu acredito também que... o desenvolvimento social 

do individuo, que não apenas o desenvolvimento profissional, mas o 

desenvolvimento social é extremamente importante na vida dos indivíduos, 

das pessoas como um todo. (Leandro) 

O Pronatec ele vai ter, porque ele veio pra ficar, há uma evolução... Seria, né... 

um retrocesso a não continuidade desse programa, haja visto que o nosso país, 

é um país, em termos de cultura, mas tá atrás de muitos países desenvolvidos, 

né... Então, a gente tem que investir mais, tá... E dá continuidade e ampliar 

esse programa, melhorar, aparar as arestas, ver tudo aquilo que tá sendo falho 

e dar condições, não somente de formar, mas também de criar oportunidades 

de trabalho, que não adianta a gente formar e depois... Então a gente tem que 

ter um sistema integrado, tem que ser melhor integrado esse sistema, até 

mesmo de estágios... (Fabiano) 

Bem, eu tenho experiência disso, eu fiz curso técnico profissionalizante, né, eu 

acho importante você preparar pessoas para atuar no mercado, as pessoas 

saem muito mais preparadas, né, assim, experiência própria, né, você sai 

direto do segundo grau, hoje ensino médio, e você vai para a faculdade, você 

tem assim uma diferença grande das pessoas que vieram do curso técnico, né, 

ir para a faculdade. Outro caminho também, se você for pro mercado, você sai 

muito mais preparado para atuar. (Tânia) 

  [...] a gente vê a elevação do nível intelectual das pessoas, né, então isso é 

muito importante pro mundo, né, pra população de um modo geral. (Salomão) 

 [...] a proposta política seria a formação, né, dos alunos, dá acesso aqueles 

que não conseguem fazer uma faculdade, de repente, justamente esse pronto 

acesso, esse acesso rápido ao mercado de trabalho. (Maria) 

Formação das pessoas, então talvez esteja meio embutido esse meu passado, 

né... Lá que eu trago, lá da infância, essa vontade, talvez, de ajudar a formar 

outras pessoas... Nem sempre tecnicamente... (Luciana)  

 

[...] com essa memória da mamãe e aí, de um tempo pra cá, eu disse assim: 

“Bom, o que que eu quero?” Me aposentar e dar aula, que é a delícia, pra mim 

é uma delícia, uma delícia, então eu..., com aqueles exemplos que eu vi “eu 

não quero viver assim”, eu faço exatamente assim, né, me vejo carregada, 

fazendo tudo pelos alunos e querendo formar pessoas, transmitir, esse é o 

meu..., é a minha cachaça, eu digo assim.... (Patrícia) 

 

[...] Se tornasse uma marca na vida dessas pessoas, porque formou-as pra se 

colocar no mercado de trabalho profissionais capacitados para isso. (Leandro) 
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Pelo menos eu tentei, eu espero que todos os alunos tenham chegado a isso... 

Muitos chegaram bem, outros mais ou menos, mas com certeza algumas 

sementes a gente conseguiu colocar pra uma visão bem mais... Bem mais 

aberta, vamos se dizer assim... Da vida, né... Vamos sair da caixinha... 

Vamos sacudir um pouco, tá tudo muito lento! (Luciana) 

[...] aqui eu sinto muito o despreparo que eles chegam aqui, sabe? Então eu 

tento ser o mais cuidadosa possível, porque o Pronatec é muito misturado, 

você tem alunos que não sabem, que vieram do Ensino Médio, não sabem 

absolutamente nada, nunca tiveram aula de Química, nunca tiveram professor 

de Química e você tem alunos que sabem, que já conhecem, que tiraram notas 

boas no Enen e tal e estão aqui, então você tem que ter muito jogo de 

cintura pra poder agradar a todos, né, e tentar resolver os problemas que 

aparecem. (Flávia) 

 

Com base nas falas citadas e com fundamentação na TRS, foi possível propor o 

seguinte modelo figurativo das representações sociais de docentes sobre seu trabalho no 

Pronatec (Figura 1).  

 

Figura 1: Modelo figurativo das representações sociais dos docentes sobre seu trabalho 

no Pronatec – uma hipótese interpretativa  

 

                                                    

                                                            Atender à expectativa do aluno     

                                                          Desafio de construir algo novo 

                      “Sair da caixinha”            Lidar com a diversidade de alunos 

                                   (professor e aluno)           Preparar aluno para mercado de trabalho                       

                                                                               Aluno precisa se adequar ao curso 

 

A ideia da expressão “sair da caixinha” surge como uma ousadia, uma tentativa, uma 

mudança de roteiro, uma abertura para o novo, um olhar otimista, mas realista da situação. 

Para os docentes, que precisam criar novos mecanismos de aprendizagem, tentando 

compreender essa demanda sem julgá-la, ampliando a sua percepção de ensino e de 

aprendizagem, convidando o outro a construir um novo caminho.   

Para os alunos, que precisam ampliar a sua percepção sobre o ensino e sobre a sua 

própria capacidade, fazendo um movimento desafiador de tentar superar as suas dificuldades, 

FORMAR 

PESSOAS 

(ter jogo de 

cintura) 
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crescer e ampliar a sua visão sobre a vida, os fatos, o mercado de trabalho e a relação com o 

conhecimento (grifo nosso):  

 

Então, como a gente organizou, todo mundo recebeu a ementa, o programa, 

organizamos os planos de aula de uma forma bem prática mesmo e entramos 

em sala com a cara e a coragem. Ninguém teve nenhum tipo de nada muito 

diferente daquilo, dizer: “Olha, nós estamos fazendo uma experiência, isso 

está sendo pioneiro, nós vamos ter diversidade, vamos ter que encarar 

esse desafio e “vambora”.” E aí recebemos a ementa, todo mundo preparou 

as suas aulas, a gente tem aqui o computador, a gente usa, e vai com a cara e a 

coragem, tem datashow, tem pilot e “vambora”, vamos encarando, não teve 

nenhuma..., não teve nenhuma preparação a mais disso aí não. Desafio. Acho 

que é desafio pra instituição, foi um desafio pra instituição. E eu não sabia o 

que tava esperando, né, e é o que te falo, foi pior do que a gente tava 

esperando, eles não sabiam também, a gente achava, presumia, né, algumas 

reuniões se sucederam como coordenadora, passei algumas coisas pros 

professores, não sei se todos absorveram, conseguiram, a gente teve troca de 

professor também, foi difícil... (Patrícia) 

Você tem que, assim, criar neles o gostar do que estão fazendo, né? E também 

criar responsabilidades. Olha só, essa área vocês vão atuar tal, vão ter 

profissionais tal, o mercado exige isso, vocês têm que estar adaptado a esse 

mercado. Eu trabalho muito isso com os alunos também, mostrar o que existe 

lá fora, a realidade, em termos práticos pra eles. (Tânia) 

[...] o que eu achei mais interessante e importante foi a construção do 

conhecimento que foi se dando palatinamente dentro daquela perspectiva 

aonde, mais uma vez, como professor, eu não quis ser apenas, exclusivamente, 

a cabeça pensante, a cabeça pensante da sala de aula, mas eu quis ser o 

mediador dessa construção de conhecimento de cada um dos alunos... 

(Leandro) 

 

O modelo figurativo da representação social dos docentes sobre seu trabalho no 

Pronatec é a metáfora “sair da caixinha” e os termos que explicam esse sentido, que significa 

atender às expectativas dos alunos, lidar com as suas dificuldades, preparar o aluno para o 

mercado de trabalho, construir algo novo, mas também, que o aluno faça o movimento de se 

adequar ao curso. O “sair da caixinha” pode ser a objetivação, a imagem do objeto, a sua 

representação, que sintetiza, concretiza e coordena os elementos da representação, os quais, 

partilhados e confirmados através da conversação, se tornam realidade para aqueles que as 

constroem.  

A noção de representação social se situa entre o psicológico e o social, como uma 

interpretação condensada e cheia de significados sobre os acontecimentos do cotidiano. É um 
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saber espontâneo, um pensamento que surge a partir da experiência pessoal, aliada às 

informações, aos saberes e aos modelos de pensamento recebidos e transmitidos através da 

comunicação da cultura de uma sociedade. A finalidade dessa forma de conhecimento 

socialmente elaborado é a de ajudar a compreender o ambiente que nos cerca, os 

acontecimentos e as informações, nos servindo de guia para agir e nos situar a respeito deles 

(MOSCOVICI, 1976/2012).  

Segundo Jodelet (2001), a representação carrega a marca do sujeito, sua interpretação 

e a relação com o objeto. A transformação de um conceito em algo concreto se dá na medida 

em que as informações que circulam sobre o objeto sofram um processo de seleção 

individual, em função do contexto e da inserção social do sujeito no grupo, proporcionando ao 

indivíduo uma imagem coerente do objeto que está sendo representado.  

E por serem compartilhadas pelo grupo, pode proporcionar estabilidade entre os 

membros desse grupo, o objeto se torna familiarizado, apresentando características que foram 

acomodadas por experiências e valores do sujeito, elaboradas por suas experiências no grupo 

de pertença. Jodelet (2001) afirma que a hierarquia dos valores presentes em uma sociedade 

contribui para construção de uma rede de significações que é formada em torno do objeto: 

 

[...] de fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento 

pelo qual o sujeito relaciona-se com um objeto. Este pode ser tanto uma 

pessoa, uma coisa, um evento material, psíquico ou social, um fenômeno 

natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou 

mítico, mas sempre requer um objeto. Não há representação sem objeto. 

(Jodelet, 2001, p.21) 

 

Neste trabalho de pesquisa, conforme já mencionado, adotamos a abordagem 

processual da TRS para compreender como se formam as representações sociais - saberes do 

senso comum - e de que maneira o grupo estabeleceu seu entendimento sobre o objeto, 

trabalho docente no Pronatec, por meio dos processos de ancoragem e de objetivação.  

Para Moscovici (1976/2012), a objetivação é a construção formal de um 

conhecimento, já a ancoragem é a inserção desse conhecimento em um repertório de crenças 

já constituído socialmente. Para o pesquisador, ancorar é classificar e rotular e o uso desses 

processos ajudam a tornar comum, familiar, algo aparentemente estranho. 

A objetivação do nosso objeto de estudo, “sair da caixinha”, está ancorada na 

realidade difícil da sala de aula desses cursos técnicos profissionalizantes do Pronatec que 
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apresentam uma demanda com fragilidades advindas da Educação Básica, desnivelada com a 

idade e tempo de escola, como também professores despreparados e resistentes em mudar 

suas estratégias de ensino a fim de conseguir algum avanço educacional no aluno.  A 

ancoragem também está associada à metáfora da planta, a sua dificuldade em enraizar, em se 

tornar forte o suficiente para dar frutos. A indução de metáforas para investigar os 

significados do Pronatec nos dão pistas de como o sentido de “quebra de padrões” ao se tentar 

algo novo para superar as dificuldades do contexto tem relação com imprevisibilidade do 

plantio recente, do broto, que precisa se acomodar ao solo, se adaptar às circunstâncias, 

crescer, se desenvolver e dar frutos.  

No processo de constituição da ancoragem, associamos o objeto representado à crença 

de que é preciso “dar um jeitinho para que a coisa ande”, se desenvolva, use o improviso para 

garantir algum sucesso. Outra percepção é a de que, no atual contexto social, estar “na 

caixinha” significa estar enquadrado, seguindo um ritual, as regras impostas, o esperado, o 

“politicamente correto”. E sair da caixinha seria fazer diferente do esperado, romper as 

expectativas e conquistar um novo sentido, uma inovação.   

Os argumentos estão baseados nos valores dos docentes, que mostraram, ao longo das 

entrevistas, a urgência em FORMAR PESSOAS. O discurso dos professores está pautado nas 

necessidades básicas de todo cidadão, com seus direitos e deveres, e no papel fundamental do 

educador que transmite conhecimento a quem precisa dele para seguir adiante.  

Segundo Alves-Mazzotti (1994, p. 29), a ancoragem “diz respeito ao enraizamento 

social da representação à integração cognitiva do objeto representado no sistema de 

pensamento pré-existente e às transformações que, em consequência, ocorrem num e noutro”.  

Moscovici (1976/2012) afirma que, no processo de ancoragem, a linguagem funciona 

como um mediador entre a ciência e a sua representação, garantindo a ligação entre a função 

cognitiva e a função social da representação social. 

Ressaltamos que tanto os professores quanto os alunos encontraram dificuldades na 

execução dos cursos, verdadeiras barreiras para a não realização de algo transformador. E 

para tanto, torna-se essencial “ter muito jogo de cintura” para lidar com essa realidade e 

conseguir “formar essas pessoas”, foco principal dos objetivos do ensino nos cursos, de 

acordo com as entrevistas realizadas. 
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Reforçamos a ideia de que as representações sociais são formas de conhecimento 

expressas no cotidiano da vida em sociedade, onde os sujeitos apreendem e comunicam aquilo 

que percebem do mundo a sua volta. São produzidas de forma dinâmica e articuladas, e se 

modificam conforme a história e a realidade, que é socialmente construída com todas as suas 

experiências e contextos. Essa interpretação da realidade organiza significados de acordo com 

suas referências e os valores que são compartilhados.  

Sabemos que o ser professor remete a valores, atitudes, escolhas, práticas e 

circunstâncias que se constroem através de percursos de vida, que ganham importância 

através da memória e da narração como meio de ressignificação das experiências vividas.  

Portanto, dar voz ao sujeito possibilita compreender o diálogo que existe entre o olhar 

que ele tem de si mesmo, como pessoa, e o olhar que ele tem de sua prática, como docente, na 

ação pedagógica e no efeito dessas experiências no coletivo.   

Dessa maneira, torna-se relevante investigar as representações sociais que docentes do 

Pronatec elaboram sobre o trabalho que ali exerceram, ou seja, sobre o consenso do grupo em 

relação ao objeto “trabalho docente no ensino profissionalizante - Pronatec”: como ele foi 

construído e compartilhado pelo grupo de professores, como essa proposta política mobilizou 

os saberes e fazeres docentes, os valores e significados, as experiências de vida, de formação 

e de trabalho como docente.  

As entrevistas, através das narrativas, conseguiram espelhar o que foi e como foi essa 

experiência docente. O discurso de todos os ouvidos mostrou coerência ao intuito principal 

nesta pesquisa: a busca pela representação social que os docentes têm de seu trabalho nos 

cursos do Pronatec. 
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 CONCLUSÕES  

 

 Tantos estudos já sinalizaram o quanto é urgente e necessário a concretização de uma 

educação de ensino técnico voltada para a rápida inserção no mercado de trabalho. Para 

garantir ao adolescente, ao jovem e/ou ao adulto trabalhador o direito a uma formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão integrado à sociedade, torna-

se necessário pensar em uma educação geral, que se torne parte inseparável da educação 

profissional, seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos de formação inicial, 

ensino técnico, tecnológico ou superior. Significa perceber o trabalho como princípio 

educativo, no sentido de superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, de 

incorporar o conhecimento ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar 

como cidadãos, com foco na apropriação do que se faz e do por que se faz. 

 Em entrevista com os docentes desta pesquisa, constatamos que quase todos percebem 

o EPT como uma grande oportunidade de inserção ao mercado de trabalho e de 

desenvolvimento social do indivíduo, como estratégia para acelerar a busca de uma profissão 

e assim promover o crescimento econômico do país, ou como primeira etapa na formação 

profissional do indivíduo. Entretanto, todos também comentam sobre a “decepção” em 

encontrar nessas turmas, de Ensino Médio concluído, alunos com lacunas básicas de 

aprendizagem, alunos que não conseguem fazer uma soma ou que não conseguem expressar 

verbalmente o que pensam, sentem ou necessitam, muitos alunos analfabetos funcionais.  

 Pois então, como estabelecer a ponte entre o conhecimento e a profissionalização do 

saber com essa realidade? Qual é a realidade do nosso Ensino Médio público? Por que são 

aprovados na etapa final da escolarização se não possuem ainda o básico de conhecimento? 

Como em dois anos, um ano e meio (tempo dos cursos do Pronatec), suprir as carências do 

Ensino Fundamental, do Ensino Médio e ainda garantir a formação do cidadão para o 

trabalho? 

No caso do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico ou do Ensino Profissional e 

Tecnológico (EPT), o que se almeja é um currículo que organize o conhecimento de acordo 

com os objetivos específicos do EPT, levando-se em conta a duração dos cursos, mas que não 

seja uma redução de currículo que traduza a falta de capacidade dos alunos.  
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 O que estamos querendo dizer é que esse aluno quando chega ao Ensino Técnico, traz 

consigo uma aprovação do Ensino Médio, o que se entende que o conhecimento de uma 

Educação Básica já foi construído e assimilado e que na extensão desse estudo, que tem foco 

na urgência do mercado de trabalho, ele irá se desenvolver mais, tentando apreender os 

conceitos existentes nas relações com os temas e contextos do que se pretende explicar e 

compreender. Podemos perceber essa realidade no discurso dos docentes, que tentaram 

administrar o desejo de ensinar e a dificuldade em garantir que essa aprendizagem realmente 

acontecesse. 

  

[...] o que eu mais ouvi foi eles dizendo que, como eu comecei dando aula de 

Química, que eles tinham muito medo, né, porque a grande maioria nunca 

tinha visto Química na escola, tinha professor no ensino médio, entrava em 

sala de aula, pedia trabalho e voltava três meses depois. Isso foi assim é... uma 

unanimidade, a grande maioria mesmo me falando esse tipo de coisa, tiraram 

notas boas porque fizeram trabalho, mas não conheciam a disciplina, então 

estavam com muito medo e aí tive que voltar muito pro comecinho mesmo, 

porque tinha aquela disparidade porque tinha aqueles alunos excelentes em 

sala de aula, eram bons, aí eu tentava trazê-los pra me ajudar com esses alunos 

que tinham uma dificuldade maior, pra eles não ficarem desmotivados, né? 

(Flávia) 

[...] falta também todas as grades curriculares que eu vi por aí, falta o que é ser 

PROFISSIONAL. Tá faltando, porque eles vêm pra cá, os alunos estão vindo, 

né, diferença minha aqui do Pronatec, de tudo que eu vi de profissionalizante 

por aí a fora, falta o que é ser profissional, eles acham que estão vindo fazer 

um curso técnico porque o pai mandou, porque ele vai arrumar um emprego 

amanhã, então eles não sabem nem por onde começar, então falta uma base do 

que é ser isso, o que é essa proposta pedagógica, o que é que vai sair dali e aí 

sim trabalhar, mais praticamente, isso aí, entendeu? (Patrícia)  

 [...] considero que foi pior do que eu esperava, né, apesar de esperarmos isso 

tudo, nós tivemos muita resistência, nós tivemos muitos problemas, nós 

tivemos muitos conflitos e... foi difícil e aí, com o tempo, a gente aprendeu a 

lidar e às vezes a gente se surpreende. (Patrícia) 

É um projeto heterogêneo e sem muito norte, pra todo mundo, né, assim, a 

instituição recebeu um pacote e teve que decifrar esse pacote e jogou pra gente 

decifrar junto, entendeu? Foi meio por aí... (Patrícia) 

 

 No amparo de que os alunos, que ali chegavam para se desenvolverem com foco no 

mercado de trabalho, estariam adequados a receber tais aprendizagens, pois teriam realizado o 

Ensino Médio, o que supostamente garantiria uma educação básica, muitos professores 

administraram as suas aulas com o intuito de oferecer a essa demanda um ensino de qualidade 
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e de nível intelectual semelhante ao de um início de uma graduação, o que possivelmente 

assustou os alunos, que não se sentiram capazes de acompanhar as aulas e acabaram 

desistindo do estudo:  

 

[...] na verdade, o nível do Pronatec não é muito mais baixo que o nível inicial 

da graduação, apresentam mais ou menos um pouco menos de qualidade 

intelectual que o graduado, além do mais há uma certa facilidade para a 

graduação, facilidade não, ou melhor, possibilidade, então não há tanta 

diferença em conhecimento assim tão marcante não. (Salomão) 

 

[...] então, acho que dificuldade, eu não tive dificuldade, até porque eu dei 

uma...,  a minha primeira disciplina que eu dei foi de Biosegurança, então e eu 

já tinha um material bem, bem grande de cursos que eu já tinha feito, então na 

verdade eu não tive dificuldade não. (Maria) 

 

A pesquisa retratou que o público não correspondia às expectativas do próprio 

programa, dos docentes e tampouco do mercado de trabalho. Talvez estejamos diante de uma 

das principais causas da evasão assustadora e, consequentemente, da diminuição drástica da 

oferta de novos cursos: as aulas não atenderam às necessidades dos alunos, ainda difíceis de 

serem sanadas em tão curto tempo, e os alunos não correspondiam aos objetivos e critérios 

das aulas.   

Houve um encontro de intenções, mas um desencontro de resultados: docentes com 

desejo de formar pessoas, promover o crescimento social, mas com dificuldades de encontrar 

um caminho que pudesse fazer sentido para os dois lados no processo de aprendizagem. A 

diversidade de perfis e a defasagem cognitiva dos alunos fizeram com que os docentes 

tivessem que ter “jogo de cintura” para motivá-los, não podiam perder esses indivíduos que 

procuravam se qualificar, não podiam desperdiçar a chance de assegurá-los alguma 

transformação, algum movimento para o crescimento...  

O termo principal extraído das falas dos entrevistados foi “sair da caixinha”. Para os 

docentes, “sair da caixinha” para “formar pessoas”, “ter jogo de cintura” para “atender à 

expectativa do aluno”, “se desafiar para construir algo novo”, para “lidar com a diversidade 

de alunos”, “prepará-los para o mercado de trabalho”, mas também esperar que o aluno “saia 

da caixinha e se adeque ao curso”, tentando driblar as suas limitações.  
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Dois fatores parecem nortear a reflexão que os dados da pesquisa nos alertaram: a 

formação deficiente dos alunos do Ensino Médio para dar continuidade ao Ensino Profissional 

e Tecnológico e a inadequação da prática docente com a demanda que chega desse Ensino 

Médio deficiente, ou seja, não há condições de se garantir a aprendizagem desses cursos com 

essa qualidade de ensino que vem da maioria das escolas públicas.  

Percebemos as intenções dos docentes, tão preocupados em fazer acontecer, em 

formar pessoas, em promover o crescimento; mas despercebidos de que a demanda discente 

de suas aulas é uma ilusão, é idealizada, não corresponde à realidade. Entretanto, outro recorte 

se faz necessário, o de que esses cursos, do jeito que são, com as trajetórias desses docentes, 

visam, na verdade, a uma fatia de jovens que não se interessam por eles, que têm outros 

planos e outras trajetórias, aqueles que conseguiram garantir um Ensino Médio significativo e 

almejam a graduação. 

Talvez, uma mudança cultural e social pudesse resolver o destino dos atuais cursos 

técnicos profissionalizantes. O que queremos destacar é que o público jovem que realizou um 

Ensino Médio de fato e que poderia se adequar a esses cursos não tem interesse em fazê-los, 

preferem a graduação, sentem-se pressionados socialmente a fazê-la. Em contrapartida, o 

público carente de oportunidades, que está distante da graduação, que não teve a oportunidade 

de realizar um Ensino Médio de fato, que mal consegue se expressar, que não tem 

familiaridade com o saber, com o estudo, continua sem espaço. 

O Pronatec faz o convite de atrair os milhões de jovens com a oferta de qualificações 

que predomina, exclusivamente, a lógica do mercado de trabalho. Os docentes também 

estavam convictos dessa intenção: 

 

Eu acho que é fundamental o curso técnico, não é, nem todos devem ser 

graduados, afinal, entende, há de haver níveis sociais né, e isso depende de 

cada um, do esforço de cada um, mas também da oportunidade que o Estado 

dá para que isso ocorra, esses avanços, essa elevação cultural. (Salomão) 

Acho eles superimportantes porque eles têm um curto prazo, né, uma pessoa 

consegue se formar de forma mais rápida e ao mesmo tempo está capacitada 

para o mercado de trabalho, então eu acho que eles são excelentes, são portas 

de entrada mesmo pro aluno, né, pro mercado de trabalho. (Maria) 

A ideia inicial é que seriam cursos técnicos pra esses alunos que não 

conseguiram passar numa faculdade, numa universidade, para que eles saiam, 

com pelo menos, com mais uma opção de trabalho, tendo o curso técnico. 

(Flávia) 
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Tais referências conseguem deflagrar os equívocos administrativos e pedagógicos. O 

Pronatec apresenta discursos ideológicos e contraditórios: consideram a realidade brasileira e 

a necessidade de milhões de jovens brasileiros em se profissionalizarem, mas ignoram que a 

formação adequada para esses jovens implica uma formação ampla que deveria ser iniciada na 

Educação Infantil e continuada ao longo dos anos até o Ensino Médio, com conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais para a realização de uma leitura crítica do mundo, 

integrada a uma formação profissional que lhes permita garantir o seu crescimento pessoal e 

profissional. A realidade dura encontrada pelos docentes desta pesquisa gerou uma frustração 

coletiva, fez murchar a fé em uma sociedade menos desigual... 

 

Tenho que falar, né... decepção... Tenho que falar, né..., é uma pena, mas foi 

uma decepção, eu vim extremamente empolgada, achando que ia fazer assim: 

“Nossa, que projeto!”, “Nossa, que é isso, que delícia, que bacana, como a 

gente vai construir isso...” “Fantástico!” e ao longo do caminho, a gente: “O 

que que é isso?”, mudou de “O que que isso!!!!” pra “O que que isso??????” 

Hoje eu estou muuuito decepcionada, decepcionada com o projeto em si, 

decepcionada com o resultado dele, com o que aconteceu, com a 

descontinuidade, com o descaso do governo, com tudo que aconteceu em volta 

e com o resultado mesmo, prático, não formamos NADA, falta muito, foi 

muuuuuuita dedicação pra pouco resultado final. Nas duas áreas que eu 

trabalhei, a gente vê assim, numa turma de 50, terminamos com 5 que 

efetivamente conseguiram, 10%? Conseguiram o quê? Conseguiram ter a 

visão da história pra continuar trabalhando, pra continuar estudando, que 

aquele ali vai... Então, infelizmente, eu não queria dizer essa palavra, mas é 

decepção... (Patrícia) 

 

O Pronatec resiste, mas encontra-se agonizando e mais uma vez o dinheiro púbico foi 

em vão, diante da evasão escandalosa dos alunos e a redução de novas turmas. Por que será 

que esbarramos nos mesmos problemas e limitações? Será que realmente há desejo político e 

até que ponto esse desejo está de mãos dadas com o desejo pedagógico? Qual é o papel do 

docente nessa confusa e inconsistente administração política educacional? 

A pesquisa retratou que, inicialmente, os professores estavam motivados e envolvidos 

com a proposta do Programa, mas ao entrar em contato com as dificuldades dos alunos e a 

incerteza quanto à continuidade do projeto, o desânimo deu voz a uma avaliação crítica da 

experiência docente. Esses resultados reforçam a descontinuidade que ocorre no Brasil em 

relação a políticas educacionais e as dificuldades dos docentes e alunos em se adaptarem à 
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instabilidade dessa situação. A metáfora “broto/planta” condensou esse significado de 

fragilidade, sustentado na possibilidade de crescimento, de expansão, de construção de algo 

que precisa de tempo para dar frutos. 

O olhar psicossocial das RS e das Narrativas (auto)biográficas, com seu caráter 

dinâmico,  percorreu o universo do cotidiano desses docentes e possibilitou, através da 

comunicação, compreender os processos cognitivos elaborados nessa interação, nas 

experiências de vida, de docência. Esta pesquisa evidenciou o movimento do sujeito em 

atribuir sentido à sua prática e entender as suas percepções e expectativas. Ao ouvir os 

docentes, fragmentos de vida orientados em função do objeto de estudo e dos movimentos de 

memória, foi possível perceber os bastidores que envolvem os sujeitos no processo ensino 

aprendizagem desses cursos. Seus relatos, condensados de valores e crenças, revelaram as 

características desse indivíduo e do grupo ao qual pertencem. 

O objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa foram retratados e podem 

servir para futuras contribuições para o campo educacional; porém, entendemos que algumas 

questões merecem maior aprofundamento e novos estudos poderiam dar continuidade ao que 

aqui foi analisado, contribuindo para futuras pesquisas que abordem a docência, 

particularmente no campo da Educação Profissional. As narrativas de vida, analisadas nesta 

pesquisa, apontam direções e sugestões de como pensar a aprendizagem de forma mais 

dinâmica, de como é grave a situação do Ensino Médio na maioria das escolas públicas, de 

como o docente é capaz de traçar metas e estratégias porque é ele que está inserido nesse 

contexto e melhor pode orientar as futuras abordagens políticas educacionais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Metas 3, 8, 10, 11 do novo Plano Nacional de Educação e suas 

estratégias 

 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias:  

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 

continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais;  

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e 

ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao 

Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos 

(as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de 

ensino, com vistas a garantir formação básica comum;  

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular 

do ensino médio;  

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;  

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 
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defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos 

de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade;  

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz 

de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e 

psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como 

instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação 

básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades 

adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à 

educação superior;  

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades 

indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 

no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o 

coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas 

irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 

à adolescência e juventude;  

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude;  

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo 

de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 

qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar;  

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, 

de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);  
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3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 

para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante;  

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 

formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 

25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Estratégias:  

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, 

bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados;  

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial;  

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 

fundamental e médio;  

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 

forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 

populacionais considerados;  

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento 

e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais 

considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito 
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Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira 

a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de 

ensino;  

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude. 

 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 

de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional.  

Estratégias:  

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da 

educação básica;  

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;  

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, 

em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens 

e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional;  

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação 

de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa 

com deficiência;  

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 
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cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características desses alunos e alunas;  

10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 

apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade;  

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo 

ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos 

penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e 

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;  

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 

inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

no segmento público.  

Estratégias:  

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 
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produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional;  

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas 

redes públicas estaduais de ensino;  

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;  

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e 

do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade 

profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;  

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico;  

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível 

médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade;  

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 

nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior;  

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica 

de nível médio das redes escolares públicas e privadas;  

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional 

para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo 

com os seus interesses e necessidades;  

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação;  

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio 

na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa 

por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 

(vinte);  
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11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 

mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;  

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 

educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei;  

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de 

formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado 

de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Formulário de caracterização de perfil dos sujeitos 

 

1) Nome (Para controle do pesquisador. O sujeito, se preferir, pode indicar um apelido): 

    

 

2) Sexo: (  ) masculino                            (  ) feminino 

 

3) Idade:  

 

4) Escolaridade:  

    a) Ensino Médio (indicar a modalidade – detalhar o máximo possível): 

 

 

    b) Graduação (curso):                                             (   )  completo (   )  incompleto 

 

 

    c) Pós-Graduação (área):                                        (   )  completo (   )  incompleto 

   

 

5) Tempo de trabalho como professor:  

 

6) Indique as instituições em que trabalhou como professor: 

 

 

7) Tempo de trabalho no Pronatec: 

 

8) Curso(s) do Pronatec em que leciona ou lecionou: 

 

9) Local onde exerce ou exerceu a docência no Pronatec:  
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APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista semidirigida 

 

1- Em um olhar para o passado, peço que narre experiências de vida que foram 

significativas e formadoras em sua infância, juventude e vida adulta. Experiências que 

tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser e de estar no mundo, como pessoa 

e profissional. 

2- Quais lembranças significativas você traz de sua escolarização? Identifica professores 

ou professoras marcantes? Percebe influência do período escolar em sua prática como 

docente? 

3- Como se deu o processo de sua escolha profissional? Quais as influências que sofreu? 

Quais os caminhos te trouxeram ao Pronatec?  

4- O que você pensa a respeito dos cursos que visam ao ensino técnico-

profissionalizante? Para você, que características o docente do ensino 

profissionalizante precisa ter? 

5- Você poderia dizer o que conhece a respeito da proposta política e pedagógica do 

Pronatec?  

6- Como foi o início de seu ingresso em sala de aula no Pronatec? Recebeu apoio de 

algum profissional, de colegas mais experientes?  

7- Como organizou suas primeiras aulas? Quais as principais potencialidades e desafios 

encontrados?  

8- Se o Pronatec fosse uma coisa (por exemplo, animal, vegetal, mineral), o que seria? 

Explique as razões... 

9- Continuando essa questão, você gostaria de complementar dizendo o que te vem à 

mente quando eu falo Pronatec?  

10- Relate uma experiência significativa que tenha vivido em sua prática como professor/a 

no Pronatec. 

11- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?  


