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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda sobre as trajetórias de aprendizagem da docência no 

ensino técnico de nível médio. Incialmente se conceitua a evolução histórica desta 

modalidade de ensino, das escolas de Aprendizes Artífices à Rede Federada de 

Educação Tecnológica, perpassando pelo debate sobre a educação enquanto campo 

do conhecimento oriundo de ciências distintas. Referencia-se a formação docente, os 

"ciclos de vida" do professor e os conhecimentos (ou saberes) necessários a sua 

formação e profissionalização. Por fim, se apresentam os resultados da pesquisa de 

campo aplicada, a luz das teorias estudadas. 

 

Palavras-chave: ensino técnico, trajetórias de aprendizagem da docência, formação 

docente, desenvolvimento profissional de docentes, docência. 
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ABSTRACT 

 

This paper reports on the teaching of learning trajectories in technical education at 

secondary level, of Apprentice Craftsmen schools of the Federated Network of 

Technological Education, permeating the debate on education as field of knowledge in 

different sciences. Regarding on teaching formation, teacher “life cycle” and the 

necessary acquaintance (or knowledge) for their training and professionalization. 

Finally, they present the field research results applied to the theories studied. 

 

Keywords: technical education, teaching learning trajectories, teacher training, 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Profissional Técnica de nível médio compõe a Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), com previsão legal na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996¹, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a qual passaremos a 

referir neste trabalho como LDB.  

Conforme menciona Messeder (2012, p. 155), a educação profissional e tecnológica 

complementa a educação básica, estando articulada a ela, podendo ser desenvolvida 

em diferentes níveis, para jovens e adultos com escolaridade diversa. Tem como 

objetivos não só a formação de técnicos de nível médio, mas a qualificação, 

requalificação e a reprofissionalização para trabalhadores com qualquer escolaridade, 

a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis médio e superior. 

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica de 20121, havia na educação 

profissional (concomitante e subsequente) 1.063.655 alunos regularmente 

matriculados, o que em comparação ao levantamento feito pela mesma pesquisa e 

instituto no ano de 2007 (ANEXO A – Evolução do Número de Matrículas na Educação 

Básica por Modalidade e Etapa de Ensino – Brasil – 2007-2012.), representou cinco 

anos depois um crescimento de 65,21%.   

Nesse contexto evidencia-se a expansão da oferta de vagas nesta modalidade de 

ensino principalmente por meio da articulação dos governos estaduais e federal por 

meio da instituição e expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

                                                           
1 O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sendo obrigatório aos 
estabelecimentos públicos e privados de educação básica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 
6.425/2008. 

A data de referência para as escolas informarem seus dados educacionais ao Censo Escolar constitui 
o Dia Nacional do Censo Escolar, que, de acordo com a Portaria nº 264, de 26 de março de 2007, é a 
última quarta-feira do mês de maio. No final de maio, o sistema educacional brasileiro encontra-se mais 
estabilizado e os dados verificados nessa data são considerados válidos e referenciais para aquele 
ano. A definição de uma data de referência para a declaração de dados no Censo Escolar é importante, 
também, por permitir a comparabilidade estatística dos dados no mesmo ano e em anos diferentes. 

Trata-se do mais relevante e abrangente levantamento estatístico sobre a educação básica no País. 
Os dados coletados constituem uma fonte completa de informações utilizada pelo Ministério da 
Educação (MEC) para a formulação de políticas e para o desenho de programas, bem como para a 
definição de critérios para a atuação supletiva do MEC – às escolas, aos estados e aos municípios. 
Também subsidia o cálculo de indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), que serve de referência para as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
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e Tecnológica, a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(Lei nº 11.892, 29 dez. 2008.), do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, 

o qual nos referiremos daqui em diante como Pronatec2, e junto ao “Sistema S”, via 

ampliação da oferta de vagas gratuitas (acordos de gratuidade).  

Dentre as iniciativas citadas, cabe detalhar os objetivos do Pronatec, dado a sua 

relevância e abrangência territorial nos dois últimos anos: 

 

I – expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional;  

II – fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica;  

III – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional;  

IV – ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento 

da formação e qualificação profissional;  

V – estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica;  

VI – estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e 

as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.  

 

Se por um lado a ampliação de vagas é real e crescente, por outro, há a rede de 

ensino desta modalidade, pública ou privada, que para atendimento dessa demanda 

deve preparar-se em termos de gestão, atuação educacional e infraestrutura, com 

vistas as necessidades do mundo do trabalho.  

Moura (2014, p. 28) menciona que o mundo do trabalho demanda por indivíduos 

autônomos que possam atuar em um ambiente de geração de conhecimento e, 

também, de transferência a outros contextos em constante transformação. Entretanto, 

                                                           
2 Criado pela lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, trata-se de um programa do governo federal que 

para o cumprimento de seus objetivos atua por meio das seguintes iniciativas: i) Expansão da Rede 

Federal; ii) Programa Brasil Profissionalizado; iii) Rede e-Tec Brasil; iv) Acordo de Gratuidade com os 

Serviços Nacionais de Aprendizagem; e v) Bolsa-Formação. Maiores detalhamentos podem ser obtidos 

no Relatório de Gestão do exercício de 2013 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), vide referências bibliográficas ao final deste trabalho. 
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ressalta a necessidade de que os profissionais egressos desta modalidade 

ultrapassem limites e alcancem uma autonomia que permita-os atuar na perspectiva 

da transformação social orientada ao atendimento dos interesses e necessidades das 

classes trabalhadoras. Para ele, assim como Freire (1986, 2000a e b, 2001), a 

educação profissional e tecnológica tem o poder de contribuir com o aumento da 

(re)inserção social, laboral e política3 dos seus egressos; com extensão de ofertas que 

contribuam à formação integral dos que a procuram, possibilitando a estes a atuação 

de forma competente e ética, como agentes de mudança orientados à satisfação das 

necessidades coletivas, notadamente, as das classes trabalhadoras.  

Evidencia-se como interlocutor desta relação (aluno, modalidade de ensino – 

formação, e mundo do trabalho), o professor, sujeito desta pesquisa que tem como 

objetivo de estudo, compreender como os profissionais da educação profissional 

técnica de nível médio aprendem a ser professores de suas especialidades de ensino 

sob o ponto de vista dos mesmos à partir da análise de suas trajetórias profissionais, 

referenciando-se nas legislações vigentes que a regulamentam e nos estudos que 

abordam as temáticas acerca da educação como estado da arte ou ciência, a 

formação docente inicial e continuada (ou “em exercício”) e os saberes e/ ou 

conhecimentos necessários ao exercício desta atividade profissional (ANEXO B – 

Categorizações propostas na literatura sobre os saberes docentes). 

A prática no ensino e na formação docente são complexas, suscetíveis a inúmeras 

variáveis (Perrenoud, 1993). O estudo acerca do tema pode nos ajudar a refletir sobre: 

a) Os espaços que são considerados de formação; 

b) Os desafios atuais postos pela profissão docente e as formas de 

enfrentamento; 

c) A aprendizagem ocorrida durante o percurso profissional na educação 

profissional técnica; 

d) Concepções relacionadas à profissão docente. 

                                                           
3 O autor citado refere-se à inserção como sendo a participação plena do indivíduo na sociedade. Desta 
forma, vai além da admissão de um posto de trabalho, pois, mais do que o acesso ao emprego e/ou 
outras fontes de geração de renda, também inclui a participação social, política e cultural, 
indispensáveis ao pleno exercício da cidadania emancipada, consciente, crítica e responsável. 
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Os estudos acerca da formação docente são recentes e recorrem a disciplinas de 

diferentes áreas do conhecimento, tais como a Sociologia, a Psicologia, entre outas 

(Zeichner, 1999). Ainda em referência ao autor citado (2009, p. 19), temos: 

 

“[...] a pesquisa precisa focar mais sobre as conexões entre 

características do professor, formação, aprendizagem e práticas 

docentes. [...] Esses estudos prestam pouca atenção a como o 

conhecimento e práticas dos professores são influenciados pelo 

que eles experimentam nos cursos de formação docente e 

menos atenção ainda a como os professores são afetados, ao 

longo do tempo, por sua preparação. Há uma evidente 

necessidade de examinar mais detalhadamente como o 

conhecimento e práticas dos professores são moldados por sua 

formação, inclusive depois de eles terem completado seus 

cursos. São necessários mais estudos longitudinais que 

examinem os efeitos da formação dos professores ao longo do 

tempo [...]”.  

 

Coaduna com esta posição Shulman (2004), quando dispõe que a aprendizagem dos 

alunos na escola é afetada por inúmeros fatores diferentes mas inter-relacionados, 

somados ao tipo usual de preparação para o magistério recebido por seus 

professores. Entre eles estão as características individuais trazidas pelos futuros 

professores para seus cursos de formação docente; as características específicas 

desses cursos e seus componentes e as instituições nos quais eles estão situados; a 

natureza do ensino nos cursos de formação docente, o que os professores em 

formação aprendem nesses cursos; as escolas nas quais os professores lecionaram 

antes, durante e depois que terminaram a sua preparação; as políticas e práticas da 

rede escolar; e as políticas estaduais e federais. 

O mesmo autor prossegue mencionando que dada a complexidade da formação 

docente e suas ligações com vários aspectos da qualidade do ensino e da 

aprendizagem do aluno, nenhuma abordagem metodológica ou teórica isolada será 

capaz de fornecer tudo o que é preciso para compreender como e porque a formação 

docente influencia os resultados educacionais. Obviamente, nenhum resultado 
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isolado será capaz de tratar todos os diversos fatores que influenciam aspectos da 

qualidade do ensino e da aprendizagem do aluno. Há características que deveriam 

ser tratadas em programas completos de pesquisa.  

Os estudos sobre a formação de professores no ensino técnico são escassos, 

havendo quase que um silenciamento em relação a temática, como apontam André, 

2002 e Brzezinski, 2006.  

O estudo aqui apresentado caracteriza-se como sendo descritivo-analítico, de 

natureza qualitativa, tendo como questão de pesquisa sob investigação: como se 

caracterizam, sob a ótica de professores do ensino técnico em nível médio, suas 

trajetórias de aprendizagem da docência?  

Seus objetivos são: 

 

1. Analisar especificidades do início da docência; 

2. Identificar e analisar aprendizagens de professores do ensino técnico em nível 

médio; 

3. Identificar as dificuldades e as formas de enfrentamento no início da carreira e 

atualmente; 

4. Caracterizar elementos de prática pedagógica de professores do ensino técnico 

em nível médio; 

5. Caracterizar concepções do que deveria compor a base de conhecimento para 

o ensino técnico em nível médio; e, 

6. Identificar aspectos a serem considerados por políticas institucionais de 

desenvolvimento profissional da docência. 

 

Participaram desta pesquisa professores do ensino técnico em nível médio, com no 

mínimo 5 anos de atuação na modalidade de ensino, de forma voluntaria, via e-mail. 

Sendo que estes profissionais compõem o corpo docente de 8 unidades distintas 

(Barretos, Bebedouro, Itapetininga, Jaboticabal, Jundiaí, Rio Claro, Santo André e 

Lapa Scipião), de uma rede de escolas do Ensino Técnico em nível médio. 

A partir dos retornos recebidos, verificados a observação dos pré-requisitos 

necessários ao público alvo, foram selecionados aqueles que estavam no perfil e 

consequentemente, considerados como sujeitos de estudo e informação desta 

pesquisa. Do total de 26 respondentes, 21 possuíam o perfil preestabelecido (tempo 
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mínio de exercício da profissão docente no Ensino Técnico em nível médio) e 5 foram 

desconsiderados por estarem em período inferior. Destes, 15 são mulheres (76,19%)   

e 6 homens (28,57%), com titulações: 

 

Tabela 1 – Titulações dos respondentes da pesquisa 

 

Última formação 

Stricto Sensu Lato Sensu Licenciatura Bacharelado Técnico 

4 8 1 7 1 

19,04% 38,09% 4,76% 33,33% 4,76% 

Fonte: o Autor (2015). 

 

Sendo que a formação anterior de cada um dos respondentes é nos níveis de ensino 

superior citados acima é: 

Stricto Sensu Lato Sensu Licenciatura Bacharelado Técnico 

1 Bacharelado; 

1 Licenciatura; 

1 Especialista Lato 

Sensu. 

7 Bacharelados; 

1 Licenciatura. 

-- -- -- 

Fonte: o Autor (2015). 

 

Em relação ao seu tempo de atuação no magistério, caracteriza-se: 

 

- de 5 a 9 anos e 11 meses, 38,09%; 

 - de 10 a 14 anos e 11 meses, 42,85%; 

 - de 15 a 19 anos e 11 meses, 14,28%; 

 - não respondeu ou não entendeu à questão, 4,76%. 
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Já quanto ao tempo de atuação no magistério do ensino técnico em nível médio, tem-

se: 

- de 5 a 9 anos e 11 meses, 66,66%; 

 - de 10 a 14 anos e 11 meses, 33,33%. 

 

O público alvo analisado é composto predominantemente de um quadro de sujeitos 

que possuem experiência profissional que se transformou em uma “[...] maneira 

pessoal de ensinar, em macetes da profissão, em habitus, em traços da personalidade 

profissional [...]” (Tardif, 2007, p. 51). Esse “saber experienciado” é próximo das 

características que demarcam a segunda fase da evolução da carreira docente, 

chamada de estabilização e consolidação. Sendo que: 

 

“[...] essa experiência não deve ser confundida com a ideia de 

experimentação, considerada numa perspectiva positivista e 

cumulativa do conhecimento, nem com a ideia de experiencial, 

referente, numa visão humanista, ao foro interior psicológico e 

aos valores pessoais. O saber é experienciado por ser 

experimentado no trabalho, ao mesmo tempo em que modela a 

identidade daquele que trabalha”. (Tardif, 2007, p. 110). 

 

Este estudo é divido em 5 capítulos, sendo que nos 4 primeiros discorre-se sobre a 

fundamentação teórica a partir do tema e no último sobre os resultados da pesquisa 

de campo.  

No capítulo 1 – A Legislação em torno da Educação Profissional e Tecnológica: 

Resgate Histórico, Atualidade, Estruturação e Implementação, aborda-se sobre a 

legislação existente em torno desta modalidade, das Escolas de Aprendizes Artífices 

a Educação Profissional e Tecnológica na Atualidade, bem como, a legislação em 

torno da formação de professores desta modalidade de ensino.  

Já no capítulo 2 – A Educação como Campo Complexo e de Conhecimentos Diversos 

tem-se a abordagem em referência aos estudos de Bernard Charlot (2006) e Zabalza 
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(2009), abordando incialmente sobre as influências que a educação possui de áreas 

distintas do conhecimento e posteriormente a questão relacionada ao seu estado de 

arte ou ciência. 

No capítulo 3 – A Formação Docente, faz referência aos “ciclos de vida” do professor 

e a formação inicial e continuada, e no capítulo 4 – Os Conhecimentos (ou Saberes) 

Docente, é abordado sobre as categorias de base do conhecimento para o ensino 

segundo Shulman; docência e base de conhecimento para o ensino; os 

conhecimentos (ou saberes) necessários à prática docente e a reflexão sobre a ação 

e o professor profissional e os meios de profissionalização contínua, baseados na 

prática reflexiva.  

 Por fim, em seu capítulo 5, Aprendizagens da docência de professores de ensino 

médio, discorre-se a partir das referências estudas e da análise das pesquisas de 

campo, sobre as questões identificadas.  

Desta forma, pretende-se com este, contribuir para o tema e para a sua relevância, 

por meio da abordagem de seus conteúdos e da pesquisa aplicada. 
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1 A LEGISLAÇÃO EM TORNO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: RESGATE HISTÓRICO, ATUALIDADE, ESTRUTURAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

1.1 RESGATE HISTÓRICO, “AS ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES” 

 

A primeira legislação acerca da EPT é o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

que “Créa nas capitaes dos Estados da Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino 

profissional primário e gratuito”4 (ANEXO C – Decreto nº 7.566, de 23 de Setembro de 

1909), do então Presidente da República, Nilo Peçanha. Considerando para tanto: 

 

“que o augmento constate da população das cidades exige que 

se facilite às classes proletárias os meios de vencer as 

dificuldades sempre crescentes da lueta pela existência; 

que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico 

e intelectual, como faze-los adquirir hábitos profícuo, que os 

afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 

que é um dos primeiros deveres do Governo da República 

formar cidadões úteis à Nação. [...]”. 

 

Pelo excerto exposto e pelo corpo da Lei é possível notar algumas premissas 

fundamentais na criação da EPT naquele momento e que permeiam-na até os dias 

atuais: 

I - o interesse do Estado em promover por meio da Educação Profissional (EP) 

o acesso a melhores condições de vida;  

II – a sua manutenção por meio do Ministério da Agriculta, Indústria e Comércio 

(Art. 1º); e, 

                                                           
4 Optou-se por preservar a redação do texto conforme o original. Daí a subscrição entre aspas e itálico. 
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III – a preocupação de que esta modalidade de ensino promova o preparo 

técnico e intelectual com vistas ao aprendizado de um ofício (Art. 2º). 

 

Por outro, é curioso e talvez compreensível à partir de então, estereótipos que 

persistem até os dias atuais em relação a esta modalidade de ensino: primeiro, a 

necessidade de avaliação prévia de “aptidão” e “inclinação” ao ofício (Art. 7º); e 

segundo, a destinação da EP como formação, se não exclusiva, das classes menos 

favorecidas. O que configura-se não só no excerto apresentado acima mas, no texto 

de Lei a partir do uso de expressões como:  

 

“[...] facilite às classes proletárias [..]; 

    [...] habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna [...]; 

 [...] preferidos os desfavorecidos da fortuna [...] (Art. 6º, caput)”. 

 

1.2 A EDUCAÇAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA ATUALIDADE 

  

A EPT5, em conformidade com o disposto na LDB, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 11.741/2008, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-

se aos diferentes níveis e modalidade de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia. Dessa forma, pode ser compreendida como uma modalidade 

na medida em que possui um modo próprio de fazer educação nos níveis da Educação 

Básica e Superior e em articulação com outras modalidades educacionais: Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação à Distância. 

A EPT na Educação Básica ocorre na oferta de cursos de formação inicial e continua 

ou qualificação profissional, e nos de Educação Profissional Técnica de nível médio 

ou, ainda, na Educação Superior, conforme o § 2º do artigo 39 da LDB: 

  

                                                           
5 As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico estão 
instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 16/99, atualmente 
em processo de revisão e atualização, face à experiência acumulada e às alterações na legislação que 
incidiram sobre esta modalidade.  
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A Educação Profissional e Tecnológica abrangerá os seguintes 

cursos: 

    I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

    II – de Educação Profissional Técnica de nível médio; 

III – de Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-

graduação. 

 

A Educação Profissional Técnica de nível médio, nos termos do artigo 36-B da mesma 

Lei, é desenvolvida nas seguintes formas: 

 

    “[...] 

I – articulada com o Ensino Médio, sob duas formas: 

    II – integrada, na mesma instituição, 

    III – concomitante, na mesma ou em distintas instituições; 

IV – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio. 

    [...]”. 

 

As instituições podem oferecer cursos especiais, abertos à comunidade, com 

matrículas condicionada à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao 

nível de escolaridade. São formuladas para o atendimento de demandas pontuais, 

específicas de um determinando segmento da população ou dos setores produtivos, 

com período determinado para início e encerramento da oferta, sendo, como cursos 

de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, livres de 

regulamentação curricular. 

No tocante aos cursos articulados com o Ensino Médio, organizados na forma 

integrada, o que está proposto é um curso único (matrícula única), no qual os diversos 

componentes curriculares são abordados de forma que se explicitem os nexos 

existentes entre eles, conduzindo os estudantes à habilitação profissional técnica de 

nível médio ao mesmo tempo em que concluem a última etapa da educação básica.  
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Os cursos técnicos articulados com o Ensino Médio, ofertados na forma concomitante, 

com dupla matrícula e dupla certificação, podem ocorrer na mesma instituição de 

ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; em instituições 

de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; ou 

em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementariedade, 

visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. 

São admitidas, nos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, a 

organização e a estruturação em etapas que possibilitem uma qualificação profissional 

intermediária. 

Abrange, também, os cursos conjugados com outras modalidades de ensino, como a 

Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial e a Educação à Distância, e 

pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Essa previsão coloca, no 

escopo dessa modalidade educacional, as propostas de qualificação, capacitação, 

atualização e especialização profissional, entre outras livres de regulamentação 

curricular, reconhecendo que a EPT pode ocorrer em diversos formatos e no próprio 

local de trabalho. Inclui, nesse sentido, os programas e cursos de Aprendizagem, 

previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452/43, desenvolvidos por entidades qualificadas e no ambiente de trabalho, através 

do contrato especial de trabalho. 

A organização curricular da EPT por eixo tecnológico fundamenta-se na identificação 

das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e dos 

arranjos lógicos por ela constituídos. Por considerar os conhecimentos tecnológicos 

pertinentes a cada proposta de formação profissional, os eixos tecnológicos facilitam 

a organização de itinerários formativos, apontando possibilidades de percursos tanto 

dentro de um mesmo nível educacional quanto na passagem do nível básico para o 

superior. 

Os conhecimentos e habilidades adquiridos tanto nos cursos de EPT, como os 

adquiridos na prática laboral pelos trabalhadores, podem ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 

Assegura-se, assim, ao trabalhador jovem e adulto, a possibilidade de ter 

reconhecidos os saberes construídos em sua trajetória. A certificação pretende 

valorizar a experiência extraescolar e a abertura que a Lei dá à Educação Profissional 
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(EP) vai desde o reconhecimento do valor igualmente educativo do que se aprendeu 

na escola e no próprio ambiente de trabalho, até a possibilidade de saídas e entradas 

intermediárias. 

 

1.3 A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA, OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA E O “SISTEMA S”. 

 

1.3.1 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e os 

Institutos Federais 

 

A Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia.  

Conforme o artigo 1º da Lei citada, constitui-se esta rede: 

 

“[...]  

I – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 

Institutos Federais; 

    II – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; 

III – Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG; 

    IV – vedado; 

IV – Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais; e, 

(redação dada pela Lei nº 12.677, de 2012); 

    V – Colégio Pedro II (incluído pela Lei nº 12.677, de 2012). 

[...]”. 
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Sendo que as Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais integrantes dos 

Institutos Federais, constam do anexo II desta mesma Lei, art. 5º, § 3º. Ainda, como 

disposto em seu artigo 2º, os Institutos Federais são instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 

na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas nos termos desta Lei. 

São equiparados às universidades federais para efeito da incidência das disposições 

que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 

educação superior (Art. 2º, §1º) e possuem autonomia para criar e extinguir cursos, 

nos limites de sua área de atuação territoriais, bem como para registar diplomas por 

eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no 

caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica (Art. 2º, §3º). 

 

Os Institutos Federais têm por finalidades e características (Art. 6º): 

 

    “[..]  

I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 

vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional; 

II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais; 

III – promover a integralização e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior, otimizando 

a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão; 

IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação 

e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais 
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locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; 

VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 

ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, 

oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação 

científica e tecnológica; 

VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção 

cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência 

de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação 

do meio ambiente. 

[...]”. 

 

Dentre os objetivos destes, e aqui nos restringiremos a menção daqueles que se 

correlacionam aos objetivos de estudo, estão: 

 

“Art. 7º [...] 

I – ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação 

de jovens e adultos; 

II – ministrar cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 

especialização e a atualização de profissionais, em todos os 
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níveis de escolaridade, nas áreas de educação profissional e 

tecnológica; 

III – realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV – desenvolver atividades de extensão de acordo com os 

princípios e finalidade da educação profissional e tecnológica, 

em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V – estimular e apoiar processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional. 

[...]”. 

 

Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta 

orçamentária anual para cada campus, tendo como órgãos superiores um Colégio de 

Dirigentes e um Conselho Superior. Sendo que a estruturação, as competências e as 

normas de funcionamento destes, são dispostas no estatuto do Instituto Federal 

(artigos, 9º e 10º). 

 

1.3.1.1 Gestão e Supervisão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

e Expansão. 

 

Conforme Relatório de Gestão do exercício de 2013 (p. 31), a Diretoria de 

Desenvolvimento da Rede Federal (DDR) possui, dentre outras, a atribuição de 

supervisão operacional e técnico-pedagógica das instituições federais de educação 

profissional e tecnológica, conforme o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, inciso 

II, art. 13. No cumprimento dessa atribuição, a DDR monitora os indicadores 

acadêmicos instituídos para a Rede Federal e realiza a gestão de demandas por 

supervisão administrativa, motivadas especialmente por denúncias de cidadãos e pela 

ação do Ministério Público.  
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O monitoramento dos indicadores acadêmicos permite à SETEC visualizar o 

desempenho das instituições da Rede, de forma a formular ações e ajustar políticas. 

Além dos indicadores já estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União por meio dos 

Acórdãos nº 2.267/2005 – TCU/Plenário, nº 104/2011 – TCU/Plenário e nº 2.508/2011 

– TCU – 1ª Câmara, em 2012 foi instituído um Grupo de Trabalho pela Portaria SETEC 

nº 25/2012, com os seguintes objetivos:  

 

I – propor um novo conjunto de indicadores de gestão, com base nas orientações 

e conceitos contidos no Acórdão 2.267/2005 - TCU - Plenário, no Termo de Acordo 

de Metas e na Matriz Orçamentária da Rede Federal; e, 

II – elaborar um Manual de Produção e Análise dos Indicadores de Gestão da 

Rede. O grupo já entregou o relatório consolidado de seus trabalhos, que está em 

análise pela SETEC. Após análise e validação da proposta, será necessária a 

Regulamentação pelo Ministério da Educação do conceito de Aluno-equivalente e da 

relação aluno/professor (RAP).  

 

A supervisão administrativa se dá por comunicação da SETEC com as instituições 

para averiguação de informações ou, quando necessário, pela supervisão in loco.  

Em relação à Expansão de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, das 208 novas unidades previstas para o período de 2011 a 2014, já 

estavam em funcionamento 116 no final de 2013. Ao final da expansão, serão 562 

unidades em mais de 500 municípios. Em 2013, 40 unidades da Rede Federal de 16 

Estados e do Distrito Federal iniciaram suas atividades e, quando em pleno 

funcionamento, totalizarão 48 mil novas vagas.  

Até dezembro de 2013, foi atingido o seguinte resultado operacional na expansão:  

 

- 116 unidades em funcionamento, das quais 39 foram inauguradas e 15 foram 

concluídas e não inauguradas; e  

- 106 unidades em obra, sendo que 26 unidades estavam em fase de licitação 

e 22 estavam em fase de planejamento e elaboração de projeto.  

 

Visando organizar e definir parâmetros e normas para a Expansão dos Institutos 

Federais, ao longo do exercício de 2013, a SETEC fez uma ampla discussão com o 
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CONIF (Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica), que resultou na publicação da Portaria nº 1.291, de 30/12/2013. A partir 

dessa Portaria, ficou definido que a expansão dos Institutos Federais ocorrerá 

mediante a implantação de Campus, Campus Avançados, Polos de Inovação e Polos 

de Educação a Distância, além da possibilidade dos Institutos Federais implantarem 

Centros de Referência para temáticas específicas.  

Ainda no âmbito da expansão e reestruturação da Rede Federal, o Programa de 

Modernização da Rede Federal para uso de Tecnologias Educacionais (PMTE) 

objetiva incorporar o uso de tecnologias educacionais à prática pedagógica dos 

docentes da Rede Federal, por meio da aquisição e utilização de computadores 

pessoais tipo tablet e de computadores interativos com solução integrada de lousa 

digital (CISILD). A aquisição dos equipamentos foi iniciada em 2012, finalizando com 

a entrega de 30.718 tablets e 5.870 CISILDs em 2013. 

Quanto à reorganização da força de trabalho, conforme mencionado na página 32 do 

relatório citado, em 2013 foram realizadas pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) 575 redistribuições entre instituições federais de ensino. No mesmo sentido, 

visando suprir demandas imediatas decorrentes da expansão, foi autorizado o 

repasse de 963 cargos de professores temporários (ANEXO D – Evolução do Quadro 

de Pessoal da Rede Federal. Relatório de Gestão do exercício de 2013. SETEC, p. 

32).  

 

1.3.2 O “Sistema S” 

 

Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas que o 

compõem, foi criado no governo Getúlio Vargas e mantido pelos setores produtivos –

agricultura, comércio, cooperativas, indústria e transportes. Dentre os mais 

reconhecidos, estão: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço 

Social do Comércio (SESC); Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas). Além de outros, como: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e 

Serviço Social de Transporte (Sest). Sendo que a sua manutenção financeira se dá 
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com base nas alíquotas (ANEXO E – Alíquotas de repasse ao “Sistema S”) pagas 

pelas empresas por meio de contribuições sindicais, definidos pelo seu 

enquadramento no código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS). 

O “Sistema S” conta com uma rede de escolas, laboratórios e centro tecnológicos 

espalhados por todo o território nacional, mantendo também uma oferta de cursos 

pagos, geralmente com preços acessíveis aos oferecidos por instituições particulares 

de ensino, com a finalidade de contribuir na qualificação e formação profissional dos 

trabalhadores. 

Em 2008 houve um acordo histórico entre o Governo Federal e quatro das instituições 

que compõem o “Sistema S” – Sesc, Sesi, Senai e Senac; entre as medidas está a 

aplicação de dois terços das receitas líquidas do Senai e Senac na oferta de vagas 

gratuitas de cursos de formação para estudantes de baixa renda ou trabalhadores. Já 

o Sesi e o Sesc destinaram um terço de seus recursos a educação, além do aumento 

da carga horária dos cursos de formação inicial para 160 horas, no mínimo. Até 2014 

(conforme previsto no acordo) as duas instituições citadas destinaram 66,66% de suas 

receitas líquidas, ou seja, dois terços dos seus recursos na formação de estudantes 

de baixa renda e de trabalhadores. 

No primeiro semestre de 2015, de acordo com portaria da SETEC, publicado no Diário 

Oficial da União (DOU), serão repassados 187 milhões, destinados à modalidade 

bolsa-formação6 do Pronatec, para financiar cursos de formação inicial e continuada 

ou de qualificação profissional. Ainda, conforme a portaria, o Senai poderá ofertar 

bolsas para o aperfeiçoamento profissional no montante de até R$ 95 milhões; o 

Senac. R$ 85 milhões e o Senar, R$ 7 milhões. 

 

  

                                                           
6 Por intermédio da bolsa-formação serão ofertados dois tipos de curso: os cursos de formação inicial 
e continuada (FIC) ou de qualificação profissional, cuja carga-horária varia de 160 a 400 horas, e os 
cursos técnicos, cuja carga horária varia de 800 a 1400 horas. Tais cursos estão detalhados do Guia 
Pronatec de Cursos FIC, que apresenta 646 cursos em sua 4ª edição, e no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, que apresenta 220 cursos. Tais documentos estão disponíveis em: 
http://pronatec.mec.gov.br.br/fic/ e http://pronatec.mec.gov.br/cnct/, respectivamente. Outros 
detalhamentos também podem ser obtidos no Relatório de Gestão do exercício de 2013 da SETEC. 

http://pronatec.mec.gov.br.br/fic/
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2 A EDUCAÇÃO COMO CAMPO COMPLEXO, DE CONHECIMENTOS 

DIVERSOS E A FORMÇÃO DOCENTE 

 

Em um de seus estudos, Charlot (2006, p. 10), traz uma reflexão acerca da educação 

considerando que nela reside um problema de identidade profissional, uma vez que 

recorre-se a campos do conhecimento distintos – sociologia, psicologia, filosofia, entre 

outros. Para ele:   

  

“Existe uma área de saber chamada educação (ou ciências da 

educação, o nome pouco importa, o importante é que ela seja 

uma área de saber), ou será que a educação é uma área de 

práticas e de políticas sobre as quais diferentes ciências 

humanas e sociais produzem conhecimento?” (p. 11). 

 

O autor prossegue afirmando que o que é específico da educação como área de 

saber, é o fato de que nela circula conhecimentos, práticas e políticas, tornando-se 

um campo mestiço onde se cruzam e se fecundam conhecimentos, conceitos, e 

métodos de campos disciplinares múltiplos. Sendo justamente o que a define. Ainda 

identifica sete tipos de discursos acerca da educação. 

 

1. Os discursos que negam o interesse ou a legitimidade de um discurso 

científico específico sobre a educação; 

 

2. O discurso espontâneo, baseado nas experiências pessoais de cada 

indivíduo, a partir do que se “acha” ou sabe. Confundindo-se o ter uma 

opinião com a produção de um saber: 

 

“[...] Quem deseja fazer pesquisa em educação deve sair da 

esfera da opinião e entrar no campo do conhecimento [...]; 
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”[...] Se não há regras, ou se não há uma comunidade para 

controla-las, não há mais pesquisa, há conversa de botequim 

sobre a educação [...]”. 

 

3. O discurso do “prático”. Aquele que parte de quem se opõe a uma teoria por 

considerar a sua prática como ideal. Porém, utiliza conceitos muitas vezes 

não controlados e frequentemente, enraizados em uma teoria que ele 

mesmo desconhece. Consequentemente, o pesquisador deve controlar 

com bastante cuidado os dados que utiliza, e sua relevância em relação às 

condições de trabalho do docente real, que muitas vezes optou pela 

pedagogia, não como área de seu interesse mas, por ser o vestibular que 

lhe garantiria acesso mais fácil a uma profissão. A prática não é um 

argumento, e sim um elemento do debate que deve, ele próprio, ser 

analisado; 

 

4. O discurso dos “antipedagogos”. Todo ser humano é dotado de razão, e a 

educação é um encontro entre a razão humana e os conhecimentos. O 

equívoco cometido por aqueles que defendem esta posição é o de que a 

simples apresentação do conhecimento põe a inteligência em movimento, 

uma vez que a questão principal a ser resolvida por aquele que ensina é 

como provocar uma mobilização intelectual daquele que aprende, 

possibilitando a passagem do “eu empírico” para o “eu epistêmico”; do 

indivíduo preso ao movimento da vida cotidiana ao indivíduo 

intelectualmente mobilizado, atento ao saber. 

 

 

5. Há também o discurso oposto, que trata especificamente da educação, e 

que por vezes, pode ser confundido com o discurso das ciências da 

educação: é o discurso pedagógico. Quando resgatamos o que foram e são 

as pedagogias historicamente, observamos que elas têm uma característica 

fundamental, unem diretamente os fins e as práticas (ou técnicas). A 

pedagogia não é fundamentalmente um campo de saberes, é um campo de 

axiologia prática, poderíamos dizer, um campo de valores com os meios de 

coloca-los em ação, ou um campo de práticas ordenadas para determinados 
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fins.  Nesse sentido, muito mais que conhecimentos, a pedagogia produz 

descrições, relatórios de experiências, manifestos. Porque tem sempre um 

lado prático e militante, ela é objeto de experimentações, de debates, de 

pesquisa-ação, e produz mais convicções, instrumentos e inovações do que 

conhecimentos demonstrados. Afirmar isso não significa depreciar a 

pedagogia; é constatar que ela está centrada nas práticas e nos fins, e no 

elo entre os dois, e não nos saberes. O que não quer dizer que ela não sabe 

nada; ela pode veicular saberes obscuros, implícitos, ligados às práticas, 

interessantes para a pesquisa. Assim, as pedagogias “novas” foram 

construtivistas mais de meio século do surgimento do termo “construtivista”. 

 

6. Os discursos “dos outros”. Por exemplo, o discurso “construtivista” que se 

desenvolveu no campo da educação, mas que surgiu fora dele. Seus dois 

teóricos, Piaget e Bachelard, eram de outros campos do conhecimento. 

Assim como Vygotsky. Logo, o discurso hoje dominante no campo da 

aprendizagem não vem da pesquisa em educação, mas de outros campos 

de pesquisa. 

 

 

7. Considerado como grandes tipos de discurso, são os discursos políticos 

sobre educação. Que se dividem em: militante e o gerado por instituições 

internacionais. O primeiro, parte de fundamentos exatos porém, tende a 

ignorar diferentes ordens e escalas dos fenômenos. Trata-se, ao mesmo 

tempo, de integrar à pesquisa o fato de que a educação tem uma dimensão 

política, e não pode deixar de tê-la, e de se recusar a reconhecer como 

pesquisa textos em que a análise precisa de dados precisos é substituída 

por discursos políticos muito genéricos. O segundo, é o que se difunde 

pouco a pouco nos círculos dirigentes, em seguida aos jornais e, por meio 

deles, na opinião pública. No mundo, a principal agência de produção de 

discurso político sobre a educação é, há 50 anos, a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e, em seu rastro, o 

Banco Mundial. Trata-se de um discurso do domínio e da transparência: 

saber tudo, controlar tudo, prever tudo, como o Panóptico de Bentham e de 
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Michel Focault, trata-se também, com frequência, de um discurso que 

acredita que a inovação é, em si, um progresso. 

 

Afirma ainda que a educação é um triplo processo; e que de outro lado, o ato de 

educar, educar-se, aprender, ensinar, ocorre em tripla articulação.  

 

“A educação é um triplo processo de humanização, socialização 

e entrada numa cultura, singularização-subjetivação. Educa-se 

um ser humano, o membro de uma sociedade e de uma cultura, 

um sujeito singular. [...] o ato de ensino aprendizagem dá-se em 

uma tripla articulação.  

É o jovem que se educa, que aprende. [...] só o aluno pode fazer 

aquilo que produz conhecimento, e o professor só pode fazer 

alguma coisa para que o aluno o faça. Evidentemente, sempre 

com um coeficiente de incerteza. Nesse sentido, o trabalho do 

professor não é ensinar, é fazer algo para que o aluno aprenda. 

Com frequência, esse “algo” consistirá em ensinar; outras vezes 

pode tomar outras formas. [...] esses dois termos (educando, 

educador) articulam-se com um terceiro: uma instituição (a 

escola, mas poderia ser também a família ou outra instituição). 

Trata-se de uma instituição social, submetida a políticas” (p. 15). 

 

Leva-nos a refletir também que, entre essas três ações de “fazer”, o poder político 

encontra-se ao lado da instituição e o poder intelectual ao lado professor, ao passo de 

que o que se produz, em última instância, o sucesso ou fracasso do aprendizado, está 

do lado do aluno.  

Neste contexto, há as chaves para compreendermos a condição do professor e das 

possibilidades e dos limites das políticas educativas pois, o professor deve fazer 

alguma coisa e ele será cobrado por aquilo que tiver feito, mas ele não pode produzir 

diretamente o resultado de sua ação. O que vai produzir ou não o conhecimento é a 

atividade intelectual do aluno, que tem a capacidade de bloquear todo o processo.  

Em relação as políticas educativas, nenhuma reforma política por si só, resolve um 

problema educacional. Pois, muito mais do que definir um “fazer” qualquer política 
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deve perguntar-se de que modo ela refletirá ou impactará sobre o “fazer”, a prática, 

de professores e alunos.  

 Para ele, caso algum dia venha a existir uma disciplina educação, ela deverá 

considerar as articulações entras as três formas de atividade: a do aluno, a do 

professor e a das políticas. Isso significa dizer que ela deverá atentar-se às 

contradições, às tensões, às defasagens, à heterogeneidade das lógicas. Ao triplo 

processo que se opera em tripla articulação. Bem como, é necessário ao mesmo 

tempo, distinguir os níveis de realidade analisados e como se operam os demais.  

  

“[...] O que acontece numa sala de aula decorre de um certo nível de 

realidade, do qual não podemos dar conta com conceitos como 

“reprodução” ou “globalização”, que têm a ver com outro nível da 

realidade. Mas não há como ignorar o fato de que a desigualdade social 

e o neoliberalismo igualmente produzem efeitos na sala de aula” (p. 16). 

 

Concretamente, o autor propõe que solucione o problema a partir dos pontos de 

partida e da memória. 

 

“[...] As ciências do homem e da sociedade não avançam 

segundo o mesmo modelo. Elas progridem a partir de seus 

pontos de partida. Quando há avanço nessas ciências é porque 

foi proposta uma outra forma de começar (e porque prova que 

ela produz resultados). Foi assim que fizeram Durkheim, Freud, 

Marx, Pavlov, Braudel, Lévi-Strauss, Bourdieu, Garfinkel, 

Goffman, Lacan, Paiget, Vygotsky, enfim, todos os grandes 

nomes das ciências sociais e do homem” (p. 17). 

 

Conclui pontuando como urgente a constituição de um arquivo coletivo da pesquisa 

em educação e a definição de uma ou várias frentes de pesquisa. 
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2.1 DOCÊNCIA: ESTADO DE CIÊNCIA OU ARTE? 

 

Zabalza (2009, p. 72-74) descreve acerca de uma questão importante e necessária a 

se pensar quando o assunto é o professor como um profissional, a questão da 

docência como estado da arte ou ciência. Isto posto pois, dependendo a posição que 

se assumir, teremos um caráter estável e previsível, de certa forma a “ciência”; ou, a 

depender de estilos pessoais os de particularidades em que ocorram, a “arte”. Sendo 

que a resposta a esta questão dependerá da forma de atuação que o profissional 

docente vier a assumir. Diante deste contexto, ele propõe a necessidade de 

reconhecer que enquanto profissional, há um “saber sistemático”. Pois, por vezes, por 

considerarmos que a docência como arte, entendemos que ensinar se aprende 

ensinando, o que nos leva a considerar qualquer tipo de formação. 

Ainda prossegue relatando a investigação sistemática não pode oferecer dados 

consistentes ou estáveis. Porém, permite identificar padrões comportamentais de 

atuação, descartando certos tipos de práticas do ponto de vista dos seus efeitos sobre 

a aprendizagem ou o aprendiz. 

Resumidamente, há que se considerar que há arte na docência porém, é preciso que 

a partir de estudos baseado em ciência, ou no “campo científico”, tragam critérios de 

regularidade e previsibilidade, estabelecendo um continuum de condições que 

definam as idéias e ações. A invenção constante de coisas e a ausência de registros 

do que se está fazendo, prejudicam o campo da formação docente.  

 

“[...] Outra consequência negativa tem sido o desperdício do 

conhecimento experiente, de sistemas e modalidades de 

atuação contrastados no tempo. Isto é muito frequente no ensino 

universitário (e no ensino, em geral): parece como se cada um 

tivera que estar inventando constantemente as coisas; 

apresentando-se como novas e promissoras iniciativas que já se 

desencadearam como ineficazes em outros contextos; pouco se 

preocupam e por documentar sobre o que se está fazendo ou o 

que é isso no âmbito da docência em outras universidades. Algo 

que seria considerado uma heresia profissional (não revisar qual 

é o estado da arte) no campo dos saberes especializados e mais 
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ainda, na investigação não se toma em consideração o que se 

refere a ensinar”7 (p. 74). 

 

Os avanços no campo da didática e do comportamento permite condições suficientes 

para recompor um mapa de sequências operativas fundamentadas porém, é 

necessário avançar no campo concreto dos processos de ensinar a aprender 

(Zabalza, 2009). 

Neste sentido, como defende também Roldão (2007), a função de ensinar é 

socioprática, mas o saber que requer é teorizador, compósito e interpretativo. A ação 

de ensinar é inteligente e fundada em um domínio seguro de saber, que emerge de 

vários saberes formais e do saber experiencial.  No dizer da autora, “arte e técnica, 

mas fundada em ciência” (p. 101). 

Zabalza (2009, p. 75-76) traz a metáfora utilizada por OIser e Baeriswyl (2001, p. 

1031-1065) ao denominar a atuação docente como “coreografias didáticas”. 

Considerando que a competência ou competências a serem exercidas se definem no 

nível da atividade que venha a ser exercida, havendo àquelas coreografias 

minimalistas e outras mais complexas. As primeiras podem ser realizadas sem um 

grau de profunda preparação prévia, já a segunda, requer uma preparação e 

experiência notável. Pois, seria como afirma Bain (2008, p. 11-16), distinguir entre a 

idéia tradicional de ensino em que os professores contam aos alunos o que sabem e 

uma visão nova, diferenciada onde há a criação de um ambiente propício, que 

estimula o aluno ao exercício de sua autonomia e o conduz ao controle da sua 

aprendizagem em um processo de maior profundidade.  

 

2.2 A FORMAÇÃO DOCENTE  

 

A literatura contemporânea (Tardif, 2002; Marcelo Garcia, 2009) tem explicitado que 

há um rito de passagem entre a discência e à docência, ou seja, a formação inicial de 

professores trata com um aluno que num curto espaço de tempo assume o papel de 

professor. Essa transição muda radicalmente a posição do sujeito que, mesmo tendo 

                                                           
7 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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recursos teóricos disponíveis, enfrenta desafios importantes, especialmente na 

construção de sua autonomia e autoridade na relação de ensinar e apreender. O que 

na expressão de Veenman (1984), trata-se do choque de realidade. 

Roldão (2007) argumenta que a ação de ensinar é o que caracteriza o docente ao 

longo do tempo, apesar de essa distinção decorrer da construção histórica e social 

em permanente evolução.  A autora defende a hipótese de que a função de ensinar 

nas sociedades atuais deve ser marcada por uma dupla transitividade (sujeitos que 

ensinam e aprendem) e pela mediação (sujeitos que aprendem sob a mediação de 

quem ensina).  

Segundo Zabalza (2006), os professores ensinam “tanto pelo que sabem como pelo 

que são”, parecendo claro que boa parte da capacidade de influência sobre os alunos 

se derivar precisamente do que sãos como pessoas, da forma como se apresentam, 

de suas relações com os alunos. Podendo ser abordados vários aspectos porém, 

cabendo atenção especial àqueles que dizem respeito aos “ciclos de vida” do 

professor.  

 

2.2.1 “Ciclos de Vida do Professor” 

 

Diferentes fases foram descritas por Huberman, (1993) ao analisar o ciclo de vida 

profissional de professores, confrontando dados obtidos em suas investigações com 

a literatura referente ao ciclo de vida humano, de modo geral, e com a escassa 

literatura direcionada, mais especificamente, ao estudo da carreira profissional 

docente. O pesquisador focalizou a trajetória profissional de professores do Ensino 

Secundário, que lecionavam para alunos com idade entre 13 e 19 anos, tendo entre 

cinco e quarenta anos de experiência na profissão, com diferentes vivências 

institucionais, responsáveis por diferentes disciplinas. Desenvolveu sua pesquisa 

pautado nas seguintes questões: 

 

1) Existem fases ou estágios na docência? Um grande número 

de professores passam pelos mesmo estágios, crises ou 

eventos similares independentemente de sua geração? De outro 

lado, existem diferentes tipos de trajetórias profissionais de 
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acordo com momentos particulares vividos ou determinações 

sociais? 2) Como cada um percebe a si mesmo como professor 

em diferentes momentos da carreira? A professora tem 

consciência, ao longo dos anos, das mudanças em seu estilo de 

ensinar, das diferentes formas como interage com as crianças, 

das formas como organiza a classe, das revisões em torno de 

suas prioridades de ensino, de seu maior ou menor domínio da 

matéria a ser ensinada? 3) Os professores percebem que vão 

se tornando mais competentes com os anos de experiência? Se 

percebem, em que áreas do ensino isso acontece? 4) A 

professora é mais ou menos satisfeita com sua carreira em 

determinados momentos do ciclo profissional? Quais 

constituem, na definição dessa professora, os “melhores anos” 

da carreira docente? Se tivesse oportunidade de rever sua 

escolha profissional, a docência seria primeira opção? Existem 

elementos empíricos que comprovem um certo folclore de que 

existe um inevitável desencantamento com a profissão, tempos 

de crises, desgaste e lágrimas? 6) Acontecem como tem sido 

insinuado, de o professor parecer cada vez mais com a 

organização na qual trabalha? Os professores percebem que 

vão se tornando, gradualmente, cada vez mais cautelosos, 

conservadores e fatalistas? 7) Quais eventos da vida particular 

dos professores refletem na sala de aula? Quais seus efeitos? 

8) O que distingue, no curso da carreira, os professores que se 

tornam amargos daqueles que se tornam ou permanecem 

serenos? (Huberman, 1993, p. 2-3). 

 

Sem desconsiderar que o desenvolvimento profissional docente deve ser descrito 

muito mais como um processo do que como uma ´serie sucessiva de eventos 

pontuais, Huberman (1993), ao descrever fases que caracterizam a trajetória dos 

professores do Ensino Secundário, faz questão de assinalar que o fato de que 

sequências possam ser estabelecidas na descrição da carreira docente não significa 

que não existam professores que nunca parem de explorar; que jamais alcancem a 

estabilidade na profissão; que se desestabilizem, a qualquer momento, por razões 

diversas e imprevistas. De qualquer forma, descreve fases na carreira docente e 
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demonstra, em seu estudo, que elas são constantemente vivenciadas pelos 

professores que investigou. Tais fases, detalhadamente descritas por ele, apresentam 

de modo geral, as seguintes características: 

Entrada na carreira. Período de sobrevivência e descoberta. O aspecto de 

sobrevivência tem a ver com o “choque de realidade”, com o embate inicial com a 

complexidade e a imprevisibilidade que caracterizam a sala de aula, com a 

discrepância entre os ideais educacionais e a vida cotidiana nas classes de alunos e 

nas escolas, com a fragmentação do trabalho, com a dificuldade em combinar ensino 

e gestão de sala de aula, com a falta de materiais didáticos, etc. O elemento de 

descoberta tem a ver com o entusiasmo do iniciante, com o orgulho de, finalmente, ter 

sua própria classe, seus alunos, e fazer parte de um corpo profissional. Sobrevivência 

e descoberta caminham lado a lado no período de entrada na carreira. Para alguns 

professores, o entusiasmo inicial torna fácil o início na docência; para outros, as 

dificuldades tornam o período muito difícil. 

Fase de estabilização. Trata-se de uma fase em que o professor assume, 

deliberadamente, o compromisso com a profissão. Descrita pelos professores 

investigados por Huberman, como a fase mais positiva da carreira, caracteriza-se por 

uma maior facilidade em lidar com as classes, pelo domínio de um repertório de 

técnicas de ensino, pela capacidade de selecionar métodos e materiais apropriados 

em função dos interesses dos alunos, por uma maior independência na profissão. 

Fase de experimentação ou diversificação. Para alguns professores, estas duas 

fases representam uma tentativa de causar maior impacto na sala de aula. Para 

outros, o enfoque é mais institucional, ou seja, uma vez estabilizados, eles buscam 

resolver os aspectos do sistema que impedem sua atuação em sala de aula. Alguns 

professores, após vivenciarem uma fase de estabilização, seguida da busca pela 

experimentação e diversificação, podem experimentar um período de incertezas em 

relação à continuidade na profissão. Este período pode se caracterizar por um ligeiro 

sentimento de rotina, quanto por uma crise existencial em relação à continuidade na 

profissão. 

Fase de procura de uma situação profissional estável. Existe uma fase que pode 

ser de mudança mais ou menos traumática para os professores que frequentemente 

se questionam sobre a sua eficácia como docentes. O fato de estarem rodeados de 

alunos mais jovens tem influência nessa fase, vivida em torno dos 40-60 anos de 
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idade. Há dois grupos de professores: o primeiro caracterizado pela serenidade e 

distanciamento afetivo. Trata-se de um estado de ânimo em que os professores se 

sentem menos enérgicos, mas mais relaxados, menos preocupados com os 

problemas cotidianos de sala de aula. Desse modo, vai ocorrendo um distanciamento 

afetivo em relação aos alunos. Um segundo grupo, contudo, estagna, os professores 

tornam-se amargurados, e é pouco provável que se interessem pelo seu 

desenvolvimento profissional. É a fase denominada conservadorismo, em que os 

professores se queixam sistematicamente de tudo: alunos, colegas, escola, entre 

outros. 

Fase de preparação da jubilação. Dependendo do modo como encaram a fase final 

de sua carreira, os professores podem encerrá-la de modo mais ou menos positivo/ 

negativo. Alguns professores adotam, no final de sua carreira, uma perspectiva 

positiva, preocupando-se com a aprendizagem dos alunos, procurando trabalhar com 

os colegas com quem convivem melhor, com as turmas de alunos preferidas, entre 

outros. Outros, adotam uma perspectiva menos positiva e uma atitude menos 

generosa face às experiências passadas. Finalmente, alguns professores adotam 

uma postura de desencanto em relação à trajetória profissional vivida, podendo 

constituir-se em motivo de frustração para os professores mais jovens que convivem. 

Alguns autores, tais como o próprio Huberman (1989), Vonk (1988), Griffin (1985), 

Feiman-Nemser e Remillard (1996), mencionam que os cinco ou sete anos da carreira 

docente representam o período crítico, de aprendizagem intensa, propondo um 

segundo fenômeno que estaria divido em duas fases: de exploração, marcado pela 

escolha provisória de sua profissão e por “tentativas e erros”, permeando do primeiro 

ao terceiro ano da carreira; e o de estabilização e consolidação, onde ao investir-se a 

longo prazo na sua profissão é reconhecido pelos demais como capaz de fazê-lo e 

obtém por si, por meio de sua atuação, a autoconfiança necessária, por meio do 

domínio de diversos aspectos do trabalho, em especial os pedagógicos. 

Zabalza (2006) também aborda acerca destes ciclos, sendo que para ele o primeiro 

deles refere-se as dificuldades do início, aos primeiros anos da carreira docente, 

considerado os mais complexos para sua formação, dado a sua intensidade e a sua 

necessidade de produção. 
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“[...] A necessidade peremptória de acumular méritos a qualquer 

preço. Isto os leva a estarem imersos simultaneamente em 

infinitas tarefas: voltados a suas teses, assistindo a quantos 

cursos se oferece, correndo de congresso a congresso para 

obter um papel com o qual engrossar seu currículo, viajando ao 

estrangeiro por exigência de suas formações, etecetera”8 

(Zabalza, 2006, p. 71).    

  

Os primeiros anos são duros porém, a medida que se vai avançando nos ciclos de 

vida, as pressões se mantém com menor intensidade e capacidade de impacto, 

condicionando menos o próprio desenvolvimento pessoal. 

O segundo, marcado pela discricionariedade e liberdade da profissão, está atrelado a 

satisfação pessoal e profissional pois, por pior que seja em alguns casos a 

precariedade a respeito da relação entre o trabalho e o profissional, preferencialmente 

nos primeiros anos. Ou ao fim da carreira, devido ao fato da proximidade com a 

aposentadoria, trata-se de uma profissão que permite acima de qualquer outra um 

nível de discricionariedade e liberdade superior. Estabelecendo-se em uma relação 

de amor e ódio. 

 O terceiro e último, a carreira docente. Esta, por sua vez, permite pensar um projeto 

de vida a curto, médio e longo prazo. Como cada um resolverá esta possibilidade vai 

depender de suas expectativas, e da linha central de desenvolvimento pessoal que se 

estabelecerá. Nem todos acertam no desenho de seu próprio crescimento profissional 

e tampouco depende de si próprio conseguir suas metas. Muitas variáveis estão 

implicadas neste processo: os apoios, as oportunidades, o próprio esforço 

profissional, a estratégia seguida, a sorte. 

Dificilmente se conseguirá estabelecer uma forte empatia com os alunos ou propiciar 

que construam projetos de vida sensatos e estimulantes, que desfrutem do que fazem, 

que se motivem pela profissão para qual os ajudamos a formar-se, etecetera, se os 

próprios docentes não possuírem maturidade pessoal e satisfação pelo próprio 

trabalho, o que constitui a base para uma docência com qualidade.  

                                                           
8 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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Peter Knight (2005, p. 23): “É imprescindível que as pessoas (as pessoas que exercem 

à docência universitária) estejam satisfeitas com seus níveis salariais, as perspectivas 

de promoção e pelo tratamento, pelo desafio intelectual da investigação, do prazer de 

ensinar e a qualidade emocional das comunidades de prática em que trabalham”9. 

Ainda, cita Zabalza (2006, p. 72), em uma importante investigação sobre “boas 

práticas” na docência universitária e uma das características comuns aos professores 

e professoras estudados, é a do sentimento de que seu trabalho como docente era 

muito mais que um trabalho mas, o cumprimento de uma missão formativa com os 

seus alunos. 

Marcelo Garcia (2009) tem sido também um interessado no tema e feito 

acompanhamento de programas e pesquisas sobre iniciação à docência. Refere-se 

ao conceito de inserção profissional como o período de tempo que abarca os primeiros 

anos, nos quais os professores precisam realizar a transição de estudantes a 

docentes. Chama atenção de que esse, “é um período de tensões e aprendizagens 

intensivas, em contextos geralmente desconhecidos, diante do qual os professores 

principiantes devem adquirir conhecimentos profissionais, além de alcançar certo 

equilíbrio profissional” (p, 14).  

Já o oposto, a deserção de jovens profissionais da carreira também tem sido objeto 

de estudo. O mesmo autor, traz os diagnósticos explicativos sobre essa condição 

usando estudos americanos que afirmam que as cinco principais razões para o 

fenômeno do abandono referem-se às que responsabilizam os novos professores 

pelos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem; lhe sobrecarregam com 

atividades extracurriculares; os colocam para ensinar disciplinas diferentes de suas 

formações; não contemplam apoios administrativos e pedagógicos para eles e fazem 

com que eles se sintam isolados de seus pares (Horn, Sterling e Subhan, 2002). 

 

 

 

 

                                                           
9 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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2.2.2 A Formação Inicial e Continuada 

 

2.2.2.1 A Formação Inicial 

 

A formação inicial e permanente do profissional de educação deve preocupar-se 

fundamentalmente com a gênese do pensamento prático pessoal do professor, 

incluindo tanto os processos cognitivos como afetivos que de algum modo se 

interpretam, determinando a atuação do professor (Gimeno, 1999, p. 61). 

A formação inicial é muito importante, já que o conjunto de atitudes, valores e funções 

que os alunos de formação inicial conferem à profissão será submetido a uma série 

de mudanças e transformação em consonância com o processo socializador que 

ocorre nessa formação inicial. É ali que se geram determinados hábitos que incidirão 

no exercício da profissão.  

A estrutura da formação inicial deve possibilitar uma análise global das situações 

educativas que, devido à carência ou à insuficiência da prática real, se limitam 

predominantemente a simulação destas situações. Daí a importância de aprender 

também a conviver com as próprias limitações e com as frustrações e condicionantes 

produzidas pelo entorno, já que a função docente se move em contextos sociais que, 

cada vez mais, refletem forças em conflito. Isso significa que as instituições ou cursos 

de preparação para a formação inicial devem ter um papel decisivo na promoção não 

apenas do conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão docente, 

comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve, 

posicionando-se como instituições “vivas”; promotoras da mudança e da inovação.  

Sem cair no excesso de exagerar a importância das práticas para o desenvolvimento 

do conhecimento profissional, temos de considera-las não apenas como uma 

atribuição a mais, mas devemos reformulá-las tendo em conta uma redefinição das 

relações que o aluno tem com a realidade de uma escola no período de formação 

inicial: 
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 As práticas nas instituições educativas devem favorecer uma visão integral 

dessas relações e devem levar necessariamente a analisar a estreita relação 

dialética entre teoria e prática educativa. 

 As práticas devem ser o eixo central sobre o qual gire a formação do 

conhecimento profissional básico do professor. 

 As práticas devem servir de estímulo às propostas téorico-práticas formais, de 

maneira a permitir que os alunos interpretem, reinterpretem e sistematizem sua 

experiência passada e presente, tanto intuitiva como empírica. 

 

Também será necessária uma formação flexível, o desenvolvimento de uma atitude 

crítica que englobe formas de cooperação e trabalho em equipe, uma constante 

receptividade a tudo que ocorre, já que a formação inicial deve preparar para uma 

profissão que exige que se continue a estudar durante toda a vida profissional, até 

mesmo em âmbitos que, nesta etapa de sua formação, nem sequer suspeitam. Não 

se trata, pois, de aprender um “ofício” no qual predominam estereótipos técnicos, e 

sim de aprender os fundamentos de uma profissão, o que significa saber por que se 

realizam determinadas ações ou se adotam algumas atitudes concretas, e quando e 

por que será necessário fazê-lo de outro modo.  

Os estudos sobre formação inicial e, sobretudo, formação permanente, centrados em 

processos de pesquisa em e sobre a prática, aumentaram nas duas últimas décadas, 

procurando conhecer e mudar concepções, assimilar novos processos ou 

simplesmente descobrir a teoria implícita do professor em sua prática para facilitar a 

sua recomposição, seu questionamento e até mesmo sua ruptura. Essa tendência 

abriu caminho para que a formação permanente consista em algo mais, que não se 

limite à atualização profissional realizada por alguns “especialistas” (que iluminem os 

professores com seus conhecimentos pedagógicos para que sejam reproduzidos), 

mas que, ao contrário, passe pela criação de espaços de reflexão e participação nos 

quais o profissional da educação faça surgir a teoria subjacente a sua prática com o 

objetivo de recompô-la, justificá-la ou destruí-la. Por outro lado, esse conhecimento 

encontra-se fragmentado em diversos momentos: a experiência prévia como aluno ou 

aluna, a formação inicial e a formação no exercício docente que permite questionar 

ou legitimar o conhecimento profissional que se põe em prática. 
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Esse conhecimento é criado pouco a pouco e comporta assumir estereótipos e 

esquemas ou imagens determinadas da docência. Por isso a formação do professor 

deve adotar uma metodologia que fomente os processos reflexivos sobre a educação 

e a realidade social através das diferentes experiências. Além disso, deveria ocorrer 

no interior das instituições educacionais para obter a mudança individual e 

institucional.  

Nesse conhecimento profissional interagem múltiplos indicadores: a cultura individual 

e das instituições educativas, a comunicação entre o profissional de educação e o 

pessoal não-docente, a formação inicial recebida, a complexidade das interações da 

realidade, os estilos de direção escolar estabelecidos em cada contexto, as relações 

e a compreensão por parte da comunidade escolar, as relações e os sistemas de 

apoio da comunidade profissional etc.  

Essa idéia de continuum obrigado ao estabelecimento de um fio condutor que vá 

produzindo os sentidos e explicitando os significados ao longo de toda a vida do 

professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação inicial, a 

continuada e as experiências vividas. A simples prática não dá conta dessa tarefa, se 

não for acompanhada de um componente indispensável – a reflexão, vista como 

elemento capaz de promover esses necessários nexos.  

Dentro do continuum, importa considerar o lugar e o papel da formação inicial. Nesse 

sentido uma contribuição trazida por Zeichner (1993, p. 55) refere-se a distinção entre 

aprender a ensinar e começar a ensinar. Diz ele:  

  

“Aprender a ensinar é um processo que continua ao longo da 

carreira docente e que, não obstante a qualidade do que 

fizermos nos nossos programas de formação de professores, na 

melhor das hipóteses só poderemos preparar os professores 

para começar a ensinar”. 

 

Imbernón (2000) corrobora essa idéia, entendo que o papel da formação inicial é o de 

fornecer as bases para construir um conhecimento pedagógico especializado, pois se 

constitui, segundo ele, no começo da socialização profissional e da assunção de 
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princípios e regras práticas. Quanto ao conteúdo, essa formação deve dotar os 

alunos-mestres de: 

 

“[...] uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural e 

contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o 

futuro professor ou professora a assumir a tarefa educativa em 

toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a 

flexibilidade e o rigor necessários, isto é, apoiando suas ações 

em fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de 

ensinar a não ensinar”. (p, 66). 

 

“Os professores (e suas organizações) são vistos como 

obstáculo e como ‘insumo caro’, ao tempo em que se depositam 

grandes esperanças no livro texto e as modernas tecnologias, a 

educação à distância e as propostas de autoaprendizagem e 

avaliação são vistas como respostas mais ‘custo-efetivas’ e 

rápidas do que o investimento na formação docente, pensadas 

já não só como complementos, mas como substitutos do 

trabalho docente. De fato, a tendência já não é somente à 

desprofissionalização, mas também à exclusão dos docentes”. 

(Torres, 1999, p. 103). 

 

Também é essa a inspiração subjacente à Resolução nº 2/ 97, que cria programas de 

formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino 

fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. Por ela, a 

complementação pedagógica de 540 horas à vida escolar do portador de qualquer 

diploma de nível superior é suficiente para fazer dele um professor, contanto que, 

dessas, trezentas horas sejam de prática.  

Um outro olhar sobre esses mesmos pressupostos reconhece que a formação do 

professor deve estar alinhada numa perspectiva de desenvolvimento profissional, que 

tem então na formação inicial o princípio de um processo contínuo no qual a profissão 

se desenvolve por meio de descobertas individuais e coletivas, que se sedimentam e 

se reconstroem apoiadas em rigorosa reflexão sobre a prática, mediada pela teoria, o 

que permite a reconstrução da experiência na perspectiva do aprimoramento da 

atuação futura. Portanto, a interação com o contexto de atuação constitui elemento 

essencial ao processo de formação ao longo da carreira docente. 

Por isso, um dos desafios relativos a esse enfrentamento refere-se à insuficiente 

formação para a docência exigida no ingresso e vivida pelos profissionais de diversas 
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áreas de formação que atuam como professores, sem ter podido contar com as 

ferramentas teórico-práticas existentes hoje, em sua formação inicial de graduação. 

Constata-se também que existem programas de pós-graduação que não sistematizam 

saberes para a docência universitária e, quando o fazem, essa iniciação se reduz a 

uma disciplina sobre Metodologia do Ensino Superior, com carga horária média de 60 

horas, insuficiente para tal formação, ainda que ressalvemos sua importância. 

Para Imbérnon (2006), 

 

“[...] é na formação inicial que o futuro docente deve adquirir as 

bases para poder construir um conhecimento pedagógico 

especializado” (p. 65). 

 

O autor explica que os cursos de formação devem fornecer aos futuros docentes uma 

bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, psicopedagógico e pessoal, que lhes 

permitam, “assumir a tarefa educativa em toda a sua complexidade, atuando 

reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários”. 

Entendemos por formação inicial do professor universitário um conjunto de atividades 

organizadas com o objetivo de proporcionar ao futuro docente os conhecimentos, 

destrezas e disposições necessárias para desempenhar à docência. E para isso é 

preciso que haja um maior comprometimento das IES e demais instituições 

formadoras.   

 

2.2.2.2 A Formação Continuada 

 

Segundo André (2004, p. 91-92), na análise dos textos sobre formação continuada [...] 

comparando os quadros que sintetizavam as análises dos trabalhos, pôde-se observar 

que os referenciais teóricos, bem como a metodologia empregada, se orientavam para 

uma concepção de formação de professores voltada para a valorização dos 

professores, de constituição de identidade docente, reflexão sobre a prática, defesa 

do trabalho coletivo e da formação do professor pesquisador, busca de mudanças nos 

valores e atitudes dos docentes. A maioria dos estudos indicava desejo de operar 
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mudanças no profissional professor. Entretanto, a forma com que tentavam 

desencadear essas mudanças pareceu tender mais para uma visão tradicional e 

clássica da formação, por meio da oferta de cursos, do que do desenvolvimento de 

processos que levassem em conta os saberes, sentimentos, valores, atitudes e 

concepções dos professores.  

Em publicação do ano de 2000, Morin (p. 28) já nos alertava para a necessária 

ampliação da consciência, ao dizer que: 

 

“encontramo-nos em um ponto em que o conhecimento científico 

está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência 

reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento 

extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos 

praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a 

sua pesquisa”.  

 

Por isso, afirmar que esses espaços de formação continuada são tão importantes, no 

que se refere a um espaço dos sujeitos refletindo e revisando ações profissionais e 

também pessoas, no que cabe ao grupo de trabalho. 

Nóvoa (1992) menciona que formação continuada é um processo individual de 

apropriação que depende da capacidade de integrarmos um conjunto de informações 

e possibilidades e de transformarmos isso em material de formação, de conhecimento, 

de uma maneira nova de ser professor. Argumenta que a formação deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva, que favoreça um pensamento autônomo e facilite 

uma dinâmica de auto formação participativa. Assim, para o autor: 

 

“[...] estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vista à construção de uma identidade que é também uma 

identidade profissional” (p. 25). 

 

O autor ainda defende práticas de formação que levem em conta dimensões coletivas, 

que possam contribuir para a emancipação profissional e para a autonomia dos 
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docentes. A formação se faz na ação, na mudança organizacional e na mudança das 

práticas educativas.  

 

2.2.2.3 A Formação em Serviço (ou “Exercício”) e o “Ensaio-Erro” 

 

Há que se considerar a formação decorrente da atuação em serviço, do exercício da 

profissão e que por vezes pode estar baseada no “ensaio-erro”. Zabalza (1992, p. 76) 

baseando-se nos estudos de Stenhouse, coloca que a preocupação com a atualização 

docente deveria ser a mesma que se tem na Medicina: 

 

“[...] Se os médicos responsáveis devem estar atualizados com 

os últimos procedimentos de tratamento das enfermidades e 

devem conhecer, pela sua própria experiência e a partir de 

leituras, até que ponto são eficazes certos medicamentos, ou 

qual é a dose mais adequada, etecetera., porque razão, nós os 

professores, não devemos ter uma preocupação similar no 

nosso próprio âmbito profissional?”10. 

 

Prossegue expondo a dificuldade que se encontra na educação em relação a 

informação e disseminação de experiências pois, é difícil identificar os problemas que 

são encontrados no cotidiano da atuação profissional, como foram enfrentados e os 

resultados que obtiveram. Restando como único caminho, o “ensaio-erro”.  Não que 

este possa ser um mau caminho, havendo inclusive autores que o entendem como 

propício de investigação, o que será abordado neste trabalho no capítulo a seguir, no 

que tange a “atitude investigativa”. 

 

“Na Inglaterra, realidade acerca do qual o autor citado escreve 

(Stenhouse), essas informações docentes, o trabalho dos 

professores em equipe, etecetera, são permanentes. Daí que a 

“investigação” não é o trabalho solitário de um franco-atirador 

                                                           
10 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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mas, o trabalho de uma equipe que possui informações prévias 

de quantas experiências similares têm sido feitas”11.   

 

Coaduna com esta visão Shulman (2005), quando dispõe como uma das fontes de 

conhecimento de base para a docência a sabedoria advinda da prática, as máximas 

que guiam a prática dos professores competentes ou que proporcionam a realização 

reflexiva para chegar-se até ela. Inclusive, grande parte de sua concepção de 

docência está no trabalho derivado da análise e codificação da sabedoria que emerge 

da prática dos professores inexperientes dos que possuem experiência. Diante disto, 

suas contribuições tendem a documentar práticas adequadas como fonte importante 

para se estabelecer padrões de ensino, proporcionando uma base para os 

pesquisadores onde se registrem os detalhes e os fundamentos das práticas 

pedagógicas. 

Fenstermacher (1978, 1986) define o objetivo da formação docente que resulta em 

utilidade, considerando que a formação não deve capacitar para uma atuação 

prescrita ou doutrinada mas, para que se faça bem o que se ensina, desempenhando 

o trabalho com idoneidade. De forma racionalizada a que se considerar um processo 

de reflexão sobre o que se está fazendo com uma adequada base de dados, princípios 

e experiências a partir das quais se possa raciocinar. É necessário que os docentes 

aprendam conhecimentos básicos para fundamentar suas decisões e iniciativas. 

Consequentemente, a formação docente deve atuar com as convicções que orientam 

as ações dos docentes, com os princípios e as evidências que se tornam as 

alternativas a serem escolhidas. O pesquisador sustenta que uma boa docência não 

é apenas efetiva em termos de conduta, sendo que deve apoiar-se em premissas 

adequadamente fundamentadas.  

Neste ponto é importante ressaltar a necessidade do profissional docente manter-se 

atualizado, possuir revistas que possam fornecer dados sobre outros trabalhos 

similares e, finalmente, consultar todo material que possa facilitar, tornar viável, a 

própria atuação. 

 

                                                           
11 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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3 OS CONHECIMENTOS (OU SABERES) DOCENTE 

 

Há alguns autores e até mesmo os partidários da reforma profissional que defendem 

conhecimentos básicos para o ato de ensinar. Dentre eles, destacam-se (Dewey 

(1904), Scheffler (1965), Green (1971), Fenstermacher (1978), Smith (1980) e Schwab 

(1983), bem como, Shulman (2005), Zabalza (2005) e Tardif (2014), que temos como 

referências de base deste estudo. 

Nos estudos citados o questionamento central está em torno da qualidade e da 

profundidade de compreensão, habilidades e capacidades, sensibilidade, entre outras 

competências, que transformam uma pessoa em um docente competente. Para 

Shulman, a observação de como a docência se desenvolve está baseada no que 

dispõe Piaget acerca do desenvolvimento da inteligência.  

 

“[...] ele descobriu que se podia adquirir um enorme rol de 

informações sobre o conhecimento e o desenvolvimento a partir 

da cuidadosa observação das crianças, aquilo que fazem 

quando começam a desenvolver e organizar sua inteligência. [...] 

Seu processo de desenvolvimento de estudantes a professores, 

revela e ilumina os complexos corpos de conhecimento e 

habilidades que necessitam para ser um docente competente. O 

resultado é que o erro, o êxito e o refinamento – em uma palavra, 

o desenvolvimento do conhecimento docente – são observados 

privilegiadamente em câmera lenta. O tropeço do iniciante se 

converte em uma janela para o investigador”12. (Shulman, 2005, 

p. 5). 

 

Para o autor, a análise do conhecimento base deve: 

 

i) Definir o conhecimento base para o ato de ensinar, identificando usas 

fontes; 

                                                           
12 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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ii) Explorar os processos de raciocínio e ação didática, na forma como os 

docentes utilizam seus conhecimentos.  

 

Zabalza, (2004, p. 111) diz que é possível perceber que o profissional da educação 

necessita questionar sempre sobre quais saberes são necessários para se tornar um 

docente que atenda as demandas da contemporaneidade. Para ele: 

 

“Ensinar é uma tarefa complexa na medida em que exige um 

conhecimento consistente acerca da disciplina ou das suas 

atividades, acerca da maneira como os estudantes aprendem, 

acerca do modo como serão conduzidos os recursos de ensino 

a fim de que se ajustem melhor às condições em que será 

realizado o trabalho”. 

 

Alarcão (2003, p. 104), refere-se aos saberes e práticas da docência como: 

 

“[...] não é meramente acadêmico, racional, feito de fatos, 

noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só 

de experiência. É um saber que consiste em gerir a informação 

disponível e adequá-la estrategicamente ao contexto da 

situação formativa em que, a cada instante, situa-se sem perder 

de vista os objetivos traçados. É um saber agir em cada 

situação. Mas não se tenha uma idéia pragmático-funcionalista 

do papel do professor na sociedade, porque o professor tem de 

ser um homem ou uma mulher de cultura, um ser pensante e 

crítico, com responsabilidades sociais no nível da construção e 

do desenvolvimento da sociedade”. 

 

Shulman (2005, p. 8) traz uma crítica acerca dos estudos que dispõem sobre as 

atitudes necessárias para a docência mencionando que por vezes partem da 

investigação empírica da docência prática e desconsideram aspectos críticos como a 

matéria que se ensina, os contextos das classes (salas de aula), as características 
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físicas e psicológicas dos alunos, o atendimento a objetivos que não se desenvolvem 

apenas por meio de testes padronizados. 

Para Fenstermacher (1986), um docente é aquele que detém um conhecimento que 

os outros não possuem. E por tê-lo, elabora e define estratégias para auxiliar na 

compreensão, no aprendizado do outro. 

 

“[...] Um professor sabe algo que os outros não compreendem, 

precisamente os alunos. O professor pode transformar a 

compreensão, as habilidades para desenvolvimento, as atitudes 

e os valores desejados, em representações e ações 

pedagógicas. Se trata de formas de se expressar, expor, 

exemplificar ou de representar de outras maneiras idéias, de 

sorte que os que não sabem podem chegar a saberem, os que 

não entendem a compreender e discernir, e os incultos 

converterem-se em cultos. Assim pois, o processo de ensinar se 

inicia necessariamente em uma circunstância em que o 

professor compreende aquilo que se há de aprender e como se 

deve ensinar. Logo isto procede através de uma série de 

atividades as quais aos alunos são ensinados conhecimentos 

específicos e a lhes são oferecidas oportunidades para 

aprender”13. (Shulman, 2005, p. 9). 

 

Ressalta ainda o autor que a aprendizagem não é um fim em si mesmo mas, um 

veículo a serviço de outros fins e que a concepção de ensinar não se limita a instrução 

direta. As formas de educação centradas nos alunos, onde a iniciativa está nas mãos 

dos alunos, garantem margem à ignorância do docente. Porém, há razões para 

acreditar que a compreensão por parte do docente é um fator decisivo quando da 

orientação a partir da investigação como alternativa didática. Cabe ainda reforçar que, 

as análises sobre o ensino efetivo devem admitir um adequado tratamento dos 

resultados educacionais, considerando tanto os resultados dos professores como dos 

alunos (p.10). 

                                                           
13 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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3.1 AS CATEGORIAS DE BASE DO CONHECIMENTO PARA O ENSINO SEGUNDO 

SHULMAN 

 

Shulman (2005) dispõe que se tivéssemos que categorizar o conhecimento docente 

teríamos como base, entre inúmeros conhecimentos de diferentes naturezas e 

aprendidos por meio de diferentes fontes, os seguintes: 

 o conhecimento do conteúdo; 

 o conhecimento didático geral, considerando especialmente os princípios e 

estratégias gerais de manejo e organização da classe, que transcendem o 

âmbito do conteúdo; 

 o conhecimento do currículo, com especial domínio aos materiais e aos 

programas que servem de ferramenta para o ofício do docente; 

 o conhecimento didático do conteúdo, que compreende a amalgama entre 

matéria e pedagogia, uma esfera exclusiva dos docentes, é a sua própria forma 

de compreensão profissional. É a distinção entre a compreensão do 

especialista em uma área do saber e a compreensão do pedagogo; 

 o conhecimento dos alunos e de suas características; 

 o conhecimento dos contextos educativos, que compreendem desde o 

funcionamento do grupo ou da classe, a gestão e o financiamento das escolas, 

o caráter das comunidades onde estão inseridas, sua cultura; 

 o conhecimento dos objetivos, da finalidades e dos valores educativos; e de 

seus fundamentos filosóficos e históricos. 

A base de conhecimento para o ensino pode, sob a perspectiva do modelo de 

Shulman, ser configurada considerando-se três tipos de agrupamento de 

conhecimentos: conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico e 

conhecimento pedagógico de conteúdo. A inovação em relação a esse modelo está, 

justamente, na conceptualização do conhecimento pedagógico do conteúdo, o único 

conhecimento construído pelo professor, durante sua trajetória profissional em 

diversas situações, contextos, momentos. Trata-se do conhecimento de como ensinar 

algo, que não é só o conhecimento de algo (conhecimento de conteúdo específico) 

nem conhecimento de como ensinar (conhecimento pedagógico), mas a intersecção 

desses dois agrupamentos de conhecimento. 
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Ainda prossegue o autor (Shulman, 2005) enumerando quatro fontes de conhecimento 

básico para a docência:  

 

 formação acadêmica na disciplina que ensina; 

 as estruturas, os materiais e o contexto do processo educativo 

institucionalizado. Por exemplo, os currículos, os livros, os textos, a 

organização escolar, a estrutura da profissão docente; 

 a investigação sobre a escolarização, as organizações sociais, a aprendizagem 

humana e o seu desenvolvimento, e os demais fenômenos socioculturais que 

influem no fazer docente; e, 

  a sabedoria advinda da prática.  

 

Resumidamente, os princípios do ensino efetivo têm a ver com a transformação das 

salas de aula em lugares onde os alunos apropriem-se de suas tarefas de 

aprendizagem, orientando-se com o mínimo de interrupção e distração, recebendo 

uma oportunidade equitativa e adequada de aprender (Shulman, 2005). Porém, cabe 

ressaltar que a forma de atuação docente está vinculada ao conteúdo de que se trata, 

sendo uma atividade complexa e havendo um grande perigo quando um princípio de 

ensino se torna um paradigma, um mandato. 

 

3.1.1 Docência e Base de Conhecimento para o Ensino 

 

O conhecimento de conteúdo é aquele que está atrelado as disciplinas que o docente 

leciona. Incluindo seus conceitos, características, processos e procedimentos ou seja, 

todo arcabouço teórico que define a área do conhecimento. 

Quando referimo-nos a este tipo de conhecimento, necessariamente falamos em dois 

conhecimentos distintos: o substantivo e o sintático. Sendo que paras as estruturas 

substantivas tem-se os paradigmas explicativos utilizados pela área. E as sintáticas, 

os padrões que a comunidade disciplinar definiu para orientar as pesquisas na área. 

São as formas como os novos conhecimentos são introduzidos e ao mesmo tempo 

avaliados e reconhecidos por aquela área do conhecimento.  
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Em geral, é importante que a compreensão do conhecimento pelo docente se dê por 

meio da investigação e das referências científicas que se assume a área de seu 

conhecimento (Mizukami, 2004). 

Ainda sobre o ensino do conteúdo há que se reconhecer a necessidade de os 

professores domine-os para ensinar porém, também devem possui formas para 

transformá-los compreensíveis por seus alunos. 

 

“[...] Embora uma compreensão pessoal da matéria seja 

necessária, não é condição suficiente para que se seja capaz de 

ensinar. Os professores devem encontrar formas de comunicar 

conhecimentos para os outros. [...] Eles devem ter dois tipos de 

conhecimentos da matéria: conhecimento da área tanto em seus 

aspectos genéricos quanto em suas especificidades e 

conhecimento de como ajudar seus estudantes a entender a 

matéria [...]”. (Wilson; Shulman, Richert, 1987, p. 109). 

 

Segundo Mizukami (2004), no conhecimento pedagógico temos o geral e o de 

conteúdo. Sendo que no primeiro temos um conhecimento que está além de uma ou 

outra área do conhecimento, atrelando-se as teorias e princípios que se relacionam 

ao ato de ensinar e aprender. Envolve a percepção do docente para os contextos 

micro e marco de onde se está inserido, o manejo em sala de aula e a própria interação 

com os seus alunos.  

Por outro lado, o conhecimento pedagógico de conteúdo constrói-se com a prática, no 

ensino do conteúdo, sendo ampliado a medida que se corrobora com outros 

conhecimentos de base. Inclui além de compreender e dominar o conteúdo, como 

também, os princípios e as técnicas necessárias para que a aprendizagem ocorra. No 

decorrer do exercício da profissão os docentes constroem um novo tipo de 

conhecimento, específico da docência, advindo da sua experiência, sendo condição 

necessária para a construção do conhecimento pedagógico de conteúdo (Mizukami, 

2004, p. 40). Não prescinde dos outros tipos de conhecimento que o docente adquire 

em seu processo de formação formal, tais como, cursos, estudos de teorias, 

pesquisas mas, é o conhecimento em que ele estabelece o seu protagonismo.  
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“[...] Contextualizados por uma conceptualização da matéria, os 

professores têm conhecimento sobre como ensiná-la, como os 

alunos a aprendem (quais as dificuldades específicas na 

aprendizagem, quais as capacidades desenvolvimentais dos 

alunos para adquirirem tal conceito particular, quais são as 

concepções prévias comuns), como os materiais curriculares 

são organizados na disciplina e como tópicos particulares são 

melhores incluídos no currículo. Influenciado tanto pelo 

conhecimento da matéria quanto pelo conhecimento 

pedagógico, o conhecimento pedagógico do conteúdo emerge e 

cresce quando professores transformam seu conhecimento do 

conteúdo específico considerando propósitos de ensino. Como 

essas formas de conhecimento se relacionam uma as outras 

permanece um mistério para nós [...]” (Wilson, Shulman, Richert, 

1987, p. 115). 

 

Por fim, em Shulman (1987) têm-se que a base de conhecimento constrói-se 

gradualmente, a partir das fontes de: conteúdo das áreas específicas do 

conhecimento, os materiais e as estruturas organizacionais, as literaturas que versam 

sobre a relação ensino-aprendizagem, os fundamentos normativos, filosóficos e éticos 

da educação e não menos importante, a sabedoria decorrente da prática, e a menos 

codificada dentre as demais. Ainda neste sentido dispõe: 

 

“[...] A observação de docentes experientes possibilita conhecer 

os tipos de conhecimentos necessários ao exercício da 

profissão, os tipos de conhecimento da matéria e das estratégias 

didáticas que interatuam” (2005, p. 7). 
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3.2 OS CONHECIMENTOS (OU SABERES) NECESSÁRIOS À PRATICA DOCENTE 

E A REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO 

 

Ao lado de Shulman, vários autores têm contribuído para a compreensão do repertório 

de conhecimentos que o professor precisa ter, adquirir, construir, para poder ensinar.  

Gauthier (1998), descreve seis saberes essenciais: saberes disciplinares; saberes 

curriculares; saberes das ciências da educação; saberes da tradição pedagógica; 

saberes experienciais; saberes da ação pedagógica. 

Cochran-Smith & Lytle (1999) distinguem três concepções de aprendizado de 

professores. O conhecimento para a prática, sustentada pela premissa de que saber 

mais conteúdo, mais teorias de educação, mais pedagogia, mais estratégias de ensino 

garante uma prática bem-sucedida. O conhecimento na prática, que está relacionado 

ao conhecimento em ação. Os bons professores são aqueles que apresentam e 

constroem problemas a partir das situações práticas. Ensinar é marcado pela reflexão 

sobre a ação na sala de aula e a criação de conhecimento em ação para dar conta de 

novas situações de aprendizagem. E o conhecimento da prática, que parte do 

pressuposto de que o conhecimento que os professores devem ter para ensinar bem 

decorre de investigação sistemática do ensino, dos alunos e do aprendizado. Os 

professores devem aprender colaborativamente, em comunidades de investigação e/ 

ou redes, buscando, com os outros, construir um conhecimento significativo local, em 

que a investigação é reconhecida como parte de um esforço maior de transformar o 

ensino, o aprendizado e a escola.  

Tardif e Raymond (2000, p. 212) utilizam a expressão saber em detrimento a 

conhecer, mencionando a necessidade de entendê-lo sobre duas maneiras: sentido 

restrito, designando os saberes mobilizados pelos professores “eficientes” durante a 

sua atuação educacional, por exemplo, na sala de aula; e que por vezes, são saberes 

referenciados pela pesquisa e que devem ou deveriam ser incorporados aos 

programas de formação de professores, conforme Gauthier e outros autores (1998). 

E no sentido amplo, o conjunto de saberes que fundamentam o ato de ensinar no 

espaço escolar, decorrente de fontes diversas, como a formação inicial e contínua, o 

currículo, a socialização escolar, o conhecimento das disciplinas que leciona, 

etecetera (Tardif e Lessard, 1999). Prosseguem propondo a necessidade da clareza 
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sobre a noção de saber em um sentido amplo como: os conhecimentos, as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes ou seja, aquilo 

que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser. Destaca-se 

também o saber advindo da experiência, como fonte primeira de sua competência, de 

seu saber-ensinar: 

 

“[...] para os professores de profissão, a experiência de trabalho 

parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar. [..] 

finalmente, os professores se referem também a conhecimentos 

sociais partilhados, conhecimentos esses que possuem em 

comum com os alunos enquanto membros de um mesmo mundo 

social, pelo menos no âmbito da sala de aula. Nesse mesmo 

sentido, sua integração e sua participação na vida cotidiana da 

escola e dos colegas de trabalho colocam igualmente em jogo 

conhecimentos e maneiras de ser coletivos, assim como 

diversos conhecimentos do trabalho partilhado entre os pares, 

notadamente a respeito dos alunos e dos pais, mas também no 

que se refere a atividades pedagógicas, material didático, 

programas de ensino, etecetera. 

Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, 

plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no 

próprio exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações 

do saber fazer e do saber-ser bastante diversificados, 

provenientes de fontes variadas, as quais podemos supor que 

sejam também de natureza diferente. [...]” (p. 213). 

 

Diante do que se expõe, há o saber profissional que provém de diversos saberes, da 

história de vida de cada indivíduo, da sociedade, da instituição escolar, dos outros 

atores educativos, dos espaços de formação, entre outros. Propondo para tanto, um 

quadro (1) denominado “Os Saberes dos Professores” (p. 215). 
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Quadro 1 – “Os Saberes dos Professores” 

 

 

Saberes dos Professores 

 

Fontes Sociais de Aquisição 

 

Modos de Integração no 

Trabalho Docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários 

não especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

Na utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, sua 

adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

(Fonte: Tardif e Raymond, 2000, p. 215). 

 

Os autores ainda mencionam a necessidade da atenção, no que tange esta temática, 

para dois fenômenos: a trajetória pré-profissional, uma vez que boa parte do que os 

professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar 

provém de sua própria história de vida, principalmente de sua socialização enquanto 

aluno (Carter e Doyle, 1996, Raymond 1998ª e 1998b, Wideen, Mayer-Smith e Moon 

1998) e a trajetória profissional, considerando os saberes dos professores como 

temporais, utilizados e desenvolvidos no âmbito da carreira, ao longo de um espaço 

de tempo, de vida profissional onde há a intervenção de dimensões identitárias, 

socialização profissional e fases de mudanças.  Deste ponto de vista, como 
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mencionam “saber como viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na 

sala de aula” (p. 217).  

Zabalza (2007, p. 8) aborda o tema do ponto de vista das competências, considerando 

o que define o Instituto Nacional do Emprego14 de Madrid, Espanha: 

 

“[...] conjunto de conhecimentos, saber fazer, habilidades e 

atitudes que permitem aos profissionais desempenharem e 

desenvolverem papéis no trabalho nos níveis requeridos para o 

emprego [...]”15. 

 

Cita ainda que Rial (1997), revisando alguns estudos sobre o tema compilados por 

Parkes (1994) traz a definição de: 

 

“[...] a capacidade individual para realizar atividades que 

requeiram planejamento, execução e controles autônomos 

[...]”16. 

 

Ou como menciona o próprio Roe (2002): 

 

“[...] a capacidade apreendida para realizar adequadamente uma 

nova tarefa, função ou papel [...]17”. 

 

Finaliza o autor mencionado que essas definições de competências pressupõem tratar 

de tarefas complexas que se distingue de atividades que se desenvolvem a partir de 

mera execução preestabelecida ou do mero seguir de instruções alheias (p 8). 

Referindo-se as competências que creditam há um professor competente na 

Inglaterra, têm-se cinco elementos: a capacidade de organização da docência (o que 

                                                           
14 Instituto Nacional do Empleo (1987) “Terminología del Análisis Ocupacional”. Madrid. INEM. 

Documento Interno de la Subdirección General de Gestión de la Formación Ocupacional. P, 115. 
15 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
16 Idem ao anterior. 
17 Idem ao anterior. 
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nós chamaríamos de planejamento da docência); a apresentação e os conteúdos que 

serão apresentados/ explicados; as relações interpessoais que se possam 

estabelecer e as relações em geral com os colegas e com os alunos; e o que tem a 

ver com as tutorias e os apoios que são capazes de prestar aos alunos em seu 

desenvolvimento. Ademais, prossegue:  

 

“[...] há de ser um professor capaz de refletir sobre sua própria 

prática, que haja exercícios de reflexão, revisão de 

replanejamento de sua própria prática; que tenha participado em 

programas de inovação didática; que tenha capacidade de 

desenvolvimento curricular, é dizer, que seja capaz de planejar 

bem sua disciplina, não somente de organizá-la mais ou menos, 

sim de fazer um planejamento correto  e adequado da disciplina 

que está ministrando, que seja capaz de organizar cursos, que 

se alguém em sua universidade lhe pede para organizar um 

curso sobre um tema, que seja capaz de fazê-lo; que participe 

nos processos de investigação pedagógica e que tenha 

capacidade de liderança em um grupo de professores”18. (p. 

107). 

 

Vem de Schön (1983, 1987) os conceitos de reflexão na ação e reflexão sobre a ação, 

partindo do pressuposto da construção de situações que nos possibilitem o processo 

de refletir diante de um fazer e sobre ele, rever se necessário ou buscar meios para 

aprimorar a atuação docente. Considera crenças, valores, conhecimentos; e o 

estabelecimento de diferentes tipos de relação teoria-prática. Reflexão-sobre-a-ação 

refere-se a processos a posteriori à ação pedagógica, nos quais o professor analisa o 

que ocorreu nas situações específicas de ensino considerando o que foi planejado e 

o que foi executado. Esse processo reflexivo é importante para aprendizagem de 

lições que deram certo, enfrentamento do que não seguiu como o planejado e 

projeção para o que fazer outra vez que for trabalhar o mesmo tema, por exemplo. 

Reflexão-na-ação, por sua vez, refere-se a processos que ocorrem quando o 

professor está ensinado e em face de mensagens / eventos / ocorrências inesperadas 

                                                           
18 Texto original em castelhano, traduzido de forma livre pelo autor deste trabalho. 
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nas situações contextualizadas de ensino que o fazem a tomar decisões in loco sobre 

formas de reorientar o seu ensino. Esses dois processos não constituem a base de 

conhecimento para o ensino e sim, segundo o autor, processos pelos quais essa base 

pode ser construída, ampliada e flexibilizada ao longo das trajetórias individuais da 

docência. 

A prática reflexiva parte do pressuposto de que o conhecimento não emana apenas 

da universidade e que o profissional da educação no exercício de suas atividades, 

desenvolve e aprimora conhecimentos que podem contribuir para o desenvolvimento 

de conhecimentos de base, contribuindo a reflexão para a compreensão e 

aprimoramento do seu fazer educacional, o que Schön denominou de conhecimento 

na ação (Zeichner, 2008, p. 539).  

Ao longo dos anos e do surgimento do ensino reflexivo, alguns autores dedicaram 

estudos acerca das práticas pedagógicas utilizadas em seu desenvolvimento, dentre 

elas destacam-se: a pesquisa-ação, portfólios de ensino, diários e autobiografias, 

estudos de caso, diferentes tipos de estágio em escolas e em comunidades ou 

maneiras de avaliar a qualidade do ensino reflexivo (Zeichner, 2008, p. 540) sendo 

que alguns, dado a sua relevância, serão detalhados ao longo deste estudo.  

Cabe ressaltar que há críticas a tese defendida pelo autor (Schön), principalmente no 

que tange a focar as estratégias e habilidades de ensino excluindo-se os aspectos 

moral e ético do ensino, bem como as condições da educação escolar que influem 

sobre a atuação docente em sala de aula (Zeichner, 2008, p. 542), o que a tornaria 

uma atividade meramente técnica. 

Israel Scheffler, filósofo estadunidense menciona: 

 

“[...] Os professores não podem restringir sua atenção apenas 

para a sala de aula, deixando que o contexto mais amplo e os 

propósitos da educação escolar sejam determinados por outras 

pessoas. Eles devem se responsabilizar ativamente pelos 

objetivos pelos quais eles se comprometeram e pelo contexto 

social nos quais esses propósitos podem prosperar. Se eles não 

quiserem se transformar em meros agentes do Estado, do 

exército, da mídia, dos intelectuais e burocratas, eles precisam 

determinar sua própria agência por meio de uma avaliação 
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crítica e contínua de seus propósitos, as consequências e o 

contexto social” (Zeichner, 2008, p. 542). 

 

Zeichner (2008) ainda nos remete ao fato de que a reflexão deve ser vista pelos 

profissionais de educação como prática social, decorrente da atuação da comunidade 

de professores, e que está além do aprimoramento de sua condição docente mas, que 

contribui para o movimento político e social da classe, que apoiando-se por meio da 

interação social clarifica crenças e dá coragem para prosseguir adiante (p. 543). Cita 

ainda a defesa feita por alguns docentes ativistas da região de Boston que: 

 

“Os professores devem começar a mudar seu “olhar” sobre as 

escolas: de um ponto de vista que considera os professores, 

estudantes, pais e administradores como “bonde expiatório” 

para um modelo sistêmico mais amplo. Os professores devem 

reconhecer como a estrutura das escolas controla o seu trabalho 

e afeta profundamente sua relação com seus colegas 

professores, seus estudantes e as famílias deles [...]. Somente 

com esse “olhar”, eles poderão amadurecer e ajudar outros a 

amadurecer”. (Freedman, Jackson & Boles, 1983, p. 299, em 

Zeichener, 2008, p. 543-544). 

 

3.3 O PROFESSOR PROFISSIONAL E OS MEIOS DE PROFISISONALIZAÇÃO 

CONTÍNUA, BASEADOS NA PRÁTICA REFLEXIVA 

 

Roldão (2007), o professor profissional é aquele que ensina não apenas porque sabe, 

mas porque sabe ensinar. Saber ensinar é ser especialista da complexa capacidade 

de transformar o saber curricular mediado por um saber científico, por um domínio 

técnico-didático rigoroso, por uma postura meta-analítica, de questionamento 

intelectual da ação, de interpretação permanente e realimentação contínua, para que 

o aluno aprenda de forma contextualizada e com significado. 

Em um de seus estudos Mizukami (2005, 2006) indica focos para intervenção em 

processos formativos, a partir da literatura existente. Considerando de forma 
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resumida: a base de conhecimento, as estratégias formativas, as comunidades de 

aprendizagem e a atitude investigativa, sendo a última considerada como ferramenta 

promissora de aprendizagem ao desenvolvimento profissional de formadores 

(Cochran-Smith, 2003). Aqui, nos restringiremos em abordar as estratégias 

formativas, as comunidades de aprendizagem e a atitude investigativa, uma vez que 

a base de conhecimento já fora discorrida neste trabalho.  

Shulman (1996) considera a aprendizagem baseada em casos na formação de 

professores como uma resposta a dois problemas centrais: aprendizagem pela 

experiência e a construção de pontes entre teoria e prática.  

 

“[...] Nós não aprendemos a partir da experiência; nós 

aprendemos pensando sobre nossa experiência... Um caso 

toma material bruto de experiência de primeira ordem e coloca-

a narrativamente em experiência de segunda ordem. Um caso é 

uma versão relembrada, recontada, reexperienciada e refletida 

de uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, 

reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência” (p. 

208). 

 

E nos remete a importância de transformar experiência em narrativa pois, é uma forma 

de engajar a prática a uma teoria. 

 

“A transformação de uma experiência em narrativa é, por si só, 

um ato de seleção e reconceptualização. Ao converter uma 

experiência de primeira ordem em uma experiência de segunda 

ordem por meio da narrativa, um autor já optou por configurar 

uma experiência de uma forma particular, já colocou tal 

experiência em termos mais gerias. Quando o leitor de um caso 

relaciona essa narrativa às suas experiências, um segundo tipo 

de seleção ocorre. [...] Parece ser uma característica de nossa 

espécie que histórias deem origem a outras histórias, e, 

implicitamente, às categorias de análise que relacionam as 

histórias umas às outras conceitualmente. Mesmo no ato 
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concreto da narrativa, categorias teoricamente subjacentes 

emergem e frequentemente se tornam explícitas. [...] Há quatro 

processos operando na aprendizagem a partir da escrita e 

consideração de casos: estes são ação/ representação de algo, 

narração, conexão (ou recontagem) e abstração. Histórias 

começam a partir da experiência bruta, são transformadas em 

casos por meio de narração, tornam-se parte de uma rede de 

narrativas por meio de conexões com outros casos e enriquecem 

e são enriquecidos pela teoria quando são analisados, 

interpretados e/ ou classificados nas conversações dos 

professores” (p. 209). 

 

Prossegue a autora (Mizukami, 2005, 2006) mencionando que por residir no problema, 

na surpresa ou na falha, o caso é educativo pois, necessita de análise, atribuição de 

significados e exige respostas quer improvisadas, quer deliberadas aos problemas. 

 

“A prática do ensino, sob visão da narrativa, é vista como 

construída por professores ao contarem e viverem histórias em 

suas salas de aula. Histórias de ensino são em parte histórias 

pessoais formatadas pelo conhecimento, valores, sentimentos, 

e propósitos do professor individual. São também histórias 

coletivas configuradas pelas tradições de escolarização no 

ambiente que o professor trabalha, o contexto social, cultural, 

histórico no qual as histórias são vividas e as regras e os padrões 

de discurso que tornam possíveis formas particulares de contar 

histórias” (Elbaz-Luwisch, 2002, p. 405). 

 

As universidades e escolas podem e são consideradas comunidades de 

aprendizagem, visto que, são espaços de formação de profissionais. Sendo que na 

literatura há vários termos relacionados a tais comunidades (Mizukami, 2005, 2006): 

‘comunidade de aprendizes’, ‘comunidade de discurso’, ‘comunidade de 

aprendizagem’, ‘comunidade escolar’, ‘comunidade de professores’, ‘comunidade de 

prática’. Segundo Grossman e Wineburg (2000, p. 6), pouco se sabe sobre: 
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“[...] como professores estabelecem elos de comunidade, lutam 

para mantê-los, trabalham os conflitos inevitáveis de 

relacionamento social e constroem as estruturas para sustentar 

relacionamentos através do tempo. Sem compreensão de tais 

processos, temos pouco a nos guiar quando tentamos criar 

comunidades (seja qual for seu significado) em ambientes nos 

quais elas ainda não existem”.  

 

Comunidade de professores deve ser entendida como uma forma de comunidade 

profissional que considera os múltiplos contextos no quais o professor trabalha, tendo 

como focos básicos: a melhoria da prática profissional e a crença de que os 

professores são estudantes de suas áreas ao longo de sua vida. Devem crescer em 

conhecimentos, amplitude e compreensão, acompanhando o processo de produção 

de conhecimento nas suas áreas de conhecimento específico (Mizukami, 2005, 2006). 

 

“O desafio ao se criar comunidade intelectual de professores no 

local de trabalho, é o de considerar duas metas 

simultaneamente: manter um foco no aluno ao mesmo tempo em 

que criar uma estrutura para que professores se engajem como 

aprendizes das disciplinas que lecionam” (Grossman; Wineburg, 

2000, p. 14). 

  

Já a atitude investigativa tem como eixo a formação do formador. Sendo 

conceptualizada (Cochran-Smith, 2003) como um processo contínuo e sistemático de 

investigação, no qual os participantes questionam suas suposições e as de seus pares 

e constroem conhecimento local e público apropriado para contextos de mudança.  

 

“É uma perspectiva intelectual, uma forma de questionar, dar 

sentido e relacionar o trabalho diário ao trabalho de outros e a 

contextos sociais, históricos, culturais e políticos mais amplos” 

(Cochran-Smith, 2003, p. 21). 
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“[...] um processo de construção, questionamento, elaboração e 

crítica de referenciais conceptuais que ligam ação e proposição 

de problemas tanto ao contexto imediato quanto a temas sociais, 

culturais e políticos mais amplos” (Cochran-Smith, 2003, p. 24). 

 

A partir do que se apresenta acima, observa-se que a atitude investigativa como eixo 

de formação, considerando a construção de um conhecimento de base sólido e 

flexível, tendo como fim a aprendizagem docente, a construção de estratégias de 

desenvolvimento profissional, assim como as comunidades de aprendizagem, podem 

e devem ser focos à serem considerado em políticas públicas educacionais 

direcionadas a processos formativos do formador (Mizukami, 2005, 2006). 
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4 APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA DE PROFESSORES DO ENSINO TÉCNICO 

EM NÍVEL MÉDIO 

 

Para a compreensão das aprendizagens de professores do ensino técnico em nível 

médio foram pesquisados 13 eixos de análises, que por meio das questões 

descritivas, a partir das respostas dos participantes (público-alvo)19, foram avaliados 

qualitativamente e quantitativamente, propiciando conhecimento acerca do tema. A 

seguir serão detalhados cada um deles. 

 

 Docência e trabalhos educativos realizados pelos participantes. 

 

As atividades do profissional docente não se restringem à sala de aula. Sendo que é 

possível observar que dentre outras atividades, dos profissionais pesquisados 

encontra-se: 

 

 - em dedicação exclusiva à docência, 57,14%; 

 - concilia à docência a atividades extracurriculares (participação em eventos, 

palestras, entre outros) ou atuação em mais de uma escola (seja do Ensino Técnico 

ou Superior), ou até mesmo a atividades de coordenação, 33,33%; 

 - realização de trabalhos voluntários, voltadas à educação porém, fora do 

ambiente escolar, 9,52%. 

 

O fato de possuírem uma condição estável de trabalho, em dedicação 

predominantemente à docência, é de suma importância pois, está ligado a questão da 

“estabilidade” e à questão da formação e profissionalização docente, uma vez que, o 

exercício de forma irregular, não no sentindo de infringência à lei mas, de não 

habitualidade, temporalidade, podem definir uma situação precária (Tardif, 2007, p. 

89): 

                                                           
19 Quando do uso de excertos das respostas dos participantes, afim de manter a sura originalidade a redação 
de cada um deles foi mantida. Em decorrência disto, alguns apresentam erros de redação no texto. 
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“[...] vivem uma outra coisa e sua experiência relativa à 

aprendizagem da profissão é complexa e mais difícil, pois 

comporta sempre uma certa distância em relação à identidade e 

à situação profissional bem definida dos professores regulares. 

É difícil pensar na consolidação de competências pedagógicas 

enquanto os professores com serviços prestados não tiverem 

adquirido um mínimo de estabilidade [...]”.  

 

 

 Como os professores aprenderam ou tem aprendido a ensinar. 

 

As aprendizagens da docência são obtidas por diversos meios, sendo que dentre elas, 

merecem destaque: 

 

 - a trajetória profissional como ponto de partida para a inserção na educação/ 

formação concomitante à atuação como docente, 66,66%; 

- o magistério, seguido de formação na licenciatura, 14,28%; 

 - o professor tido como modelo, seja na escola ou dentro de casa, 14,28%; 

 - o “dom” como ponto principal para o exercício da atividade docente, 4,76%. 

 

É perceptível no ensino técnico o aprendizado da docência por meio da formação “em 

exercício”, evidenciando-se por meio de falas como: 

 

“[...] eu trabalhava no Hospital, o coordenador do setor que eu 

trabalhava era coordenador do curso Técnico em Enfermagem 

[...] me convidou para dar uma palestra [...], fiquei super feliz, 

mas com muito medo, ele mesmo me ensinou, orientou como 

trabalhar, a partir desse dia comecei ministrar aulas, fui 

contratada, e aprendendo cada dia mais, trazendo experiências 

profissionais.” (P7). 
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“Meu aprendizado teve início nas salas de treinamento da 

empresa que trabalhava, no qual, nosso desafio era educar os 

colaboradores a compreender sobre prevenção de acidentes. 

Neste período nossas abordagens tinham que ser diferentes 

ainda que o conceito era o mesmo. Na chegada ao SENAC 

obtive outras técnicas de ensino aprendizagem, que somando 

as novas habilidades consigo fazer uma integração dos saberes, 

por meio das vivências profissionais e estratégias de ensino da 

instituição.” (P10). 

 

Como afirma Imbernón (2010, p. 37), “formar-se é um processo que começa a partir 

da experiência prática dos professores. Seria mais adequado dizer que começa na 

“práxis”, já que a experiência prática possui uma teoria, implícita ou explícita, que a 

fundamenta”. Ainda em Tardif (2000, p. 13), têm-se que parte dos conhecimentos 

sobre o ensino dos professores advém de sua história escolar devido ao fato de que 

são trabalhadores imersos em seu ambiente de trabalho em média por 16 anos antes 

de começarem a nele atuar.  

 

“Acredito que iniciei meu processo de “treinamento docente” na 

participação dos seminários da faculdade, aonde sempre me 

identifiquei e de alguma forma sempre me coloquei a ensinar aos 

meus colegas. [...] Continuo aprendendo a cada dia, mas no 

início sempre busquei me espelhar em alguns professores 

exemplos, em metodologia aonde aprendia com mais facilidade. 

Hoje me espelho ainda em alguns palestrantes, amigos de 

profissão e em algumas atitudes facilitadoras.” (P12). 

 

A esse movimento atribui-se boa parte das concepções, representações e certezas 

sobre a prática docente. Prossegue o mesmo autor (p. 79) mencionando que o tempo 

de aprendizagem profissional vali além do tempo da carreira e, incluindo a vida 

pessoal dos professores, sua história familiar, experiências positivas vividas na 
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escola, influência de determinados professores, aprendendo, de certa forma, 

anteriormente ao exercício da sua profissão.  

“Como tenho experiência familiar de ensino um pouco adquiri os 

conhecimentos pelos relatos de minha mãe e primas e por outro 

lado a vivencia dia a dia de sala de aula que vai agregando o 

aprendizado e moldando o formato de ensinar e aprender.” 

(P17). 

 

“Inicialmente aprendi porque venho de uma família de 

professores [...] em todo momento estamos aprendendo com os 

alunos e as pessoas que nos rodeiam também.” (P21). 

 

 O que um professor precisa saber para ensinar. 

 

Quando questionados sobre os conhecimentos (saberes) necessários para o ensino 

predominam entre eles: 

 

 - embasamento teórico ou compreensão e uso de metodologias ativas de 

aprendizagem somadas à percepção do ambiente e dos alunos, 71,42%; 

 - “gostar do que faz”, 19,04%; 

 - “querer transmitir o conhecimento” / disponibilidade para o ato de ensinar, 

9,52%. 

 

A associação daquilo que se ensina na teoria com a prática ou, o fato de atuar 

profissionalmente no campo do conhecimento que se está ensinando predomina. O 

que é justificável por referimo-nos a uma modalidade de ensino com vistas a Educação 

Profissional porém, é importante salientar que a ela está agregada a habilidade 

docente de manejo da sala de aula.  
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“Acredito que a primeira coisa é querer ensinar, é querer estar 

disposto a repassar todo aquele seu conhecimento e experiência 

e em segundo, mas que tem com certeza muita importância é ter 

domínio sobre o assunto.” (P5). 

 

“[...] correlacionar os eixos trabalhados em sala com área do 

curso e com a realidade nacional, regional e local.” (P9).  

 

Dentre as competências docentes Zabalza (2005, p. 109) inclui a “seleção e a 

apresentação dos conteúdos disciplinares”. Para ele, esta competência é vinculada 

ao saber selecionar os conteúdos a serem ensinados diferenciando entre os 

essenciais, os necessários e os recomendáveis.  

 

“Entendo que a educação deve ser entendida a partir do público 

alvo, e que, a base tecnológica sendo a mesma o professor 

precisa ter este cursor como norteador do saber educar. Com 

esse entendimento, posteriormente preciso do conhecimento 

sobre o tema, que através dos conhecimentos prévios deverá ter 

o ajuste conforme as mudanças tecnológicas e mercadológicas 

que remeterá a recorrer a busca de toda a informação que 

subsidiará para o desenvolvimento do saber e aplicar as técnicas 

de ensino pertinente a base de ensino.” (P10). 

 

Saber lidar com situações inesperadas também é outro ponto que merece destaque, 

entre eles, a capacidade para se lidar com o déficit de aprendizagem do aluno e o uso 

do comportamento empático (capacidade de colocar-se no lugar do aluno), de forma 

que este exercício possibilita a compreensão das expectativas/ necessidades do seu 

alunado. Conforme menciona Zabalza (1992, p. 67): 

 

“[...] dos alunos interessa-nos conhecer as suas características 

e experiências a nível de background cultural, de aprendizagem 

e nível de desenvolvimento conseguido até esse momento, as 
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suas formas básicas de adaptação à escola (ao estudo, aos 

companheiros, às exigências escolares, aos professores, etc.), 

de expectativas, etc”. 

 

Zabalza (2005, p. 97-98) menciona a tarefa do professor no sentido “pastoral”, de 

estabelecer vínculo de empatia com seu aluno para que por meio desta conexão tenha 

a possibilidade (o poder) de trabalhar com ele. 

 

“[...] ao ensinar tecnologia é necessário ter grande domínio da 

ferramenta e manter-se sempre atualizado. Como 

comportamento é necessário que o docente faça sempre o 

exercício de empatia sempre se colocando no lugar do aluno 

para melhor poder avaliar e direcionar angústias, problemas e 

evolução educacional.” (P13). 

 

“Em minha opinião, o professor precisa saber escutar os alunos 

e as pessoas e também ter o segundo olhar no que diz respeito 

a identificar oportunidades para melhorar, desenvolver e 

transformar realidades.” (P21).  

 

 Tipos de atividades realizadas além da docência. 

 

Além da atividade de ensino, há outras que merecem destaque e que prevalecem 

entre àquelas realizadas pelo docente. Entre elas estão as: 

 

 - atividades extracurriculares, com relação direta a atividade fim (educação), 

entre elas: reuniões pedagógicas, planejamento coletivo, calendários de aulas, grupos 

de práticas pedagógicas, supervisão de estágio, conselhos de classe, 71,42%; 

 - atividades de apoio à administração da Instituição, sem relação direta com a 

atividade fim (educação), 4,76%; 

 - formação contínua, 4,76%; 
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- atuação restrita à docência, 4,76%. 

 

 

As atividades de planejamento, seja individual ou coletivo, bem como, os diálogos com 

os pares por meio das ações cotidianas que permitem a troca coletiva destacam-se 

como as mais praticadas.  

 

“Atividades extra salas, como por exemplo grupos para 

discussão de práticas pedagógicas, onde podemos discutir o 

dia-a-dia de sala e com a ajuda do grupo chegar a conclusões 

que ajudam na melhoria do processo ensino-aprendizagem.” 

(P5). 

 

“Participação nos conselhos de classe, elaboração dos planos 

de aula, planejamento coletivo, elaboração da ficha individual do 

aluno, acompanhamento no desenvolver dos alunos no seu dia 

a dia, preenchimento do diário, reunião de áreas, 

acompanhamento de estágios, palestras orientativas.” (P12). 

 

“Planejamento de aulas, participação de reuniões por área, 

geral, pedagógica, grupos de estudos, projetos, que no meu 

entendimento estão todas relacionados ao ato de ensinar, pois 

são nestas vivencias que temos a oportunidade de refletir onde 

estamos acertando e onde estamos errando.” (P17). 

 

Como menciona Franco (2011, p. 164), é preciso considerar que a ação de ensinar é 

uma prática social permeada por múltiplas articulações entre professores, alunos, 

instituição e comunidade, impregnadas pelos contextos socioculturais a que 

pertencem, formando um jogo de múltiplas confluências que se multideterminam num 

determinado tempo e espaço social, impregnando e configurando a realidade 

existencial do docente. Assim, o fazer docente estará impregnado com as concepções 

de mundo, de vida e de existência, dos sujeitos da prática.  
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Este mesmo autor que as condições institucionais são estruturais na determinação do 

papel que o docente pode ocupar para modelar sua prática. 

 

“O docente que não encontra na instituição condições de 

integrar-se num coletivo investigativo, num ambiente coletivo de 

mútuas aprendizagens, fica sem possibilidade de organizar-se 

como sujeito de sua práxis. Conforme realça Habermas (1982, 

p. 26), não há possibilidade de individualização sem 

socialização, assim como não há socialização possível sem 

individualizações”. (p. 164-165). 

 

 Conhecimentos específicos disciplinares necessários para o ensino. 

 

Abaixo relaciona-se por ordem prioritária para o grupo pesquisa os materiais e fontes 

com maiores citações ao uso no exercício da docência. Merecendo destaque: 

 

 1º) artigos científicos, livros, dissertações e teses; 

 2º) sites não necessariamente especializados. Foram poucos (23,80%) dentre 

os 21 pesquisados os que mencionaram explicitamente a consulta a sites que 

pertencem a revistas científicas ou órgãos de classe, trabalhando com critérios para 

a elaboração e fornecimento de fontes de informação; 

 3º) planos de cursos ou programas de cursos, entre outros documentos 

institucionais que norteiam as atividades docente; 

4º) jornais, revistas, quadrinhos, enquetes e apresentações eletrônicas 

disponíveis. Referindo-se aqui a fontes de informação sem critérios preestabelecidos 

para a pesquisa; 

5º) materiais compartilhados entre colegas de trabalho e/ ou a própria troca de 

experiências; 

6º) pesquisas de mercado. 
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Cabe ressaltar que para a maioria o livro ainda persiste como fonte principal de 

referência bibliográfica. Sendo que para as áreas em que há regulamentação para 

atuação, como por exemplo, a saúde, o uso de fontes do conhecimento reconhecidas 

por seus órgãos acreditadores figura entre as mais pesquisadas. 

Os planos de curso elaborados e estabelecidos pela instituição onde estes 

profissionais atuam torna-se um “documento vital” uma vez que, à partir dele, é 

possível referenciar-se sobre o perfil de conclusão do curso, objetivos do programa, 

conteúdos e referências bibliográficas básicas. 

 

“Utilizo como fonte norteadora o plano de curso, programa de 

curso, plano de aprendizagem, plano de orientação para a oferta 

e os documentos institucionais, bem como as referências 

bibliográficas que permeiam os cursos na qual ministro aula. 

Também consulto outras referências como livros/autores, artigos 

e sites de fontes confiáveis, tais como (Scielo, cátedra da 

UNESP e banco de dissertações e teses).” (P3). 

 

“No Senac temos as ferramentas norteadoras que são os Planos 

de Curso e Planos de Orientação além do acervo bibliográfico, 

além destes, também recorro a várias fontes como: sites de 

diversos tipos, veiculação da informação na mídia para 

discussão de cases, Youtube, entre outros.” (P10). 

 

“Com base no plano de aprendizagem fornecido pela instituição, 

é possível o planejamento de aulas através buscas em sites 

acadêmicos, vídeos, dinâmicas, experiências positivas, leituras 

de textos e conhecimento prévio e de formação.” (P14). 

 

Os sites surgem como grande aliado porém, devido as respostas (em sua maioria) 

não trazerem o detalhamento acerca das fontes, não é possível avaliar aqui a sua 

qualidade como fonte de informação fidedigna do conhecimento, o que pode vir a 

comprometer o conteúdo trabalhado em sala de aula se não observado.  
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 Dificuldades encontradas nas primeiras experiências docentes e formas de 

enfrentamento. 

 

Dentre as respostas recebidas foi possível por meio da associação de suas 

semelhanças (padrões comportamentais/ recorrência), estabelecer um quadro das 

dificuldades encontradas e as formas encontradas para a superação. 

 

Quadro 2 – Dificuldades encontrados no início da carreira docente e formas de 

superação. 

 

Dificuldades encontradas no 

início da carreira docente 

 

Formas de superação 

 

Abordagem teórica 

Insegurança do início. “Encontrar a 

melhor maneira” para transmitir o 

conhecimento. 

Com o passar do tempo, da 

atuação profissional. 

“Sabedoria da Prática”, 

Shulman. 

Cumprimento do plano de aula 

versus a carga horária da aula. 

Revisão deste sem 

prejudicar a participação do 

alunado. 

“Sabedoria da Prática”, 

Shulman. 

Falta de experiência e a dificuldade 

de elaboração das aulas e os seus 

materiais. 

Cursos de formação 

continuada, o exercício da 

atividade docente, 

pesquisas voluntárias e o 

compartilhamento com 

outros colegas (trocas de 

experiências). 

“Sabedoria da Prática”, 

Shulman; e 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Ausência de um modelo único. Estimulo a encontrar o seu 

“próprio estilo”, o seu “fazer” 

docente.  

“Sabedoria da Prática”, 

Shulman. 

Falta de prática por parte dos 

alunos em cursos que requerem-

na.  

Visitas técnicas às 

empresas.  

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

(continuação na página seguinte). 
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Dificuldades encontradas no 

início da carreira docente 

 

Formas de superação 

 

Abordagem teórica 

Conquistar a confiança do aluno. Respeito as suas ideias (dos 

alunos); abertura ao 

posicionamento que o aluno 

traz, o erro visto como uma 

oportunidade de 

aprendizagem, não 

classificando-o como 

negativo. 

Tentativa e Erro, 

“Às apalpadelas”, 

Tardif. 

Fonte: o autor (2015). 

 

A falta de experiência para o exercício da docência configura-se como principal 

dificuldade para a atuação docente, evidenciando uma desarticulação entre a 

formação na área específica e a formação para a docência.  

 

“As dificuldades encontradas forma algumas mas a principal 

seria a falta de experiência, vindo do trabalho em empresas e de 

repente estando em uma sala de aula mas como professor e 

sem nenhuma experiência foi sem dúvida a maior dificuldade. 

Essa e outras dificuldades foram superadas realizando 

atividades junto à instituição e na troca de experiências com 

outros docentes.” (P5). 

 

“Ao terminar a graduação iniciei minhas atividades como 

enfermeira na área hospitalar juntamente com a oportunidade de 

supervisão de estágio e em seguida aulas em sala de aula, como 

não tinha a experiência pedagógica, encontrei dificuldades na 

parte burocrática de preenchimento de diário, vivência de 

planejamento de aula, tempo (por conta das 02 atividades 

concomitantemente).” (P17). 
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Como apresenta Libâneo (2015, p. 8): 

 

“O problema não é a ênfase dada aos conteúdos específicos, 

mas a desarticulação entre a formação na área específica e a 

formação para a docência. O conhecimento pedagógico e o 

conhecimento disciplinar correm em paralelo, dissociados, 

aprofundando a desvinculação entre as metodologias de ensino 

e os conteúdos, entre métodos de ensino e métodos 

investigativos da ciência ensinada”. 

 

Como menciona Tardif (2000), as habilidades docentes têm forte caráter artesanal, 

que se edifica também no acompanhamento de um novo professor (aprendiz) em 

relação a um mais experiente. 

 

“No começo foi muito difícil, tinha experiência profissional, mas 

em sala de aula não, [...], fui aprendendo a cada dia com os 

docentes experientes e com os próprios alunos.” (P7). 

 

Ainda em Tardif (2000, p. 14) tem-se que os docentes servem-se do repertório 

vivenciado como alunos, constituindo seus repertórios próprios por meio de “tentativas 

e erros”, no que ele mesmo chama de “às apalpadelas”. 

 

“A minha primeira experiência como docente foi um desastre, 

nos primeiros 15 minutos eu dei a aula dos 120 minutos 

restantes de uma vez só. Mas depois ficou pior. Eu tinha o 

conteúdo da aula na ponta da língua, mas não tinha didática. Foi 

neste momento que percebi que tinha que exercitar a docência 

[...] Assim, me inseri para dar aulas em ‘Ongs’, instituições 

religiosas, realizar palestras públicas e etc. Foi através deste 

momento que aprendi muito com o exercício de ministrar aula.” 

(P15).  
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“Acredito que as primeiras dificuldades foram: aproximar a 

linguagem que na enfermagem é muito técnica do conhecimento 

dos alunos, não deixando as aulas ficarem desinteressantes. 

Para superar essa dificuldade passei dia a dia a acrescentar a 

linguagem técnica para os alunos e tentar fazer associações 

com termos cotidianos para facilitação da aprendizagem.” (P20). 

 

 Dificuldades atuais e projeções de formas de enfrentamento. 

 

Dentre as respostas recebidas, foi possível, por meio da associação de suas 

semelhanças padrões comportamentais/ recorrência), estabelecer um quadro das 

dificuldades encontradas e as formas encontradas para a superação. 

 

Quadro 3 – Dificuldades encontrados atualmente e formas de superação. 

 

Dificuldades encontradas no 

início da carreira docente 

 

Formas de superação 

 

Abordagem teórica 

Mídias digitais. Diálogo contínuo e o 

fortalecimento da relação 

professor-aluno. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Comunicação assertiva. Feedback, baseando-se nos 

documentos institucionais e 

em atividades que 

promovam a reflexão do 

aluno e permitam 

experiências em sala de 

aula para o enfrentamento 

destas situações. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Trabalhar com projetos. A 

flexibilidade das áreas pares em 

apoiar esta iniciativa. 

Conscientização por meio 

do diálogo contínuo. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

(Continuação na página seguinte). 
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Dificuldades encontradas no 

início da carreira docente 

 

Formas de superação 

 

Abordagem teórica 

Maior dificuldade (“lapso”) por parte 

do aluno em conhecimentos 

básicos. 

Avaliação diagnóstica para 

“sanar as deficiências” e 

então atuar com o conteúdo. 

“Sabedoria da Prática”, 

Shulman; e 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

“Panelinhas” entre os colegas de 

classe nas aulas. 

Dinâmicas, atividades de 

integração. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Falta de entrosamento e/ ou apoio 

dos próprios pares da Instituição 

Escolar. 

Diálogos contínuos com os 

que se mostram disponíveis, 

“abertos”. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Ministrar aulas de novas 

ferramentas ou em áreas do 

conhecimento distintas das de sua 

formação inicial. 

Formação contínua e/ ou 

pesquisas voluntárias. 

Formação Inicial e 

Continuada, 

Imbernón. 

Os diferentes perfis – idade, 

escolaridade e experiência 

profissional; na mesma sala de 

aula. 

Trabalhar os conteúdos com 

vistas as necessidades do 

grupo, da sala de aula. 

Competências 

Docentes, 

Zabalza. 

Fonte: o autor (2015). 

 

O perfil do aluno recebido em sala de aula e as novas tecnologias, são os principais 

pontos destacados como dificuldades encontradas pelos docentes no exercício de sua 

atuação. 

 

“Atualmente, já não vejo como dificuldades e sim, desafios, 

devido as peculiaridades das turmas (pessoas) que estão 

chegando para este processo de ensino aprendizagem, onde 
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entendo que exige uma atualização constante e uma 

flexibilidade do educador.” (P14). 

 

Shulman (2005, p. 18) menciona que no ato de ensinar estão presentes operação e 

norma, sendo que o conhecimento de base docente deve: focar objetivos da 

educação, métodos e estratégias de ensino. Prossegue afirmando que a 

compreensão do professor exemplar traz o estímulo aos processos construtivos, 

possibilitando/ fomentando no aluno o exercício de sua autonomia, o que por vezes 

para ser alcançado requer por parte do docente a capacidade de produzir com empatia 

uma transformação e uma interpretação do conhecimento a ser trabalhado/ 

apreendido. 

 

“Muitos alunos vêm para a escola com diversos problemas 

familiares e, às vezes, desmotivados. Procuro manter um 

contato próximo com o aluno, fortalecendo a relação professor-

aluno, desenvolvendo plenamente os valores e atitudes que 

permitam torná-los pessoas produtivas e autônomas.” (P18).  

 

“As dinâmicas das novas tecnologias atraem muito a atenção, 

principalmente dos mais jovens, para tirar um jovem do 

Whatsapp a saída que encontrei foi estimular o uso do celular 

como ferramenta de troca de informações, busca de conteúdos, 

agendamento das tarefas entre outros, assim ganhamos um 

aliado.” (P19). 

 

“Atualmente observo que os alunos têm muitas dificuldades 

básicas de aprendizado, não sendo essas dificuldades 

referentes ao curso, mas sim referentes ao ensino prévio que 

esses alunos tiveram.  Para enfrentar essa dificuldade será 

necessário cada vez mais empenho, para que possamos passar 

o conhecimento técnico sem comprometimento das 
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competências, tentando sempre recuperar o que for necessário 

e possível.” (P20). 

 

 Ampliação da base de conhecimentos. 

 

Abaixo elenca-se prioritariamente, as formas de conhecimento utilizadas para 

aprimoramento do ato de ensinar entre os profissionais avaliados. Destacando-se: 

 

 - a leitura e discussões (diálogos) com os pares (grupos profissionais ou de 

classe) e os alunos, 71,42% das citações; 

 - a formação continuada - por meio de cursos de curta ou longa duração, 

47,61%; e,  

 

Seguidas igualitariamente em percentuais (4,76%): a atuação profissional na área do 

conhecimento em que se atuação como docente; as atividades realizadas “na” própria 

Instituição onde se leciona e, a auto avaliação da prática profissional. 

 

 Tempo de dedicação aos estudos/ formação continuada 

. 

Quanto ao tempo dedicado aos estudos, é possível observar que poucos (23,80% dos 

respondentes) possuem um tempo quantificado ou quantificável, sendo que 

expressões como: “sempre que possível”, “entre uma aula e outra”, “semanalmente”, 

sãos as que prevalecem. Àqueles que quantificaram, mencionaram: 

 

 - em média 2 horas diárias, 14,28%; 

 - em média de 4 a 6 horas diárias, 9,52%. 

 

É evidente o aprendizado que se tem em sala de aula no exercício da profissão ou 

com um par a partir da troca de experiências, o que corrobora com Shulman (1986) 
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referindo-se a “sabedoria da prática”, a forma particular de compreensão profissional 

onde, tais experiências dão sustentação as práticas dos professores, ou seja, as 

máximas que regem ou fornecem racionalizações reflexas para as práticas dos 

professores talentosos.  

 

“Estar atento com as mudanças tecnológicas as exigências 

normativas e seus impactos, que através da leitura, 

contextualização com outros profissionais, me remete a 

confrontar com meus conhecimentos e rever pontos de atenção 

considerando os questionamentos que possam surgir durante as 

aulas sendo necessários um planejamento maior para atender 

todo impactos cultural e mercadológico. Para isso, 

semanalmente preciso interagir com os veículos de 

comunicação me atualizar, discutir certos pontos em 

questionamentos em grupos de profissionais em redes sociais. 

Um tempo estimado não consigo precisar, depende muito do 

tema e sua complexidade.” (P10). 

 

A atuação profissional também configura-se como ponto importante pois, por meio 

dela é possível aproximar a teoria e a prática, propiciando ao docente o uso de 

estratégias metodológicas que facilitam o processo de ensino aprendizagem e a 

assimilação do conteúdo por parte do aluno, o que conforme dispõe Zabalza (2005, 

p. 116) denomina-se de repertório de metodologias, propiciando ao docente, quando 

existente, de manejar a aula de maneiras distintas. 

 

“Estar sempre atualizado e dominar a ferramenta são 

imprescindíveis para uma boa aula para competências 

específicas. Sendo assim minha atualização tecnológica se dá 

através do Senac que oferece cursos da Educação Corporativa. 

O dia a dia através do meu outro trabalho pois sou Analista de 

Suporte Sênior em que vemos na prática e com isso é possível 

expor cenários mais próximo da realidade e de maneira que 

possam estar preparados às situações do dia a dia no mercado 
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de trabalho. O tempo destinado ao planejamento hoje é de 6 

horas.” (P13). 

 

“Na enfermagem a atualização do conhecimento se faz muito 

rapidamente e extremamente necessária, já que temos várias 

mudanças no cenário da saúde, dessa forma, sempre tento estar 

atenta as mudanças e atualizações através de leitura de 

normativas, cursos presenciais e online, entre outras fontes de 

saber. Às vezes, até assistir um telejornal nos traz atualizações 

para que possamos discutir atualidades da saúde com os 

alunos.” (P20). 

 

 Especificidades da docência no ensino técnico em nível médio. 

 

Segundo os professores conteúdos relacionados à prática, aderência da área de 

conhecimento e formação continuada são as principais especificidades da docência 

no ensino técnico em nível médio:  

 - conteúdo aliado à prática, 33,33%; 

 - a formação na área do conhecimento (aderência) e a formação contínua, 

28,57%; 

 - igualitariamente em percentuais (9,52%): conhecimento acerca do perfil do 

aluno; trabalho em equipe e bom relacionamento interpessoal; trabalhar com as 

diferenças, seja de idade, escolaridade ou experiência profissional; consideração do 

conhecimento prévio do aluno; habilidades para a construção autônoma do 

conhecimento; 

 - igualitariamente em percentuais (4,76%): autoconhecimento, flexibilidade, 

motivação, empenho, dedicação, capacitação, reinvenção, humildade, resolução de 

conflitos; atuar por meio da mediação, estimulando a dúvida por parte do aluno; 

“gostar do que se faz”. 
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Nota-se aqui uma dimensão bastante importante do ensino técnico, a interlocução 

com os saberes da vivência profissional. Saberes que são constituídos por meio do 

exercício profissional das áreas específicas de formação. Em síntese, é considerar 

que os saberes docentes do profissional que atua na educação profissional está além 

daqueles constituídos em seu ambiente de formação mas também, incluem-se 

àqueles obtidos em sua relação com o mundo do trabalho, enquanto profissional de 

determinada área do conhecimento. 

 

“Participação ativa no mercado de trabalho, bom relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe, facilidade de comunicação e 

expressão, busca de conhecimento pois principalmente na área 

de saúde que por trabalharmos com protocolos os mesmos 

mudam constantemente, comprometimento, responsabilidade, 

pois vamos atuar diretamente com “vidas”, humildade, gostar de 

estar em contato com pessoas, valorizar o ser humano em todo 

o seu contexto.” (P12). 

 

“Acredito que a necessidade de estarmos atento ao mercado 

atual, conhecimento específico, atualizações e buscar entender 

as diferentes formas do aprender.” (P14). 

 

Diniz-Pereira (1999, p. 112) menciona que “a crença de que para ser bom professor, 

basta o domínio da área do conhecimento específico que se vai ensinar, é um 

equívoco do modelo da racionalidade técnica”. O que é reforçado nos estudos de 

Oliveira (2006, p. 5): 

 

“[...] há uma tradição no sentido de se considerar que, para ser 

professor, o mais importante é ser profissional da área 

relacionada à(s) disciplinas que se vai lecionar ou que leciona. 

O professor do ensino técnico não é concebido como um 

profissional da educação, mas um profissional de outra área e 

que nela também leciona”. 
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Negrini e Cruz (2008), em pesquisa realizada possibilitou inferir que na formação dos 

professores estão presentes marcas do elo fábrica-escola e que estas vão sendo 

ressignificadas durante a atuação docente no decorrer de sua trajetória pessoal e 

profissional, em um processo de formação contínua. 

 

“O ensino técnico prepara o aluno diretamente para o mercado 

de trabalho, e cabe aos docentes além de passar conhecimentos 

técnicos, preparar os alunos para a realidade vivenciada no dia 

a dia do trabalho.” (P20). 

 

 Desenvolvimento profissional da docência e políticas institucionais. 

 

No que tange a definição de uma política de desenvolvimento profissional da docência 

frente a instituição em que atua, os professores pesquisados destacam entre as suas 

citações, por prioridade das respostas: 

 

 - investimento contínuo em formação continuada, 85,71%; 

 - realização de atividades extracurriculares tais como, reuniões pedagógicas, 

cursos, palestras (workshops), diálogos acerca da prática profissional, 9,52%; e, 

 - igualitariamente me percentuais (4,76%): investimento na construção da 

identidade profissional ou profissionalização docente; participação em encontros 

técnicos promovidos por órgãos de classe; destinação da parte da carga horária 

docente para o planejamento das aulas e a definição de uma política de cargos e 

salários. 

 

Imbérnom (2004, p. 69-70) menciona alguns pilares ou princípios no qual se 

fundamentará no futuro a formação permanente docente, citando entre elas:  
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“[...] 

- Formação no lugar de trabalho, na própria instituição 

educacional. 

[...]”. 

 

 “O Senac oferece uma política de Formação Contínua que é a 

melhor que já tive conhecimento, com reuniões pedagógicas 

mensais, formações pedagógicas periódicas e 

técnica/específicas pela Educação Corporativa. Não consigo 

pensar num modelo melhor pois sempre estou desenvolvendo e 

atualizando metodologia e didático aliado ao que há de mais 

recente e inovador no mercado de tecnologia.” (P2). 

 

“Ao longo destes 12 anos na instituição tive muitas 

oportunidades de desenvolvimento e consegui colocar em 

práticas muito do aprendizado vivido, acredito que focar em 

especialização na área da psicopedagogia iria agregar 

conhecimento para minha prática diária, mas como temos 

profissionais na instituição que de uma certa forma exercem esta 

atividade tento comunicação mais próxima para melhorar as 

resoluções de conflito que aparecem no decorrer das situações.” 

(P17). 

 

Ainda cita o mesmo autor (p. 55) que: 

 

“[...] a formação deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos 

sobre sua prática docente, de modo a lhes permitir examinar 

suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas 

atitudes etc., realizando um processo constante de auto 

avaliação que oriente seu trabalho, consistindo em descobrir, 

organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria. Se 

necessário, deve-se ajudar a remover o sentido pedagógico 

comum, recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos 

dominantes e os esquemas teóricos que os sustentam”. 
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 O início da docência no ensino técnico em nível médio. 

 

Desafio, apreensividade, surpresa, solidão e insegurança são as palavras que 

caracterizam os primeiros dias de aula. A partir deles, a revisão contínua do seu “fazer 

docente” e o passar dos dias (tempo/ experiência), são aliados fundamentais para a 

aquisição/ consolidação de um repertório docente para manejo da classe (Zabalza, 

2005). 

 

“Quando iniciei no Ensino Técnico fui chamado para desenvolver 

um conteúdo de Linux e logo no primeiro dia a classe me 

questionou se ia trabalhar a questão ou somente iria “tapar 

buraco” e com isso o desafio se agravou. A primeira aula não 

conseguiu despertar o interesse nos alunos e creio que foi 

extremamente teórica, replanejei as aulas sempre com uma 

introdução teórica e logo após com uma intervenção prática e 

isso deu muito certo que sigo esse modelo até hoje. Mesmo 

assim creio que o início foi muito difícil não havia material 

disponível, a internet era restrita, não havia profissionais a quem 

consultar ou compartilhar conteúdos e nunca havia trabalhado 

com um público noturno, que trabalhava e de uma faixa etária 

tão diversa entre 18 e 45 anos.” (P2). 

 

“Meus primeiros dias foram desafiadores, pois precisei buscar 

conhecimento sobre assuntos que conhecia apenas na 

faculdade e outros que possuía a pratica e precisei procurar a 

teoria. Tive um pouco de dificuldade na interpretação do plano 

de aprendizagem e do método de abordagem com os alunos, 

pois estava acostumada com outro tipo de acompanhamento em 

outra empresa, a qual na época senti a falta da integração para 

saber de alguns pontos específicos. Exemplos: Em sala de aula, 

minha primeira base foi a “Arquitetura Organizacional” na 

Administração a qual tive certa dificuldade do que ministrar e 
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mesmo solicitando a colegas não consegui a resposta 

adequada. Perguntas como: quais itens devo abordar, tempo, e 

material didático. Após minuciosa leitura do plano de 

aprendizagem, consegui interpreta-lo melhor, e somente após 

algum tempo obtive conhecimento que estava disponível na 

intranet todos os arquivos necessários. O público alvo, composto 

por adolescentes em sua maioria muito desafiadores, tornando 

meu trabalho mais árduo e eficaz, em busca de conhecimento 

constante para evitar erros e tropeços, procurando trazer o 

máximo de informação necessária ao grupo.” (P4). 

 

A reflexão contínua sobre “o que se faz” e “como se faz” como conhecimento para a 

formação e/ ou aprimoramento da atuação docente, o que está respaldado pela teoria 

da reflexão sobre a ação ou conhecimento na ação, defendida por Schön (1983,1987) 

já abordada neste trabalho. 

 

“Relembrando meu primeiro dia, quando cheguei fiquei um 

pouco perdida, pois a única orientação que tive foi aonde pegar 

o diário e a sala aonde estaria, isto me causou um pouco de 

insegurança até mesmo porque fui até a sala sozinha para iniciar 

uma atividade que nunca havia praticado. Mas saiu melhor do 

que esperava pois o conteúdo que ministrei era de conhecimento 

prático, então isto me tranquilizou um pouco e fez com que eu 

me soltasse. Pouca orientação voltada para o funcionamento da 

instituição, normas e rotinas. Eu vinha no dia determinado, 

ministrava a aula, preenchia o diário e “só”. Se o discente me 

questionava sobre algo que estava acontecendo ou iria 

acontecer na instituição não sabia responder, ia atrás da 

resposta mas era bem difícil. Tinha muitas dúvidas e muitas 

vezes não sabia a quem perguntar. Entrava nas turmas as vezes 

com o conteúdo que me foi solicitado, aí os alunos traziam que 

já haviam visto este conteúdo, era uma sensação muito ruim, 

pois isto nos dá a impressão de desorganização, com isso 

também fui aprendendo a me preparar para diversos 

imprevistos, de alguma forma também aprendia com estas 
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situações. Muitas vezes a turma ou a aula mudava no dia ou 

melhor no horário que você chegava, pois alguém faltou, 

aconteceu alguma coisa.  Me fez lembrar também das pessoas 

que me acolheram e me ajudaram durante este tempo.” (P12). 

 

“Como todo início de qualquer coisa, tive minhas incertezas. 

Uma delas   foi o de trabalhar com outras ferramentas no qual 

não fosse sugeridas no plano de aula; se eu poderia levar 

exemplos do cotidiano e/ou experiências própria para sala de 

aula, bem como outros tipos de atividades; estudos de caso, etc. 

E com o tempo senti-me mais à vontade, não fico mais “presa” 

ao que somente é solicitado; entendi que lançar mão de outros 

instrumentos enriquecia muito o conteúdo trabalhado e os 

alunos identificavam com maior facilidade.” (P14). 

 

“Estava acostumada a ministrar aulas em uma escola de ensino 

particular e a maneira como ensinava era bem diferente do jeito 

Senac de educar. Acredito que nesta escola não tínhamos a 

liberdade de fazer diferente, precisava seguir a apostila e pronto, 

era um ensino bem tradicional. Quando entrei no Senac e 

participei de um curso (PDE), fiquei maravilhada com a didática, 

além de poder pesquisar e trazer para a sala de aula, dinâmicas, 

vídeos, enfim tudo que era pertinente ao conteúdo que precisava 

ensinar, mas com liberdade de escolher e fazer diferente.” (P18). 

 

“Já tinha a vivência de sala de aula em outra instituição, porém 

em nível de graduação, e o ensino técnico é muito desafiador, 

os alunos são curiosos e se o docente não estiver preparado 

pode ficar em situações constrangedoras. Isso pra mim foi muito 

bom pois a cada dia me preparava mais e mais para poder dar 

sempre aos alunos uma construção do conhecimento embasada 

cientificamente e com conteúdo.” (P20).  
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 Práticas pedagógicas relatadas. 

 

Quando da reflexão sobre uma aula já dada, do seu planejamento à execução, é 

possível identificar dentre os professores pesquisados que o sentimento de ter 

atingido o objetivo proposto no plano de aula, face as respostas dos alunos frentes 

aos estímulos recebidos, trazem a sensação de prazer ao profissional docente. A 

reflexão sobre a ação (Schön, 1983, 1987) permite o aprimoramento contínuo, 

fazendo com que a sua atuação seja diferenciada e assertiva frente aos conteúdos 

trabalhados. 

 

“A aula foi planejada durante a elaboração do plano de aula, a 

execução ocorreu na sala de aula, uma vez em que inicia-se 

também a análise da aula. O momento da reflexão da ação que 

ocorreu na aula se dar por vários momentos após a execução da 

aula, sendo fundamental para a elaboração das próximas aulas, 

a partir das considerações e percepções.” (P1). 

 

“As aulas sempre foram planejadas com antecedência, mas em 

algumas vezes não aconteciam como imaginava e isso gerava 

ao mesmo tempo uma decepção, mas ao mesmo tempo fazia-

me pensar que na próxima aula algo teria que ser diferente e 

assim a cada dia melhorava a forma de ensinar, dessa forma 

entendo que o processo de ensino é sem dúvida um aprendizado 

constante, nunca acertamos a formula correta e sim todo dia 

encontramos para aquele dia a formula certa, felizmente ensinar 

não e nunca será uma ciência exata.” (P5). 

 

“Precisei ministrar algumas competências de um módulo do qual 

eu não tinha total domínio. Como tive de recordar muitos 

cálculos específicos da competência, imaginei que a turma 

também teria bastante dificuldade, pois o curso é voltado para 

comunicação, e normalmente, eles temem esse assunto. 
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Planejei aulas bastante práticas e passo-a-passo. Desenvolvi 

uma avaliação individual, para tentar perceber a dificuldade de 

cada um. A medida em que entregaram, percebi as expressões 

de medo e que as respostas estavam erradas. Mudei na hora a 

minha estratégia, pois levaria o material para corrigir em casa e 

no segundo período entraria com outro conteúdo. Nesse 

momento, devolvi todas as atividades à turma e passei 

individualmente, trabalhando a dificuldade um a um, e só 

sosseguei, quando toda a sala me entregou as atividades 100% 

corretas. Queria ter a certeza de que todos aprenderam. Tentei, 

inclusive, trabalhar a questão do medo de cálculo, por parte de 

alguns alunos. A turma gostou muito da experiência, e no final 

da aula, me agradeceram. Jamais esquecerei, pois foi prazeroso 

para ambos.” (P8). 

 

“No momento de planejar, retomo o Plano de Trabalho Coletivo 

desenvolvido pela área, na sequencia verifico os eixos e 

atividades solicitadas pelo PO, em seguida monto o plano de 

aula, defino as estratégias, as atividades que serão 

desenvolvidas e os recursos necessários para agendar. 

Normalmente, planejo e monto todas as aulas da respectiva 

competência. A execução consiste na aplicação do 

planejamento, mediando conforme dúvidas e participações da 

turma. A análise é feita no dia seguinte, modificando a próxima 

aula, acrescentando algum item se for necessário.” (P9).  

 

O “olhar” docente para o perfil de cada turma, propondo atividades de acordo com 

esta realidade. O tempo na atividade docente permite o desenvolvimento de uma 

sensibilidade “acurada” para questões acerca das estratégias de aprendizagem face 

ao perfil do alunado.  

 

“Pegando como base essa aula, eu pensei na importância de 

“enxergar” micro-organismos, ver que mesmo uma mão limpa 

pode contaminar objetos e pacientes, transmitir doenças e até 
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matar. Isso é difícil de entender quando não se vê a mão suja, 

por isso pensei em mostrar que mesmo não vendo a mão suja, 

os micro-organismos estão lá. Tive que entrar em contato com 

laboratório para conseguir estufa de crescimento e rever a 

técnica para que crescesse micro-organismos. Hoje se fosse dar 

a aula de novo faria várias placas, uma sem lavar, outra lavando 

sem técnica, outra lavando com técnica e outra com degermação 

cirúrgica, para que os alunos consigam ver a diferença de cada 

uma delas.” (P11). 

 

“Uma aula que me lembro sempre é uma que foi logo no início 

de docência, onde o objetivo era trabalhar a autoestima e 

reconhecimento de valores no outro e apliquei uma dinâmica de 

talentos, e que numa outra turma tinha dado super certo, ou pelo 

menos o que eu esperava, na oportunidade ficamos todos muito 

sensibilizados, porém naquela turma, em minha opinião, ficou 

muito “pobre”, não teve o mesmo resultado da experiência 

anterior, fiquei muito frustrada.  Fiquei pensando: “só isso?”, 

“Houve todo um planejamento, o que será que aconteceu?”, 

“Será que sou exigente demais?” “A outra turma era melhor?”  

Após uma reflexão, tirei a seguinte conclusão: cada turma é 

única e possui sua especificidade. Além disto, o docente tem que 

ter condições de um olhar diferenciado, sensível para cada 

turma e a partir disto propor atividades que realmente vão 

promover o desenvolvimento “daqueles” alunos.  E não é que 

uma atividade teve um resultado com uma turma, a outra 

necessariamente precisa ter o mesmo.” (P14).       

 

“Apliquei uma dinâmica para as 03 turmas de enfermagem que 

estavam em andamento, pois o objetivo da dinâmica era trabalho 

em equipe assunto este que para as 03 turmas não estavam 

conseguindo realizar. Para a primeira turma fiz o plano de aula 

conforme solicitado no impresso e apliquei na sala de aula 

fazendo as devolutivas pertinentes a dinâmica, pois era uma 

turma grande e já tinha um envolvimento maior com os alunos 



99 

por se tratar de uma turma que estava terminando o curso, achei 

que por ter dado certo com esta turma poderia aplicar para as 

outras 02 turmas da mesma forma e meu erro foi não ter olhado 

para o perfil dos demais alunos antes de aplicar a dinâmica e 

não ter feito novo planejamento e adaptação da dinâmica 

conforme necessidades individuais embora o objetivo fosse o 

mesmo – trabalho em equipe, as vivencias e experiências 

colocadas foram diferentes da primeira turma o que dificultou o 

entendimento dos alunos e a própria dinâmica em si. Hoje 

continuo aplicando esta dinâmica, pois o resultado final para os 

alunos é surpreendente, mas antes de planejá-la analiso os 

perfis dos alunos e devolutivas dos demais docentes para que o 

feedback seja individual e o objetivo seja coletivo.” (P17). 

 

A prática por parte do aluno também é fundamental para a aprendizagem. Roldão 

(2007) argumenta: 

 

“[...] o professor profissional é aquele que ensina não apenas 

porque sabem mas porque sabe ensinar. Saber ensinar é ser 

especialista da complexa capacidade de transformar o saber 

curricular mediado por um saber científico, por um domínio 

técnico-didático rigoroso, por uma postura meta-analítica, de 

questionamento intelectual da ação, de interpretação 

permanente e realimentação contínua, para que o aluno aprenda 

de forma contextualizada e com significado”. 

  

“O planejamento ocorre conforme o perfil do público, mais jovens 

os conteúdos acabam sendo mais dinâmicos e interativos, já os 

mais velhos gostam de teorias e então o desenvolvimento da 

prática com atividades menos expositivas. Cada nova turma é 

um aprendizado, cada aluno é único, cada nova aula é uma 

experiência diferente mesmo que os alunos sejam os mesmos, 

cada dia é único na docência, e quanto mais tempo convivemos 
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vamos aprendendo que sabemos muito pouco, ou quase nada...” 

(P19).    

 

Para Burnier (2006), “o magistério na educação profissional não aparece como opção 

profissional inicial da grande maioria desses docentes e, a partir do momento em que 

ingressaram na carreira, são atraídos pelas relações que estabelecem, sobretudo com 

os alunos, o que lhes proporciona uma forte gratificação por se sentirem contribuindo 

para a formação de outras pessoas”. 

Sob a ótica dos professores pesquisados, a trajetória da docência no ensino técnico 

em nível médio é caraterizada incialmente por sentimentos que remetem ao desafio, 

apreensividade, surpresa, solidão e insegurança em seus primeiros dias de aula. A 

falta de experiência para o exercício da docência configura-se como principal 

dificuldade para a atuação, evidenciando uma desarticulação entre a formação na 

área específica e a formação para a docência.  

Com o transcurso do tempo e a revisão contínua do seu “fazer docente”, aliados 

fundamentais para a aquisição/ consolidação de um repertório docente para manejo 

da classe, os profissionais superam as dificuldades encontradas e desenvolvem o 

“olhar” docente para o perfil de cada turma, propondo atividades de acordo com esta 

realidade. O tempo na atividade docente permite o desenvolvimento de uma 

sensibilidade “acurada” para questões acerca das estratégias de aprendizagem face 

ao perfil do alunado.  

As aprendizagens da docência são obtidas por diversos meios, sendo que a trajetória 

profissional como ponto de partida para a inserção na educação/ formação 

concomitante à atuação como docente é a que prevalece dentre todas as demais. O 

que dialoga diretamente com as especificidades de conhecimento desta modalidade 

de ensino. Uma dimensão bastante importante do ensino técnico, está na interlocução 

com os saberes da vivência profissional. Saberes que são constituídos por meio do 

exercício profissional das áreas específicas de formação. É considerar que os saberes 

docentes do profissional que atua na educação profissional está além daqueles 

constituídos em seu ambiente de formação mas também, incluem-se àqueles obtidos 

em sua relação com o mundo do trabalho, enquanto profissional de determinada área 

do conhecimento. Assim, tem-se que a associação daquilo que se ensina na teoria 
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com a prática ou, o fato de atuar profissionalmente no campo do conhecimento que 

se está ensinando, predomina. O que é justificável por referimo-nos a uma modalidade 

de ensino com vistas a Educação Profissional porém, é importante salientar que a ela 

está agregada a habilidade docente de manejo da sala de aula.  

Ainda no que tange ao desenvolvimento dos conhecimentos específicos disciplinares, 

para a maioria o livro ainda persiste como fonte principal de referência bibliográfica. 

Sendo que para as áreas em que há regulamentação para atuação, como por 

exemplo, a saúde, o uso de fontes do conhecimento reconhecidas por seus órgãos 

acreditadores figura entre as mais pesquisadas. Os planos de curso elaborados e 

estabelecidos pela instituição onde estes profissionais atuam torna-se um “documento 

vital” uma vez que, a partir dele, é possível referenciar-se sobre o perfil de conclusão 

do curso, objetivos do programa, conteúdos e referências bibliográficas básicas. Além 

da leitura e discussões (diálogos) com os pares (grupos profissionais ou de classe) e 

os alunos, formando ou em torno das comunidades de aprendizagem.   

Em relação a outras atividades exercidas, as de planejamento, seja individual ou 

coletivo, bem como, os diálogos com os pares por meio das ações cotidianas que 

permitem a troca coletiva destacando-se como as mais praticadas.  

O investimento em formação continuada é reconhecido amplamente como necessário 

e importante meio de desenvolvimento profissional, sendo que, no caso dos 

professores pesquisados, é notório o nível de satisfação com relação a política 

implantada e implementada pela instituição em que atuam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do tempo é possível observar o caráter dual da educação, de um lado a elite 

dominante e do outro, a classe trabalhadora. Para esta o Ensino Técnico sempre 

esteve relegado, constituindo-se como meio de formação de mão de obra operária 

para ofícios/ profissões de base. Talvez por isto, sua regulamentação seja arcaica e 

os estudos acerca dele, mínimos.  

É evidente a necessidade de fomentar o debate e os estudos acerca desta 

modalidade, a começar da legislação que o define e não obstante deixa a desejar no 

que tange a definição de regulamentação, que requer uma política nacional ampla 

para a própria modalidade, para o perfil profissional daquele que nela atua e para os 

programas de formação para o seu exercício.  

Deste ponto deriva uma das questões que procurou abordar neste estudo, as 

trajetórias de aprendizagem do profissional do Ensino Técnico. Por trajetória de 

aprendizagem, evidencia-se o saber derivado da prática (ou experiencial) como 

principal meio de formação, aquele que advém do exercício diário e com o passar do 

tempo, por vezes consequência de um modelo preexistente, vivenciado na condição 

de aluno ou do ensaio e erro, tentativa e acerto, do compartir ideias junto a colegas 

mais experientes, na troca cotidiana, da reflexão sobre a ação.  

Como bem evidenciado na pesquisa de campo, há uma característica exclusiva desta 

modalidade que a define, o aprendizado da teoria correlacionada à prática, o que traz 

a figura da docente fundamental importância pois, é por meio da consolidação dos 

seus conhecimentos de base e/ ou competências necessárias ao exercício de sua 

profissão que ele promoverá espaços de aprendizagem que estimulem e permitam 

vivência da prática. Talvez aqui, haja a necessidade de pensar em esforços para a 

formação dos profissionais docente que estão em exercício, os que estão em 

processo de formação e os que se formarão no futuro.  

Imbernón (2004, p. 46) cita Bolam (1980) em sua mensagem na Conferência 

Intergovernamental de Paris que já argumentava que “as dificuldades encontradas 

nestes anos no que se refere a programas de formação [...] revelaram, por um lado, a 

pouca consideração da experiência pessoal e profissional dos professores, de suas 

motivações, do meio de trabalho – em suma, de sua situação de trabalhadores – e, 

por outro, a participação insuficiente dos interessados na tomada de decisões que 



103 

lhes concernem diretamente. [...] Os professores devem poder beneficiar-se de uma 

formação permanente que seja adequada às suas necessidades profissionais em 

contextos educativos e sociais em evolução”.  

Ao docente cabe a atitude problematizadora e mediadora no processo de ensino-

aprendizagem, consolidando práticas educacionais, como bem diria Paulo Freire 

(1980, 1986), “para além de uma educação bancária”. Porém, é preciso superar a 

fragmentação, improviso e insuficiência pedagógica evidenciados por meio de uma 

política para a formação docente consolidada. 

Paralelamente, tem-se que a Instituição Educacional possui papel de fundamental 

importância nesta trajetória de aprendizagem pois, por meio de políticas de estímulos 

à formação continuada, contribui para a minimização do gap existente por vezes entre 

a formação inicial e a atuação docente do profissional de determinada área do 

conhecimento. Por isso, ainda em Imbernón (2004, p. 114), tem-se que a formação 

deve aproximar-se da prática educativa, no interior das instituições educacionais.  O 

contato da formação com a prática educativa faz com que o conhecimento profissional 

se enriqueça com outros âmbitos: moral e ético, além de permitir que se fomente a 

análise e a reflexão sobre a prática educativa, tentando uma recomposição 

deliberativa dos esquemas, concepções e crenças que o conhecimento pedagógico 

tem sobre o ensino e a aprendizagem. Permitiria trabalhar em benefício do professor 

e da educação da humanidade.  

Apesar da educação não ser responsável por todos os sucessos e insucesso da 

sociedade, a ela ainda resta o controle de importantes condições do processo de 

ensino aprendizagem. 

 

“Qualidade... a gente sabe o que é, e, ao mesmo tempo, não 

sabe. Isso é contraditório. Mas algumas coisas são melhores do 

que outras, ou seja, têm mais qualidade. Porém, se a gente tenta 

definir qualidade, isolando-a das coisas que a possuem, então 

puf! – já há o que falar. Se, no entanto, não se pode definir 

qualidade, como sabemos o que ela é, ou como sabemos que 

ela existe? Se ninguém sabe o que é, então, para todos os 

efeitos, não existe. Senão, em que se baseariam as notas? Por 

que as pessoas pagariam fortunas por algumas coisas, jogando 

outras no lixo? Naturalmente, algumas coisas são melhores que 
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outras... Mas o que é “ser melhor”? E aí a gente começa a dar 

voltas que não acabam mais, fazendo girar rodas mentais sem 

encontrar um ponto de apoio que nos possibilite a arrancada 

para a viagem. Que diabo é qualidade?” (Pirsig, 1974). 
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APÊNDICE A 

 

Pesquisa de Campo, respostas à pesquisa em sua íntegra. 

 

1. Qual seu tempo total no magistério?  

 

P1 – Doze anos. 

P2 – Ao todo são 16 anos, alguns em outras funções e atividades, fui coordenador 

pedagógico, vice-diretor, diretor de escola e Secretário de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo junto a Prefeitura de Alambari, sendo Gestor da Área 

Administrativa da Rede Municipal, atualmente optei por voltar a ser Professor de 

Ensino Fundamental; 

P3 – 07 anos. 

P4 – 7 anos. 

P5 – 10 anos 

P6 – Oito anos e meio.  

P7 – minha formação é Enfermagem, sou Enfermeira com pós graduação em Unidade 

de Terapia Intensiva e Docência. Trabalho com docente aproximadamente 9 anos. 

P8 – 5 anos. 

P09 – Não atuei no magistério convencional.  

P10 – 6 anos.  

P11 – 10 anos. 

P12 – Dez anos. 

P13 – 14. 

P14 – Minha licenciatura é de 2004. 

P15 – Estou atuando na educação desde dia 24 de abril de 2001 exatamente a 14 

anos. 

P16 – 13 anos. 
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P17 – 12 anos, porém durante 6 anos conciliei a docência com enfermagem hospitalar, 

período este que fortaleceu meu aprendizado e experiência para ser aplicado em sala 

de aula. Na Faculdade São Luís desenvolvi atividade de monitoria EAD e ministrei 

aula no curso de pós graduação de enfermagem do trabalho por 02 anos. 

 

P18 – 15 anos. 

P19 – 6 anos. 

P20 – 7 ANOS. 

P21 – Cinco (05) anos. 

 

2. E no magistério do Ensino Técnico em nível médio? 

 

P1 – Sete anos (2003 a 2005; 2012 até dias atuais). 

P2 – 10 anos. 

P3 – No Ensino Técnico de nível médio já atuo há 07 anos. 

P4 – 5 anos. 

P5 – 10 anos. 

P6 – Sete anos. 

P7 – 9 anos, pois para o aluno realizar o nível técnico ele deve ter o nível médico ou 

estar concluindo.  

P8 – 5 anos. 

P9 – Em 2015 completa 6 anos de atuação.  

P10 – 6 anos. 

P11 – 10 anos. 

P12 – Dez anos. 

P13 – 10 anos. 

P14 – Exerço a função de docente desde 2007. 

P15 – No Ensino Médio atuei durante 11 anos e no Ensino Técnico e Profissional a 8 

anos. Isto é, trabalhos concomitantes. 
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P16 – 7 anos. 

P17 – 12 anos. 

P18 – 6 anos. 

P19 – 6 anos. 

P20 – 6 ANOS. 

P21 – Cinco (05) anos. 

 

3. Além da docência realiza outro trabalho educativo em escolas regulares 

ou em outras instituições? Se sim, quais? 

 

P1 – Além da docência não realizo outro trabalho. 

P2 – Sou professor da Prefeitura Municipal de Alambari, Ensino Fundamental I, 5º 

ano, na EMEIEF “Luciano José Ramos”, desenvolvo atividades no Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), como Docente Coordenador da área de 

Tecnologia da Informação na unidade de Itapetininga, e também atuo como Tutor 

Virtual do Instituto Federal de São Paulo – Campus Boituva. 

P3 – Não. 

P4 – Não realizo. 

P5 – Não. 

P6 – Ensino Superior, curso de Arquitetura na Faculdade ASSER de Rio Claro. 

P7 – Como ministro aulas no curso Técnico em Enfermagem, realizamos atendimento 

externo, campanhas, estágios, no qual trabalho junto com os alunos atividades 

educativas. 

P8 – Somente palestras. 

P9 – Realizo de forma não-regular palestras e workshops em Faculdades.  

P10 – Não. 

P11 – não. 

P12 – Sim. Trabalho com palestras nas escolas e igrejas, treinamento profissional nas 

empresas e participação nas campanhas de vacinação na comunidade. 
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P13 – Não. 

P14 – Sim. A formação de psicologia proporciona o trabalho em escolas através de 

palestras educativas às determinadas faixas etárias. Os assuntos são os mais 

variados possíveis, porém voltados na sua maioria à mudança de comportamento, 

escolhas profissionais, orientação sexual, etc. 

P15 – Sempre atuei em trabalhos em outras Instituições, geralmente filantrópicas. 

Tanto de cunho educacional (tradicional) como educacional religioso. Já ministrei aula 

em três cursinhos comunitários sendo dois em Taquaritinga e um terceiro em 

Jaboticabal. Atualmente desenvolvo um projeto em uma Instituição filosófica/religiosa 

para desenvolvimento do “Eu” interior e reestruturação de comportamento e 

desenvolvimento humano. 

P16 – Não. 

P17 – Quando acompanho os alunos nos projeto realizados ao longo dos módulo 

previstos no plano de curso para o Técnico em Enfermagem, com ação de educação 

em saúde nos mais variados temas. 

P18 – Atualmente apenas ministro aulas no Senac. 

P19 – Não. 

P20 – NÃO. 

P21 – Eu não realizo trabalhos educativos em outras instituições. 

 

4. Como você aprendeu/ ou tem aprendido a ensinar? 

 

P1 – Para mim o maior aprendizado foi e ainda ocorre, com as experiências em salas 

de aulas. 

P2 – Fiz Magistério pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM), e Graduação em Pedagogia, e continuo participando de muitos 

cursos de atualização, participo de vários programas Educacionais de Parceiros e 

também formações oferecidas pelas instituições onde trabalho. E sempre acrescento 

que ao preparar e desenvolver minhas aulas, ensinando estou aprendendo. 



119 

P3 – Em 1999, ingressei no ensino técnico profissionalizante no curso Técnico em 

Alimentos na Escola Técnica Estadual Dr. Adail Nunes da Silva no período noturno e 

no mesmo ano iniciei a graduação em Processamento de Dados no período 

vespertino na FATEC – Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga. 

Desde o início foi necessário conciliar os dois cursos que tinham propósitos diferentes 

bem como diferenças em suas estruturas curriculares. 

Concluí o curso técnico em dezembro de 2000 e ao participar de um processo seletivo 

para a vaga de estagiária da Empresa Citrovita Agro Industrial Ltda na cidade de 

Catanduva – SP fui selecionada e contratada para estagiar na área de Qualidade da 

empresa. 

Em janeiro de 2001 mudei para a cidade de Catanduva – SP, para realizar o estágio 

que tinha a duração de 12 meses e transferi a graduação para o período noturno. Com 

apenas dois meses de estágio surgiu uma vaga para Analista de Laboratório e nesta 

oportunidade a empresa me contratou como efetiva. 

Em 2003 conclui a graduação em Processamento de Dados e o conhecimento 

adquirido ao decorrer do curso contribuiu para minha atuação profissional, pois foi 

possível agregar a área de alimentos com os recursos da tecnologia da informação. 

Atuei durante seis anos em indústria alimentícia como Técnica em Alimentos e na área 

de Garantia de Qualidade e como Formadora das Equipes dos Programas de 

Qualidade, na qual ministrava os cursos para os colaboradores das empresas pela 

qual atuei como profissional. 

Em 2005 iniciei o curso de Pós Graduação MBA em Administração da Produção e 

Gestão da Produtividade na UNIARA em Araraquara o que despertou o interesse em 

atuar como docente. 

Minha trajetória profissional na área de educação teve início em 2008, quando fui 

convidada por um amigo a conhecer o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

- Unidade de Jaboticabal. Nesta ocasião a Unidade estava contratando um docente 

para ministrar a competência de Administração de Materiais para o curso Técnico em 

Logística. 

Com toda a vivência adquirida na área industrial aceitei o convite para participar do 

processo de contratação, no qual fiz a apresentação de uma aula teste com o tema 

voltado para a Logística de Materiais e então fui contratada como docente na 

modalidade pessoa física por sessenta dias como prestadora de serviço. Neste 

período tive a oportunidade de conhecer a proposta pedagógica do Senac (que 
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permite trabalhar com a pedagogia de projetos e desenvolvimento de competências), 

o plano de curso e plano de aprendizagem, bem como a prática pedagógica da 

instituição e o regimento das unidades educacionais do Senac São Paulo. 

Através destes documentos educacionais foi possível desenvolver meu trabalho como 

docente na instituição. 

Após o término do meu contrato de trabalho, retornei ao Senac Jaboticabal em 

fevereiro de 2009 como docente contratada por tempo indeterminado e logo em 

seguida assumi a coordenação dos cursos técnicos da área de Administração e 

Negócios. 

Minha atuação como docente foi ampliada para os cursos Técnicos em Nutrição e 

Segurança do Trabalho, já que ministrava as competências correlatas ao curso de 

Administração. 

Através da Educação Corporativa oferecida pelo Senac aos seus colaboradores, pude 

participar do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, onde são 

contemplados capacitações e cursos com temas relacionados à proposta pedagógica 

da instituição e sua fundamentação na sala de aula. Os cursos equilibram aspectos 

conceituais e práticos e vão desde o planejamento das atividades até o uso de novas 

tecnologias e abordagens pedagógicas. 

Em 2011, ingressei no curso de Pós Graduação – Lato Sensu em Docência para a 

Educação Profissional, pelo Centro Universitário – Senac Santo Amaro, oferecido a 

distância, pois tratava-se de um curso exclusivo para docentes do Senac São Paulo e 

uma oportunidade para a formação e o aprimoramento da prática docente, bem como 

a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e a mediação do conhecimento. 

Em busca do desenvolvimento contínuo e aperfeiçoamento da atuação docente, em 

fevereiro de 2013 iniciei o curso de Formação Pedagógica em nível Superior para 

Docente da Educação Profissional no Instituto Federal de São Paulo – Campus 

Sertãozinho. Este curso contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos, 

competências e habilidades relacionados à História, Sociologia e Filosofia da 

Educação, bem como trouxe uma compreensão mais ampla sobre a estruturação da 

educação nacional e sobre as políticas adotadas para a área de educação – o que, 

evidentemente, mudou minha atuação como docente. 

Em síntese, esse percurso me fez procurar a pós-graduação stricto sensu , na área 

de educação com a intenção de aprofundar meus conhecimentos e ampliar minha 

atuação como docente.  
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P4 – Comecei a ensinar através de palestras ministradas em meu emprego anterior. 

Trabalhava no setor de Recursos Humanos de uma multinacional a qual era 

responsável pela área de Treinamento e Desenvolvimento. Nessa empresa precisava 

ministrar treinamentos para novos funcionários, assim como aplicar a integração onde 

chegou a ter um publico de 600 pessoas. Aprendi na prática a ensinar e após fui  

procurar na teoria através de pesquisas e cursos para melhorar a comunicação. 

P5 – O processo de aprendizagem em qualquer setor, seja ele profissional ou pessoal 

é constante. Porém o “aprender” a ensinar foi realizado diariamente na troca de 

experiências com outros docentes, nos treinamentos constante que a Instituição 

viabiliza sempre ao seu docente e claro com os próprios alunos. Uma vez que estamos 

dentro de sala de aula para ensinar aquilo que temos de conhecimento, o nosso 

aprendizado deve ser continuo, pois ele envolve sempre estarmos buscando novas 

metodologias de aprendizado e para isso estamos também em constante 

aprendizado. 

P6 – Acredito que o ato de ensinar não se aprende, mas sim nasce com ele ou 

descobre que tem. Acredito que a melhor forma de aprimorar e sempre estudar e voltar 

a ser aluno.  

P7 – Como eu trabalhava no Hospital, o coordenador do setor que eu trabalhava era 

coordenador do curso Técnico em Enfermagem aqui do Senac/ Barretos me convidou 

para dar uma palestra na Unidade, fiquei super feliz, mas com muito medo, ele mesmo 

me ensinou, orientou como trabalhar, a partir desse dia comecei ministrar aulas, fui 

contratada, e aprendendo cada dia mais, trazendo experiências profissionais. Hoje 

tenho aprendido cada vez mais, com cursos que o Senac oferece, oficinas, 

orientações, experiências do mercado de trabalho. 

P8 – Aprendi na prática. Na verdade, continuo aprendendo. 

P9 – Com cursos ofertados pela própria instituição onde atuo, com a vivência e 

experiência de outros colegas, prática cotidiana (fundamental) e com os próprios 

alunos, que nos desafiam a cada instante ofertarmos ensino de qualidade e com 

diferentes abordagens.  

P10 – Meu aprendizado teve início nas salas de treinamento da empresa que 

trabalhava, no qual, nosso desafio era educar os colaboradores a compreender sobre 
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prevenção de acidentes. Neste período nossas abordagens tinham que ser diferentes 

ainda que o conceito era o mesmo.  

Na chegada ao SENAC obtive outras técnicas de ensino aprendizagem, que somando 

as novas habilidades consigo fazer uma integração dos saberes, por meio das 

vivências profissionais e estratégias de ensino da instituição. 

P11 – O ensino não é o mesmo que a 10 anos atrás, hoje me desafio com dinâmicas 

de grupos e trabalhos mais práticos, leitura de textos científicos e elaboração de 

projetos temáticos, a simples “aula” como conheci não prende mais atenção dos 

alunos, o déficit de conhecimento que chegam nos cursos técnicos me obriga a 

trabalhar disciplinas básicas como português e matemática dentro dos cursos... 

P12 – Acredito que iniciei meu processo de “ treinamento docente” na participação 

dos seminários da faculdade, aonde sempre me identifiquei e de alguma forma 

sempre me coloquei a ensinar aos meus colegas.  

Continuo aprendendo a cada dia, mas no início sempre busquei me espelhar em 

alguns professores exemplos, em metodologia aonde aprendia com mais facilidade. 

Hoje me espelho ainda em alguns palestrantes, amigos de profissão e em  algumas 

atitudes facilitadoras e também aprendo a cada aula que ministro fazendo uma breve 

avaliação de como foi a aula, participação dos alunos, feedback do conteúdo e busca 

ativa junto aos alunos para o retorno da aula. 

P13 – A princípio da docência surgiu com uma oportunidade de complementar a renda 

em uma rede de escolas em Jaboticabal. Com isso tive meu primeiro contato com 

planos de aulas, diários e planejamento de cursos. Quando ingressei no Senac vi a 

necessidade de aperfeiçoamento, no entanto fomos encaminhados para fazer o PDE 

e outros cursos. Além disso cursos dentro relacionados a didática e organização de 

processos educacionais contribuíram muito. 

P14 – Para tanto realizei curso de formação e várias capacitações, fornecidas 

inclusive pela própria instituição e particularmente acredito na necessidade da 

reciclagem profissional, devido as mudanças e variáveis que envolvem o processo de 

aprendizagem atual.  

Aprendi e aprendo constantemente; a prática, o contato com pessoas de diferentes 

culturas e hábitos, a troca de experiências com colegas muito contribui para a minha 
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aprendizagem em ensinar. Há um constante desafio enquanto educador, e é preciso 

buscar atualização sempre. 

P15 – Eu não aprendi a ensinar, apenas faço a mediação do conhecimento. A escolas 

filosóficas existentes a que mais me identifico é Johann Heinrich Pestalozzi.  

http://educarparacrescer.abril.com.br/pensadores-da-educacao/ 

P16 – Participando de treinamentos, leituras sobre o tema, e cursando Pós Graduação 

em PIGEAD – Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância. 

P17 – Como tenho experiência familiar de ensino um pouco adquiri os conhecimentos 

pelas relatos de minha mãe e primas e por outro lado a vivencia dia a dia de sala de 

aula que vai agregando o aprendizado e moldando o formato de ensinar e aprender, 

na minha especialização em docência meu TCC foi sobre a metodologia Aprender e 

Aprender, sendo assim me fez refletir sobre minhas ações a comportamento em sala 

de aula, a participação de grupos, palestra e atividades relacionadas a esta prática 

também contribui muito para este aprimoramento de ensinar e aprender. 

P18 – Através do planejamento das aulas. Pesquisa, leitura e entendimento em sala 

de aula, incentivando e motivando a aprendizagem. O aluno também nos ensina a 

ensinar, através de perguntas ou observações diferentes do esperado,  fazendo-nos 

pensar e buscar sempre mais conhecimento. 

P19 – Ensinando, vivendo, estudando, usando meus modelos que me marcaram 

positivamente, tentando afastar os modelos que marcaram de forma negativa a minha 

vivência como aluna e ainda fundamentando minhas ações nas técnicas de mercado.  

P20 – O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZANGEM PASSA PELA QUESTÃO DE 

ESTAR SEMPRE APRENDENDO A APRENDER, E A CADA DIA TENTO 

APRENDER COM ACERTOS, ERROS E COM O APRENDIZADO DE OUTRAS 

PESSOAS QUE PODEM CONTRIBUIR NESSE PROCESSO, SEJA ELES COLEGAS 

DE TRABALHO OU AINDA MESMO OS ALUNOS QUE SÃO A PARTE MAIS 

IMPORTANTE NESSE PROCESSO. 

P21 – Inicialmente aprendi porque venho de uma família de professores e quando 

iniciei no SENAC tive e tenho muitos treinamentos e cases. Os treinamentos e cases 

sempre nos faz repensar o ensinar para o outro e em sala de aula quando nos 

deparamos com o outro descobrimos que o outro também somos nós, pois em todo 
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momento estamos aprendendo com os alunos e as pessoas que nos rodeiam 

também. 

 

5. Em sua opinião o que um professor precisa saber para ensinar? 

 

P1 – Precisa ter um conhecimento com embasamento teórico acerca do conteúdo a 

ser explanado e também saber as particularidades que permeiam os alunos no 

ambiente de sala de aula. 

P2 – Aprender a aprender, o professor precisa de didática e metodologias e também 

dos conhecimentos específicos da área onde irá atuar mas é fundamental que sempre 

procure se aperfeiçoar e melhor o que sabe para melhorar o que ensina ou melhor o 

que ensina para saber cada vez mais. 

P3 – O professor precisa primeiramente gostar do que faz estar aberto e disposto a 

provocar mudanças relacionadas as práticas educacionais que se torna significativa 

para os alunos e faça sentindo para desenvolver cidadãos reflexivos, críticos e 

autônomos na construção do conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional 

dos alunos, permitindo-lhes, desenvolver a percepção, ter iniciativa na resolução de 

problemas, tomar decisões e ser criativo, aprendendo a conhecer, viver e conviver, 

agir e transformar sua vida e sua prática social, e a participar de sua comunidade. 

P4 – Em minha opinião, o professor precisa saber sobre o conteúdo, estar preparado 

através de seu planejamento, estar atualizado acerca da área que ministra, bem como 

ter postura ética com seus discentes e colegas de trabalho. Deve possuir sensibilidade 

para saber lidar com a diversidade de público e material/ ferramentas de ensino.  

P5 – Acredito que a primeira coisa é querer ensinar, é querer estar disposto a repassar 

todo aquele seu conhecimento e experiência e em segundo, mas que tem com certeza 

muita importância é ter domínio sobre o assunto e estar disposto sempre querendo se 

atualizar. 

P6 – Primeiramente dedicação e vontade de passar o conhecimento. 

P7 – Ter conhecimento do assunto, trazer exemplos reais, associar a teoria com a 

prática, dar feedback para os alunos, ser educado, ter paciência e ser profissional. 

P8 – Empatia, paciência, disposição e observação. 
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P9 – Querer aprender; ser flexível; buscar informações; se aprimorar de forma 

constante; correlacionar os eixos trabalhados em sala com área do curso e com a 

realidade nacional, regional e local.  

P10 – Entendo que a educação deve ser entendida a partir do público alvo, e que, a 

base tecnológica sendo a mesma o professor precisa ter este cursor como norteador 

do saber educar. Com esse entendimento, posteriormente preciso do conhecimento 

sobre o tema, que através dos conhecimentos prévios deverá ter o ajuste conforme 

as mudanças tecnológicas e mercadológicas que remeterá a recorrer a busca de toda 

a informação que subsidiará para o desenvolvimento do saber e aplicar as técnicas 

de ensino pertinente a base de ensino. 

P11 – Não basta o conhecimento científico do conteúdo programado, precisa saber 

como lidar com situações inesperadas, déficits de conhecimento, problemas de 

relacionamento entre os alunos. Precisar o que o mercado de trabalho está exigindo 

e o tipo de profissional que esperam que formemos. 

P12 – Na minha opinião são vários os itens que temos que buscar para que aconteça 

o processo ensino aprendizagem. Um item importante é ter domínio no conteúdo a 

ser ministrado, pois dominando o conteúdo conseguimos  estimular a curiosidade. 

Atuação  na  área também faz com que você traga exemplos vivenciados estimulando 

participações, troca de experiências . Bom relacionamento interpessoal facilita este 

processo, pois as vezes o que você acha importante que o aluno  aprenda, as vezes 

o mesmo não consegui visar tanta importância, e temos o papel  de fazer com que o 

mesmo compreenda . Conhecer os alunos, suas expectativas em relação ao curso. 

Outros itens como: humildade, saber ouvir, encontrar estratégias para conseguir 

identificar as dificuldades do aluno. 

P13 – Do meu ponto de vista o exercício da docência do ensino 

técnico/profissionalizante é um processo contínuo de aprendizagem baseado nos 

quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, 

e aprender a ser. Voltado para a área, ao ensinar tecnologia é necessário ter grande 

domínio da ferramenta e manter-se sempre atualizado. Como comportamento é 

necessário que o docente faça sempre o exercício de empatia sempre se colocando 

no lugar do aluno para melhor poder avaliar e direcionar angústias, problemas e 

evolução educacional. 
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P14 – Na minha opinião, um professor primeiramente precisa “sentir”, ou seja, gostar 

do que faz....” ensinar”. Tendo isto como eixo direcionador, o professor tem condições 

de procurar meios para efetivamente ensinar, motivando-se para novos 

aprimoramentos que o auxilie na nobre tarefa. 

P15 – Além das ferramentas existentes como controlar o tempo da aula, atividades 

dada, trabalhos empíricos ou quadro de conquistas, estudo do meio, jogos 

pedagógicos, leitura de textos, internet e etc. O conhecimento é de fundamental 

importância par o docente juntamente com a própria psicopedagogia, pois o seu 

humano é holístico. É holístico em tudo que lhe envolve físico, psicológico e espiritual; 

então a sensibilidade de sentir e ouvir o outro faz toda a diferencça para não entrar a 

realização mecânica do cotidiano. 

P16 – Primeiramente que ele não é o detentor do conhecimento; que o aluno tem 

conhecimento prévio, que todos aprendem, mas cada um de uma forma diferente, e 

conhecer/entender como o ser humano aprende. 

P17 – estar disposto a exercer a prática de escuta ativa, observação, planejamento, 

pesquisa, processo de mudança e adequação do ambiente onde está inserido. 

P18 – Ser didático. O ensino envolve, além da prática, a maneira como se transmite 

o conhecimento em sala de aula. É preciso acompanhar o desenvolvimento do aluno, 

para saber se ele está assimilando o conteúdo. Precisamos estar atentos em observar 

se o aluno está realmente aprendendo. Além disso, estudar sempre, ler  e participar 

de cursos. 

P19 – Amar pessoas, vibrar com as transformações, ter sensibilidade com o ser 

humano e suas diferenças além é claro de busca constante pelo domínio dos 

temas/técnicas. 

P20 – ALÉM DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE APRENDIZADO, 

PRA MIM O CONHECIMENTO PRÉVIO DAS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS 

FACILITA TODO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS, ALÉM DE 

UMA EMPATIA ENTRE PROFESSOR E ALUNOS, FAZENDO DESSE PROCESSO 

UM MOMENTO PRAZEROSO E AGRADÁVEL. 

P21 – Em minha opinião, o professor precisa saber escutar os alunos e as pessoas e 

também ter o segundo olhar no que diz respeito a identificar oportunidades para 

melhorar, desenvolver e transformar realidades. Para que isso ocorra sempre é 
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necessário um bom planejamento, para que consigamos trabalhar estratégias e 

táticas para chegar ao objetivo.  

 

6. Além de ensinar, que outros tipos de atividades sua instituição solicita de 

você? 

 

P1 – Desenvolvo atividades como membro da CIPA, contribuindo para a segurança 

dos colaboradores. 

P2 – Participação em eventos acadêmicos, desfiles cívicos, reuniões pedagógicas e 

com os pais, formações e aperfeiçoamentos, contribuições didáticas para com os 

colegas, auxílio na elaboração de planejamentos, planos de aula, calendários 

docentes, entre outros. 

P3 – Atuo como docente coordenadora da área de administração e negócios e realizo 

as seguintes atividades: 

- acompanhamento dos diários de classe; 

- registro do desenvolvimento dos alunos nas fichas individuais; 

- acompanhamento do desenvolvimento dos alunos em sala de aula e processo de 

recuperação; 

- elaboração dos cronogramas de aula; 

- participo de reuniões de docentes / pedagógicas e conselho de classe; 

- ministro palestra com assuntos pertinentes a área de educação; 

- elaboração do plano de aula e preparo das aulas a serem ministradas; 

- atendimento aos alunos no plantão de dúvidas; 

- oriento junto aos meus pares o desenvolvimento dos projetos de conclusão de curso. 

P4 – Solicita planejamento, bom senso, ética, responsabilidade e vestir a camisa da 

empresa. 

P5 – Atividades extra salas, como por exemplo grupos para discussão de práticas 

pedagógicas, onde podemos discutir o dia-a-dia de sala e com a ajuda do grupo 

chegar a conclusões que ajudam na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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P6 – Elaboração de Plano de Aula 

P7 – Participação de cursos, reuniões pedagógicas e de áreas, participação de 

campanhas, atendimentos externos. 

P8 – Avaliação por competência (Técnica, humana, comunicação oral e escrita). 

P9 – Participação e Organização de eventos; Envolvimento com diferentes 

atividades/ações que acontecem ao longo do ano.  

P10 – Auxílio na coordenação de cursos técnicos; 

P11 – O ensinar envolve aulas praticas e teóricas, estágios, projetos, planos de aula 

e de estágio, participação em reunião pedagógica e cursos de aprimoramento. 

P12 – Participação nos conselhos de classe, elaboração dos planos de aula, 

planejamento coletivo,  elaboração da ficha individual do aluno, acompanhamento no 

desenvolver dos alunos no seu dia a dia, preenchimento do diário, reunião de áreas, 

acompanhamento de estágios, palestras orientativas. 

P13 – Atualmente somente a atividade de Docência. 

P14 – Além de ensinar, palestras temáticas são solicitadas. 

Discussões em equipe são proporcionadas para o enriquecimento profissional, além 

de uma leitura do cenário atual da educação. 

P15 – Na Instituição que trabalho exerço as seguintes atividades: 

- Atuo como mediador de Rede Social; 

- Atuo como docente coordenador do curso Auxiliar de Escritório; 

- Atuo como docente coordenador no curso de Aprendizagem Profissional 

Comercial; 

- Atuo no grupo de Práticas Pedagógicas; 

- Atuo no Grupo PonteS; 

- Atuo na articulação com as empresas e Aprendizes. 

P16 – Planejamentos, Organização, Estudo/Pesquisa. 

P17 – Planejamento de aulas, participação de reuniões por área, geral, pedagógica, 

grupos de estudos, projetos, que no meu entendimento estão todas relacionados ao 
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ato de ensinar, pois são nestas vivencias que temos a oportunidade de refletir onde 

estamos acertando e onde estamos errando. 

P18 – O Senac  é uma instituição que nos motiva a aprender sempre, através de 

cursos, wokshops, etc. 

P19 – Planejamento, organização e controle das atividades com os grupos. 

P20 – O ENSINAR NÃO SE RESUME AO ESTAR EM SALA DE AULA, DESSA 

FORMA O PLANEJAMENTO DAS AULAS, A PREOCUPAÇÃO EM ESTAR SEMPRE 

SE ATUALIZANDO, O ENVOLVIMENTO COM QUESTÕES REFERENTES AO 

ENDINO, SEJA ELE EDUCACIONAL OU AINDA ADMINISTRATIVO. 

P21 – Planejar, aprender (atualização), tratar as pessoas como nós mesmos 

gostaríamos de ser tratados e todos os trabalhos relacionados aos registros e 

cuidados com o aluno.  

 

7. Em que materiais e fontes você apoia para ensinar? 

 

P1 – Planejar, aprender (atualização), tratar as pessoas como nós mesmos 

gostaríamos de ser tratados e todos os trabalhos relacionados aos registros e 

cuidados com o aluno. Em artigos científicos, livros, dissertações, teses e sites com 

referenciais. 

P2 – Conto com muitos recursos multimídia, material didático referente ao curso bem 

estruturado, pesquisas em jornais, revistas, quadrinhos e internet, enquetes, 

apresentações eletrônicas, aulas preparadas anteriormente, supervisão educacional, 

colegas de trabalho e tudo que estiver ao alcance para uma boa atuação. 

P3 – Utilizo como fonte norteadora o plano de curso, programa de curso, plano de 

aprendizagem, plano de orientação para a oferta e os documentos institucionais, bem 

como as referências bibliográficas que permeiam os cursos na qual ministro aula. 

Também consulto outras referências como livros/autores, artigos e sites de fontes 

confiáveis, tais como (Scielo, cátedra da UNESP e banco de dissertações e teses). 

P4 – Me apoio através de pesquisas em internet, livros específicos da área, revistas 

especializadas, colegas de trabalho da mesma área, jornais. 

P5 – Pesquisas na internet, fóruns de discussão e livros. 

P6 – Livros Técnicos, Vídeos e Artigos Eletrônicos. 
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P7 – Livros e internet  

P8 – Normalmente através de livros. 

P9 – Nas bibliográficas indicadas pelo próprio Plano de Orientação para Oferta do 

Curso e/ou Plano de Aula; Matérias jornalísticas (via vídeo, jornal, revista, site).  

P10 – No Senac temos as ferramentas norteadoras que são os Planos de Curso e 

Planos de Orientação além do acervo bibliográfico, além destes, também recorro a 

várias fontes como: sites de diversos tipos, veiculação da informação na mídia para 

discussão de cases,  youtube, entre outros 

P11 – Busco sempre diversas fontes, artigos científicos atuais são meus preferidos, 

pois consigo me atualizar ao ensinar, busco livros e vídeos online para demonstração 

P12 – Me apoio nos materiais ofertados pela instituição através do uso da biblioteca 

da unidade, alguns livros particulares e sites indicados na área da saúde como “ 

Ministério da Sáude”, Coren, Aben revistas da área como Nursing e além disso da 

vivência adquirida através de palestras, capacitações, vídeos e material didático 

adquirido durante a graduação. 

P13 – No caso dos cursos no SENAC os materiais e literaturas já estão descritos nos 

planos, porém sempre busco atualizações para as competências em livros mais 

recentes sobre os temas, internet através de sites que mostram tutoriais e vídeos 

direcionados. 

P14 – Com base no plano de aprendizagem fornecido pela instituição, é possível o 

planejamento de aulas através buscas em sites acadêmicos, vídeos, dinâmicas, 

experiências positivas, leituras de textos e conhecimento prévio e de formação. 

P15 – Em relação as fontes bibliográficas utilizo de acordo com o assusto tratado, 

como livros, revistas, artigos e sites especializados. 

P16 – Livros, Artigos científicos, Jornais, Noticiários, Pesquisas de Mercado, Vídeos... 

P17 – literatura da editora Senac, internet em site próprio da área da saúde e materiais 

utilizados ao longo da minha graduação, além de compartilhamento de materiais 

enviados pelos colegas. 
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P18 – Planos de Aprendizagem, Planos de orientação, Planos de cursos, além das 

pesquisas feitas através de internet, fóruns, grupos para troca de experiências, sites, 

vídeos, teleconferências, etc. 

P19 – Além dos livros e sites específicos das áreas de gestão, revistas, jornais, 

assuntos da atualidade, programas de TV, vídeos,jogos,etc. 

P20 – MATERIAIS DIRECIONADOS PELO ORGÃO DE CLASSE DA MINHA 

CATEGORIA PROFISSIONAL, SEMPRE BUSCANDO FONTES E TEXTOS 

CIENTÍFICOS DE LOCAIS OU REVISTAS INDEXADAS, PARA QUE TODAS AS 

INFORMAÇOES SEJAM AS MAIS CORRETAS POSSÍVEIS. 

P21 – Sempre trabalhando a proposta pedagógica, e sempre com o apoio de livros, 

sites oficiais de construção onde tenhamos formas empíricas de ensino. Exemplo:- 

sites com cálculos reais de tarifas, NCM... 

 

8. Quais as dificuldades encontradas por você nas suas primeiras 

experiências como professor do ensino técnico em nível médio? Como foram 

superadas? 

 

P1 – A dificuldade principal foi a insegurança durante a aula e com o decorrer do 

tempo, a segurança se fez presente. 

P2 – Falta de experiência e dificuldade na elaboração de materiais para aulas que 

foram superados ao longo dos anos por curso de capacitação e aperfeiçoamento, a 

própria atividade docente e a elaboração, compartilhamento e elaboração de materiais 

para aula. 

P3 – Acredito que a maior dificuldade foi em relação ao planejamento da aula em 

relação ao tempo estimado para desenvolver e ministrar a competência, pois algumas 

vezes foi necessário intervir junto aos alunos em relação a algum tema abordado em 

sala que demanda mais tempo do que o planejado. Para superar esta dificuldade foi 

necessário rever o planejamento e ajustar os tópicos abordados em sala de aula de 

forma mais precisa e organizada sem minimizar a participação dos alunos. 

P4 – Falta de experiência e comunicação como funcionava o sistema. Superei através 

de busca por conhecimento com perguntas, pesquisas na intranet, conversas com 

outros colegas de trabalho. 
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P5 – As dificuldades encontradas forma algumas mas a principal seria a falta de 

experiência, vindo do trabalho em empresas e de repente estando em uma sala de 

aula mas como professor e sem nenhuma experiência foi sem dúvida a maior 

dificuldade. Essa e outras dificuldades foram superadas realizando atividades junto à 

instituição e na troca de experiências com outros docentes. 

P6 – Encontrar a melhor maneira de passar o conhecimento, ou seja, como fazer os 

alunos aprenderem da melhor maneira. 

P7 – No começo foi muito difícil, tinha experiência profissional, mas em sala de aula 

não, não havia os recursos que hoje são disponibilizados como: data show, 

retroprojetor, era tudo passado na lousa e explicado, fui aprendendo a cada dia com 

os docentes experientes e com os próprios alunos. 

P8 – No início tive dificuldades em trabalhar a autonomia dos alunos. Aos poucos 

consigo superar. Trocamos experiências com outros docentes. 

P9 – Quando cheguei na minha primeira aula, em 2009 a competência a ser 

desenvolvida era Empreendedorismo. No dia anterior, havia faltado nesta turma o 

docente de outra competência, o substituto por sua vez, não conseguindo contato com 

o colega, trabalhou Empreendedorismo. Desde então, aprendi a ter sempre um 

segundo plano, a trabalhar com ou sem recursos (data show; internet), a colocar o 

aluno como protagonista e que o meu papel de docente é levar ensinamentos sim, 

mas o principal é mediar.  

P10 – Falta de concentração do público alvo, entrega de trabalhos, correção de 

avaliações, aplicação prática, visitas técnicas e trabalho coletivo docente. 

A falta de concentração ainda é um desafio, não pelo tema, mas pelo interesse da 

aprendizagem pelo educando, nem todos tem o foco definido e\ou não se identificou 

com a profissão percorrendo para não perder o tempo\investimento no curso. Em vista 

do início, hoje posso afirmar que as evasões de concentração são mínimas, que 

através das estratégias de ensino em sala e também uma reflexão conjunta sobre o 

mercado de trabalho tem levado o público a rever seus valores sobre o ensino. Hoje 

com a inclusão da informática em vários dispositivos (notebook, tabletes, celular etc) 

os alunos melhoraram a entrega dos trabalhos, agora me preocupa a pouca dedicação 

do conhecimento quando questionados sobre o trabalho e identificamos que o aluno 
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não estudou o tema solicitado, porém agora o aluno apresenta em forma de seminário 

e o objetivo esta sendo alcançado. 

Nas avaliações escritas são identificados os pontos de melhoria, uma vez que não é 

só esta estratégia utilizada, mas que na época era visível que o aluno decorava a 

competência, com outros indicadores de desempenho e estratégias de ensino é 

observável a mudança no conhecimento do aluno que supera as expectativas 

anteriores. 

Na atividades práticas ainda percebo algumas melhorias a serem desenvolvidas, uma 

delas por exemplo cito uma competência chamada normativa NR 35 (Trabalho em 

Altura) nela o aluno não vive a prática de montar um andaime, fazer ancoragens, uso 

de equipamentos específicos e que na prática na empresa ele deverá ensinar os 

funcionários uma estratégia que ele não vivenciou no curso, ficando somente em 

teoria. Estas entre outras, ainda ficam obsoletas no processo de ensino por falta da 

experiência prática. 

Em relação as visitas técnicas melhorou muito em relação ao processo anterior com 

vistas na ocasião, hoje temos o planejamento das visitas que viabiliza a correlação 

entre teoria e prática de gestão, podemos melhorar ainda mais nosso planejamento 

em relação as visitas que são de suma importância para a experimentação discente. 

O plano coletivo docente não era feito anteriormente, que agora, muda nossos 

métodos de planejamento de aulas e compartilhar as experiências e estratégias de 

ensino nos ajudaram a melhorar nossos objetivos de ensino. 

P11 – Há 10 anos atrás me lembro que as dificuldades envolviam a questão do tempo, 

nunca sabia se uma aula que preparei daria tempo de ser dada ou sobraria tempo 

demais, hoje me adapto facilmente ao tempo e ele deixou de ser prioridade. 

P12 – Foram várias minhas dificuldades a primeira foi de compreender a real função 

docente, ou seja criar uma ponte entre enfermagem x docência e valorizar ambas 

profissões . Outras dificuldades como: planejamento das aulas, métodos avaliativos, 

mediação facilitadora, desenvolvimento do aluno. 

P13 – Aulas de tecnologias forçam com que o docente esteja preparado para alunos 

com conhecimento de tecnologia e questionadores do porque se usar determinadas 

ferramentas e outras não. 
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P14 – Acredito que a minha maior dificuldade foi de não ter um modelo único em que 

eu pudesse usar na prática. Porém também foi o que me incentivou a buscar um estilo 

pessoal.  

P15 – A minha primeira experiência como docente foi um desastre, nos primeiros 15 

minutos eu dei a aula dos 120 minutos restantes de uma vez só. Mas depois ficou 

pior. Eu tinha o conteúdo da aula na ponta da língua, mas não tinha didática. Foi neste 

momento que percebi que tinha que exercitar a docência fora do espelho. Assim, me 

inseri para dá aula em Ongs, instituições religiosas, realizar palestras públicas e etc. 

Foi através deste momento que aprendi muito com o exercício de ministrar aula.  

P16 – Conquistar a confiança dos alunos adolescentes foi o primeiro desafio, que foi 

superado demonstrando respeito pelas ideias deles, dando abertura que eles se 

posicionassem nas aulas e tratando os erros como oportunidade de aprendizagem e 

não classificação negativa. 

P17 – Ao terminar a graduação inicie minhas atividades como enfermeira na área 

hospitalar juntamente com a oportunidade de supervisão de estágio e em seguida 

aulas em sala de aula, como não tinha a experiência pedagógica, encontrei dificuldade 

na parte burocrática de preenchimento de diário, vivencia de planejamento de aula 

(tempo por conta das 02 atividades concomitantemente), que foram superadas por 

orientação da secretaria escolar e especialização em docência. 

P18 – Eu acho que foi fazer com que o aluno adquirisse o hábito de propor problemas 

e resolvê-los como forma de aprender. Para superar esta dificuldade, tive que planejar 

situações para estimular  o aluno a pensar, questionar, perceber no hábito de 

pesquisar, ler, a importância de adquirir autonomia  e estar preparado para enfrentar 

os desafios encontrados no  mercado de trabalho. 

P19 – Dificuldades de despertar interesse dos alunos pelos conteúdos, fui buscando 

uma linguagem mais dinâmica que estimulasse a autonomia na construção do 

conhecimento. 

P20 – ACREDITO QUE AS PRIMEIRAS DIFICULDADES FORAM: APROXIMAR A 

LINGUAGEM QUE NA ENFERMAGEM É MUITO TÉCNICA DO CONHECIMENTO 

DOS ALUNOS, NÃO DEIXANDO AS AULAS FICAREM DESINTERESSANTES. 

PARA SUPERAR ESSA DICULDADE PASSEI  DIA A DIA A ACRESCENTAR A 

LINGUAGEM TÉCNICA PARA OS ALUNOS E TENTAR FAZER ASSOCIAÇÕES 

COM TERMOS COTIDIANOS PARA FACILITAÇÃO DA APRENDIZAGEM. 
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P21 – Ocorreu uma grande dificuldade. Quando iniciei, como não tinha nenhuma 

experiência de como preparar aula, fiz muitos slides e bem “carregados”. Após 

conversar com minha coordenadora que recebeu reclamações dos alunos, recebi a 

orientação de melhorar os slides. Após esta conversa repensei e mudei o modelo de 

aula utilizando a neurolinguística (Auditivo, Visual e sinestésico), onde identifico o 

perfil da classe e trabalho os três sentidos. 

 

9. Atualmente, quais as dificuldades enfrentadas por você? Como pretende 

enfrenta-las? 

 

P1 – Para mim a dificuldade maior é a escassez de tempo em buscar ainda mais 

informações. 

P2 – Atualmente me sinto bem tranquilo em relação a prática docente apenas notando 

que os alunos chegam com mais lapsos de aprendizagem que há alguns anos e isso 

requer uma avaliação diagnóstica e uma atuação no sentido de primeiro sanar as 

falhas e dar condições para acompanhamento das atividades propostas para daí sim 

o trabalho no efetivo conteúdo. 

P3 – A dificuldade encontrada é quando a turma em sala de aula forma as chamadas 

“panelinhas”, desta forma vejo como um ponto a ser trabalhado em sala para promover 

a humanização e a integração da turma. Como solução utilizo dinâmicas e ações de 

integração para fomentar o convívio saudável pautado em respeito e convivência. 

P4 – Hoje enfrento falta de comunicação entre docentes e coordenação, interação 

entre colegas de trabalho e falta de apoio quanto a dúvidas, forma de ministrar 

conteúdo, didática. Procuro resolve-las através de conversa com outros colegas que 

se mostram abertos e a compartilhar suas vivencias/ experiências na área, assim 

como pesquisas interna no site da empresa, bem como procurar participar ativamente 

do que a instituição propõe.  

P5 – Não estou ministrando aulas atualmente. 

P6 – Na verdade o meu desafio está sendo ministrar aulas de novas ferramentas, ou 

seja, estudando e aprendendo para ensinar. 

P7 – As dificuldades áudio visuais no momento não tenho, uma dificuldade que sinto 

é quando saímos da nossa área de conforto, como por exemplo,  entrar em outro curso 
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com um tema que não tenho muito conhecimento, assim tenho que estudar ainda 

mais, me preparar bastante para passar com propriedade e sabedoria o tema 

proposto. É um desafio, procuro sempre que intende do assunto, peço materiais, e 

gosto muito. 

P8 – Normalmente, numa turma de curso técnico, deparamos com alunos de perfis 

variados, bem como: idade, escolaridade, experiência profissional, dentre outras 

características. Procuro a cada dia, trabalhar os conteúdos das aulas, de maneira que 

atinja o entendimento de todos. Sempre com o intuito de trabalhar as necessidades e 

dificuldades individuais dos mesmos. 

P9 – A tecnologia contribuiu e contribui muito, mas vezes, percebo jovens e adultos 

cada vez mais, conectados. O meu desafio é “retira-los” do mundo cyber e trazer para 

o mundo real. E digo aos alunos: “Pra aula acontecer, e ser sucesso eu preciso de 

vocês!”.   

P10 – Hoje temos um público com perfil variado, considerando os conhecimentos 

prévios, neste momento temos uma classe dividida na aprendizagem. 

Exemplo: Um aluno nunca colocou os “pés” em uma empresa e o outro trabalha em 

uma empresa, na aula expositiva quando citado algum exemplo os que nunca 

estiveram em uma empresa sentem dificuldade de entendimento, parte destas 

dificuldades uso o recurso de vídeos no youtube para elucidar a teoria ou imagens 

que remetem a explicação, assim venho fazendo para esse público. 

P11 – Hoje o que mais sinto dificuldade é em trabalhar o déficit de conhecimento de 

alguns alunos, muitos chegam sem saber escrever direito, falam errado, não sabem 

contas simples e ter que lidar com uma discrepância de um aluno com outro é bastante 

complicado. 

P12 – Atualmente acredito que uma das dificuldades encontradas é a dos alunos em 

trabalhar em equipe, desinteresse de aluno, falta de comunicação  e expressão, 

deficiências que os alunos apresentam para atingir a competência, postura ética. 

Dar exemplo de bom relacionamento interpessoal, estimular as formas de 

comunicação e expressão através de algumas atividades estimuladoras já 

aproveitando o conteúdo a ser ministrado, planejar aulas dinâmicas que integram o 
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aluno e fazem com que os mesmos compreendam a real responsabilidade da 

profissão e de seu profissionalismo perante o mercado de trabalho. 

P13 – O Senac oferece os cursos e ferramentas com ótimos e atualizados planos e 

recursos. Praticamente temos a possibilidade de aplicar a prática sem restrições 

contribuindo para o melhor aprendizado. A minha maior dificuldade hoje está sendo a 

gestão do tempo pois trabalho em outra empresa. Porém atendo tanto o Senac quanto 

a outra empresa de acordo com as necessidades. 

P14 – Atualmente, já não vejo como dificuldades e sim, desafios, devido as 

peculiaridades das turmas (pessoas) que estão chegando para este processo de 

ensino aprendizagem, onde entendo que exige uma atualização constante e uma 

flexibilidade do educador. 

P15 – Atualmente a principal dificuldade que enfrento é como descobrir algo que vá 

de encontro com o uso do celular dentro da sala de aula. Não apenas as alternativas 

que existem, mas algo mais criativo. 

P16 – Vencer a concorrência com as atenções voltadas para as novas tecnologias em 

sala de aula (celulares). Das quais enfrento procurando inseri-las nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula. 

P17 – Comunicação assertiva com a equipe para desenvolvimento eficaz na 

transmissão da mensagem em sala de aula, evitando dupla interpretação e assim 

influenciar no resultado, diferenças de personalidades dos alunos para aceitação dos 

resultados aos finais do módulos e feed back das menções, interpretação correta do 

plano de aprendizagem evitando repetição de conteúdo aos alunos, acredito que este 

pontos vão sendo aprimorados com o tempo e no planejamento das atividades no dia 

a dia, assim como participação de atividades que promovam a reflexão e dão 

experiência para enfretamento destas situações. 

P18 – Muitos alunos vêm para a escola com diversos problemas familiares e, às 

vezes, desmotivados. Procuro manter um contato próximo com o aluno, fortalecendo 

a relação professor-aluno, desenvolvendo plenamente os valores e atitudes que 

permitam torná-los pessoas produtivas e autônomas.  

P19 – As dinâmicas das novas tecnologias atraem muito a atenção, principalmente 

dos mais jovens, para tirar um jovem do whatsapp a saída que encontrei foi estimular 

o uso do celular como ferramenta de troca de informações, busca de conteúdos, 

agendamento das tarefas entre outros, assim ganhamos um aliado. 
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P20 – ATUALMENTE OBSERVO QUE OS ALUNOS TEM MUITAS DIFULDADES 

BÁSICAS DE APRENDIZADO, NÃO SENDO ESSAS DIFULDADES REFERENTES 

AO CURSO, MAS SIM REFERENTES AO ENSINO PRÉVIO QUE ESSES ALUNOS 

TIVERAM.  PARA ENFRENTAR ESSA DIFICULDADE SERÁ NECESSARIO CADA 

VEZ MAIS EMPENHO, PARA QUE POSSAMOS PASSAR O CONHECIMENTO 

TÉCNICO SEM COMPROMETIMENTO DAS COMPETÊNCIAS, TENTANTO 

SEMPRE RECUPARAR O QUE FOR NECESSÁRIO E POSSÍVEL. 

P21 – Atualmente as dificuldades são fazer com que as áreas que apoiam os docentes 

acreditem em trabalhar com projetos, mesmo porque quando trabalhamos por e com 

projetos muitas vezes temos que ser mais flexíveis (de forma geral). O enfrentar 

dificuldades é conscientizar as pessoas e consequentemente fazer com que elas 

acreditem em projetos, mesmo porque anteriormente não trabalhavam com projetos 

reais.     

 

10. Como você aprimora seus conhecimentos sobre o ato de ensinar, escola, 

sua matéria etc.? Qual o tempo destinado a isso? 

 

P1 – Aprimoro com leituras e discussões com os meus pares e alunos. Durante a 

jornada de trabalho busco sempre realizar atividades para esse fim, mas ainda sinto 

necessidade de ter mais tempo. 

P2 – Faça muito cursos e leio muito, e gosto de trocar experiências e materiais com 

outros professores/docentes. Atualmente faço Pós-Graduação em Docência para o 

Ensino Técnico pelo SENAC e um Curso de Formação de Tutores do Profuncionário 

pelo IFSP como dedico 90h ao trabalho semanal consigo apenas entre 10 a 14 horas 

por semana. 

P3 – Para aprimorar meus conhecimentos sempre estou me capacitando, através de 

cursos tais como especialização e atualmente estou cursando o mestrado em 

educação. O tempo que dedico é de 16 horas, incluindo os dias de aula e os finais de 

semana. 

P4 – Procuro aprimorar meu conhecimento através de discussão em grupos com 

colegas de mesma área, participação em fóruns específicos, pesquisas em sites 

específicos e livros. Geralmente destino meio período diariamente para essa atividade 

que pode variar de 4 a 6 horas. 
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P5 – Não estou ministrando aulas atualmente.  

P6 – O tempo todo, acredito que a leitura é a melhor forma de aprimorar e adquirir 

conhecimento.  

P7 – Realizo cursos, temos um tempo durante a semana para planejar minhas aulas, 

realizar plano de aula, e procuro estar me informando e atualizando. 

P8 – Através de cursos, palestras e livros. Não tenho um tempo fixo para tal demanda. 

P9 – As competências que trabalho sempre, faço uma reorganização (ou até mesmo 

mudança) das aulas anualmente (com novos exemplos, novas atividades) porém, a 

qualquer momento (de acordo com a necessidade da turma, foco de atuação, 

demanda), eu altero, acrescento. E isso só é possível, devido as minhas leituras 

diárias, em especial de itens que sempre estou trabalhando em sala (comunicação, 

marketing, comportamento e empreendedorismo)  

P10 – Estar atento com as mudanças tecnológicas as exigências normativas e seus 

impactos, que através da leitura, contextualização com outros profissionais, me 

remete a confrontar com meus conhecimentos e rever pontos de atenção 

considerando os questionamentos que possam surgir durante as aulas sendo 

necessários um planejamento maior para atender todo impactos cultural e 

mercadológico. Para isso, semanalmente preciso interagir com os veículos de 

comunicação me atualizar, discutir certos pontos em questionamentos em grupos de 

profissionais em redes sociais. Um tempo estimado não consigo precisar, depende 

muito do tema e sua compexidade. 

P11 – Trabalho exclusivamente como docente, leio muitos artigos e livros, quando 

possível, faço cursos de atualização, geralmente online. 

P12 – Aprimoro buscando conhecimento no meu dia a dia, através de leituras, 

atualizações através de participações em cursos, capacitações, reportagens, troca de 

experiências com colegas enfermeiros e docentes. 

Hoje não atuando mas na área hospitalar, busco sempre estar indo para os estágios 

para sempre estar interagindo com a realidade prática.  

P13 – Estar sempre atualizado e dominar a ferramenta são imprescindíveis para uma 

boa aula para competências específicas. Sendo assim minha atualização tecnológica 

se dá através do Senac que oferece cursos da Educação Corporativa. O dia a dia 
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através do meu outro trabalho pois sou Analista de Suporte Senior em que vemos na 

prática e com isso é possível expor cenários mais próximo da realidade e de maneira 

que possam estar preparados às situações do dia a dia no mercado de trabalho. O 

tempo destinado ao planejamento hoje é de 6hs. 

P14 – Cursos e capacitações, troca de experiência, informações fornecidas através 

da mídia, pesquisas, etc. O tempo destinado para este aprimoramento é variável , 

aproximadamente duas horas diárias.   

P15 – Mensalmente faço várias leituras, assisto palestras pela internet e faço cursos, 

às vezes consigo ir em bibliotecas de Faculdades em Jaboticabal para pesquisar 

novos livros ou lançamentos bibliográficos e faço leituras variadas. 

P16 – Aprendo a todo momento, em casa, com a família, nas leituras que gosto de 

fazer nos momentos de descanso, no relacionamento com os colegas de trabalho, 

nas discussões da pós-graduação, em palestras, em cursos extracurriculares... 

P17 – Participando de atividades que promovam esta vivencia, reuniões pedagógicas, 

sala de educadores, simpósios e congressos na área. O tempo é algo muito variável 

e que ainda não consegui mensurar a frequência, porém sempre que surge as 

oportunidades tento me organizar para participar. 

P18 – Através da auto avaliação, revendo sempre a minha prática pedagógica. Uma 

turma nunca é igual a outra, e sempre aprendem de maneiras diferentes. Procuro me 

dedicar muito na elaboração de cada plano de aula, pesquisando, procurando trazer 

novidades para os alunos. 

P19 – Muito menos do que realmente gostaria... Mas uso todo tempo para desenvolver 

novas atividades, quando estou lendo um jornal por exemplo, e uma matéria fala de 

um comportamento novo nas empresas ou uma nova demanda do mercado, costumo 

levar esse conteúdo para ser debatido em classe e encontramos juntos os elementos 

que favorecem ou atrapalham nesse processo. 

P20 – NA ENFERMAGEM A ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO SE FAZ MUITO 

RAPIDAMENTE E EXTREMAMENTE NECESSÁRIA, JÁ QUE TEMOS VÁRIAS 

MUDANÇAS NO CENÁRIO DA SAÚDE, DESSA FORMA, SEMPRE TENTO ESTAR  

ATENTA AS  MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES ATRAVÉS DE LEITURA DE 

NORMATIVAS, CURSOS PRESENCIAIS E ONLINE, ENTRE OUTRAS FONTES DE 

SABER. ÀS VEZES, ATÉ ASSISTIR UM TELEJORNAL NOS TRAZ ATUALIZAÇÕES 

PARA QUE POSSAMOS DISCUTIR ATUALIDADES DA SAÚDE COM OS ALUNOS. 
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P21 – Geralmente aprimoro o tempo todo, lendo assuntos relacionados, participando 

de treinamentos, lendo livros, tirando dúvidas com outros docentes e tenho a 

possibilidade de estar sempre atualizado em relação aos assuntos técnicos porque 

trabalho na área em outra empresa onde aplico a maioria das técnicas. 

 

11. A partir das respostas que você deu, quais seriam as especificidades da 

docência no ensino técnico em nível médio? 

 

P1 – uma delas é ter o conhecimento acerca do perfil dos discentes e desenvolver um 

trabalho pertinente à esse perfil. 

P2 – Não entendi muito bem a questão, mas trabalho todos as bases tecnológicas de 

Hardware, Rede, Programação e Web no Curso Técnico em Informática. 

P3 – Exige-se autoconhecimento, flexibilidade, motivação, empenho, dedicação, 

capacitação e reinventando a cada momento sua aula para atender os seus alunos 

da melhor forma possível. O profissional da educação não se contenta em repetir as 

aulas de modo automático, com fórmulas e modelos que pensa terem dado certo, ele 

se reinventa a cada dia, busca alternativas que não estão nos livros, mas na vida, no 

cotidiano específico do convívio social, na observação atenta dos seus alunos e 

familiares. 

P4 – Trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, conhecimento na área, 

multifuncionalidade, e boa comunicação. 

P5 – Sem dúvida o docente do ensino técnico deve ser proativo constantemente, tem 

que entender que o cenário se transforma do dia para a noite e precisa estar 

preparado para isso, tem que acompanhar o mercado e se adaptar da mesma forma 

a ponto de sempre entender que os questionamentos recebidos dos alunos sempre 

dizem respeito ao seu cotidiano e não a um texto colocado em um livro a tantos anos 

a ponto de ele acomodar-se e explicar sempre a mesma coisa por anos. 

P6 – Conteúdo aliado a pratica. No curso técnico o aluno aprende a fazer!  

P7 – Ter o ensino superior,  capacidade,  paciência e se possível experiência na área. 

P8 – Saber trabalhar com a diversidade de idade, escolaridade e experiência 

profissional, e, ao mesmo tempo, tornar a aula dinâmica e prática. 
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P9 – Não entendi a pergunta acima.  

P10 – Em minha opinião: Experiência prática, conhecimentos normativos e 

sintonizados nas mudanças correlativas. 

 

P11 – O ensino técnico de enfermagem exige que formemos profissionais com 

conhecimento para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, para pessoas de 

todas as faixas etárias e nos diferentes graus de complexidade. 

P12 – Participação ativa no mercado de trabalho, bom relacionamento interpessoal, 

trabalho em equipe, facilidade de comunicação e expressão, busca de conhecimento 

pois principalmente na área de saúde que por trabalharmos com protocolos os 

mesmos mudam constantemente, comprometimento, responsabilidade, pois vamos 

atuar diretamente com “ vidas”, humildade, gostar de estar em contato com pessoas, 

valorizar o ser humano em todo o seu contexto. 

P13 – O docente ou parte da equipe deve estar no mercado de trabalho para trabalhar 

plenamente as competências. O docente dever ser proativo e  trabalhar de modo a 

fortalecer o processo de ensino aprendizagem através da exploração dos 

conhecimentos, habilidade, atitudes e valores dos alunos. 

P14 – Acredito que a necessidade de estarmos atento ao mercado atual, 

conhecimento específico, atualizações e buscar entender as diferentes formas do 

aprender. 

P15 – As especificidades da docência no ensino técnico em nível médio foram 

aperfeiçoadas através de cursos de extensão, especialização e palestra em 

congressos sobre Educação. O processo de aprendizado ainda continua 

constantemente. 

P16 – Atualização constante; aprender a identificar/respeitar o perfil de cada aluno; 

sempre considerar o conhecimento prévio; mais do que ser professor, antes de 

qualquer coisa ser mediador da aprendizagem, por meio de questionamentos a fim de 

formar um profissional autônomo. 

P17 – Perfil dos alunos, resolução de conflitos por parte da própria equipe pelos 

pensamentos e ações diferentes, adequações com os parceiros de estágio, burocracia 

que deve ser respeitada e entendo como forma positiva, mas que deveria ter um olhar 

diferenciado por parte da equipe em algumas situações. 

P18 – O docente precisa favorecer o processo de ensino e aprendizagem  de forma 

contextualizada com o mundo do trabalho, priorizando além do desenvolvimento 
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profissional,  as habilidades na construção autônoma  do seu conhecimento, 

respeitando os valores éticos de cada profissão, a sustentabilidade, inovação, etc.  

P19 – Primeiro considero condição sine qua non gostar muito, de verdade da 

docência, e então gostar de estudar, daí a medida que se acumulam conteúdos 

encontrar a maneira mais simples e eficiente de trocar esses conteúdos com os alunos 

construindo conhecimentos, habilidades e competências. 

P20 – O ENSINO TÉCNICO PREPARA O ALUNO DIRETAMENTE PARA O 

MERCADO DE TRABALHO, E CABE AOS DOCENTES ALÉM DE PASSAR 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS, PREPARAR OS ALUNOS PARA A REALIDADE 

VIVENCIADA NO DIA A DIA DO TRABALHO. 

P21 – Em meu ponto de vista é aprender a aprender sempre, escutar o outro e 

trabalhar para o outro no que diz respeito principalmente aos discentes. 

 

12. Pensando em uma política de desenvolvimento profissional face as suas 

experiências no ensino técnico, o que a instituição poderia oferecer para a sua 

formação/ atuação profissional? Quais? Como? 

 

P1 – Como já política da instituição, acredito que continuar nos investimentos com 

cursos, oficinas entre demais eventos, seja uma forma prudente de investir no 

desenvolvimento profissional. 

P2 – O SENAC oferece uma política de Formação Contínua que é a melhor que já tive 

conhecimento, com reuniões pedagógicas mensais, formações pedagógicas 

periódicas e técnica/específicas pela Educação Corporativa. Não consigo pensar num 

modelo melhor pois sempre estou desenvolvendo e atualizando metodologia e 

didática aliado ao que há de mais recente e inovador no mercado de tecnologia. 

P3 – Para o desenvolvimento profissional no que compete a instituição, a mesma deve 

promover e incentivar a participação de seus colaboradores em cursos, palestras, 

feiras, workshop e congressos relacionados com a área específica de atuação de cada 

colaborador e também assuntos voltados para a área de educação. 

P4 – Acredito que a instituição poderia oferecer formas de desenvolver o profissional 

internamente, realizando um projeto de conscientização para todos. Em algumas 

especificidades capacitar os docentes para que se torne multifuncional, bem como 

faze-lo vestir a camisa para que possa se integrar melhor a empresa como divulgação 
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da missão, visão e valores da empresa, criar regras ou sugerir formas de comunicação 

entre docentes/ coordenação de forma ética e profissional, fazendo com que vire uma 

pratica e não uma obrigação. Dessa forma, todos conseguem trabalhar de forma mais 

coerente e falando uma única língua/ metodologia. 

P5 – Atualmente acredito que a instituição já realiza trabalhos muito interessantes no 

sentindo de desenvolver e aprimorar o trabalho docente constantemente, através de 

oficinas, reuniões, cursos, palestras e grupos de desenvolvimento para discussões de 

práticas o que enriquece de forma satisfatório o trabalho dentro de sala. 

P6 – No ensino técnica a atualização e constante, a melhor forma de ajudar é fornecer 

capacitações onde o docente se atualize e adquire novos conhecimentos.  

P7 – O Senac se preocupa muito com a capacitação do seus docentes, ele oferece 

cursos, pós graduação, autoriza visitas, sempre pensando no desenvolvimento 

profissional. 

P8 – Atuo numa instituição que já se compromete com o desenvolvimento e 

capacitação dos docentes, e eu aproveito essa oportunidade para me atualizar a cada 

dia, por meio de cursos, treinamentos e palestras. 

P9 – Acredito que, atualmente a instituição pela qual faço parte me possibilidade 

meios, que contribuem na minha formação e atuação profissional. Sejam pelos cursos 

ofertados via Educação Corporativa, o programa Estímulo de Bolsas, os eventos 

internos como palestra, em especial Sala de Educadores. Sem contar, na fomentação 

diária do desenvolvimento da equipe, com reuniões de áreas ou reuniões gerais.  

P10 – A instituição já tem várias opções em seu portfólio, mas ainda percebo que 

algumas ações poderiam ser autorizadas pela instituição:- Na formação, temos a EAD 

e sisnormas que facilitam o egresso na graduação, pós entre outros. Talvez na política 

facilitar o acesso à graduação quando na instituição os títulos não são disponíveis 

mediante a distância entre aluno e instituição cedente. 

Já na atuação profissional, observo a importância da participação de encontros 

técnicos promovidos por órgãos específicos que discutem temas e mudanças 

normativas que são significativas para nosso desenvolvimento, principalmente na 

linha de raciocínio e interpretação e aplicação. 

Temos alguns encontros no seguimento de SST: GSO (Grupo de Saúde Ocupacional) 

Eventos Técnicos da Revista Proteção, Eventos da Fundacentro entre outros eventos. 
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Estas participações podem ser previstas em planejamento anual, não há necessidade 

de participação em todos. 

P11 – O professor de ensino técnico em enfermagem recebe sempre a pergunta: você 

não trabalha, só da aula? Percebo que a visão hoje em dia é, se você não está em 

sala de aula, você não está trabalhando, isso muitas vezes dificulta meus planos de 

ação, para elaborar uma boa aula, criar dinâmicas, planeja e executar projetos preciso 

de tempo, tempo que não tenho em casa, de noite ou finais de semana. 

P12 – Participação em Congressos, simpósios, especializações, curso de capacitação 

na área docência, workshop, palestras, oficinas. 

P13 – O Senac já fornecesse e oferece cursos para evolução educacional através de 

cursos da Educação Corporativa, Pós-Graduação em Docência do Ensino Médio e 

outros cursos. 

P14 – Sempre são possíveis e bem vindas capacitações, treinamentos, troca de 

experiências que favoreça um melhor preparo para nossa prática. 

P15 – Atuar como Docente no Ensino Superior no próprio Senac. Para minha atuação 

docente no futuro será importante a realização do Mestrado em Educação. 

P16 – Proporcionar Bolsas de estudos aos docentes (o que já é feito) 

P17 – Ao longo deste 12 anos na instituição tive muitas oportunidades de 

desenvolvimento e consegui colocar em práticas muito do aprendizado vivido, acredito 

que focar em especialização na área da psicopedagogia iria agregar conhecimento 

para minha prática diária, mas como temos profissionais na instituição que de uma 

certa forma exercem esta atividade tento comunicação mais próxima para melhorar 

as resoluções de conflito que aparecem no decorrer das situações. 

P18 – A EDUCOR  já nos oferece vários cursos, pensando em nosso desenvolvimento 

profissional. 

P19 – Nesse sentido a instituição oferece todo o suporte para que o trabalho seja o 

melhor. 

P20 – A INSTITUIÇÃO OFERECE CURSOS PARA O APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL, ACREDITO QUE CABE TAMBÉM AOS DOCENTS SE 

INTERESSAREM E IREM ATRAS DO SEU CONHECIMENTO. 
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P21 – Em relação a desenvolvimento profissional a instituição poderia investir em um 

mestrado de acordo com a atuação profissional e ou especializações, cargos e 

salários, isto tudo dentro da docência.    

 

13. Como foram seus primeiros dias no ensino técnico em nível médio? Cite 

exemplos, por gentileza.  

 

P1 – Meus primeiros dias (em 2003) foram tensos devido à inexperiência na carreira 

docente, com direito àquele “friozinho na barriga!!!” 

P2 – Quando iniciei no Ensino Técnico fui chamado para desenvolver um conteúdo 

de Linux e logo no primeiro dia a classe me questionou se ia trabalhar a questão ou 

somente iria “tapar buraco” e com isso o desafio se agravou. A primeira aula não 

conseguiu despertar o interesse nos alunos e creio que foi extremamente teórica, 

replanejei as aulas sempre com uma introdução teórica e logo após com uma 

intervenção prática e isso deu muito certo que sigo esse modelo até hoje. Mesmo 

assim creio que o início foi muito difícil não havia material disponível, a internet era 

restrita, não havia profissionais a quem consultar ou compartilhar conteúdos e nunca 

havia trabalhado com um público noturno, que trabalhava e de uma faixa etária tão 

diversa entre 18 e 45 anos. 

P3 – A primeira aula que ministrei foi para o Técnico em Logística em 2008, a 

competência chamava-se administração de materiais e fazia parte do módulo 3 

intitulado de Armazenagem e Movimentação de materiais.  

Lembro-me que a sala era composta por 27 alunos e o horário de início da aula era 

19h15, por ser meu primeiro dia com a turma fiquei um pouco apreensiva, aos poucos 

os alunos foram chegando e então iniciei a aula promovendo um momento de 

integração para que eu pudesse me apresentar e também conhecer os alunos. 

No decorrer da aula, ao apresentar meu plano de aula e forma de avaliação os alunos 

comentaram sobre suas expectativas em relação a competência a ser ministrada e a 

importância dos assuntos que seriam abordados para complementar a formação do 

técnico em logística. A turma foi muito receptiva, acolhedora e interessada para com 

as aulas. 

P4 – Meus primeiros dias foram desafiadores, pois precisei buscar conhecimento 

sobre assuntos que conhecia apenas na faculdade e outros que possuía a pratica e 
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precisei procurar a teoria. Tive um pouco de dificuldade na interpretação do plano de 

aprendizagem e do método de abordagem com os alunos, pois estava acostumada 

com outro tipo de acompanhamento em outra empresa, a qual na época senti a falta 

da integração para saber de alguns pontos específicos.  

Exemplos: Em sala de aula, minha primeira base foi a “Arquitetura Organizacional” na 

Administração a qual tive certa dificuldade do que ministrar e mesmo solicitando a 

colegas não consegui a resposta adequada. Perguntas como: Quais itens devo 

abordar, tempo, e material didático. Após minuciosa leitura do plano de aprendizagem, 

consegui interpreta-lo melhor, e somente após algum tempo obtive conhecimento que 

estava disponível na intranet todos os arquivos necessários. 

O público alvo, composto por adolescentes em sua maioria muito desafiadores, 

tornando meu trabalho mais árduo e eficaz, em busca de conhecimento constante 

para evitar erros e tropeços, procurando trazer o máximo de informação necessária 

ao grupo. 

P5 – Difíceis, confusos e de grande expectativa e desafiante. Poder entender e 

encontrar a melhor metodologia para o ensino foi sem dúvida um grande desafio, 

adquiri a confiança dos alunos e a segurança em poder repassar a sua experiência e 

conhecimento é algo de grande dificuldade que somente com o tempo isso é adquirido 

e claro com a preparação antecipada. 

P6 – Meu primeiro dia foi um pouco complicado, o curso técnico exige um dinamismo 

maior nas aulas. Acabei percebendo isso durante a aula e foi obrigado a alterar o 

planejamento e aplicar outras atividades. 

P7 – No início foi difícil, a partir do momento que fui conhecendo a turma, cada aluno, 

suas necessidades, suas dificuldades, foi melhorando o vínculo, fui ficando mais 

desinibida, trazendo o mercado de trabalho, as experiências, assim foi melhorando e 

eu fui criando mais prática, e acompanhado docentes experientes.  

P8 – Sempre quis ser docente, mas pensava que seria algo para o futuro. Quando fui 

convidada para ministrar aulas no Senac, fiquei bastante assustada, não pelo 

conhecimento, mas pela experiência de sala de aula. Nos primeiros cinco minutos 

pensava que não teria o controle do tempo e a atenção da turma, mas fluiu de uma 

maneira muito natural e prazerosa. Pela primeira vez descobrir o que é trabalhar com 

prazer. 
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P9 – Como citei na pergunta 8 minha primeira aula, foi composta por surpresa. Tive 

outros momentos de alunos com mais experiência (de idade e profissional) me 

questionar bastante em aula, senti que estava sendo testada, e gostei, pois pude 

contribuir e também aprender.  

Os adolescentes são sempre um desafio, como comentei na pergunta 9, e houve uma 

oportunidade onde fizemos a dinâmica do celular no plástico (por 2 horas da aula os 

celulares ficaram reservados a parte em plásticos) a contextualização foi para 

verificar: o quanto estamos dependentes da tecnologia, o quanto me relaciono apenas 

virtualmente. Porém, em outras oportunidade, vejo o celular como um aliado, quando 

falo sobre as mídias sociais na aula de marketing, como peço que utilizem para fazer 

uma pesquisa rápida.  

P10 – A princípio tranquilo por já atuar com público na empresa que trabalhava, porém 

apreensivo pela responsabilidade, que após a aula fiquei muito satisfeito com o 

resultado da minha percepção inicial. 

Alinhamento do docente coordenador em fazer uma integração com o perfil da turma 

e curso e o apoio recebido. 

Técnica de Desenvolvimento, as palavras faltariam se tentasse explicar, talvez aí meu 

interesse na docência, que me permito em citá-la “Luci Aparecida Johannsen 

Genovez” hoje no Senac RIP, a maneira profissional de atuar frente as todas as 

situações norteadoras do ensino entre instituição, docência e aluno, tanto que hoje 

outras pessoas que conviveram com esta profissional carregam boas práticas de 

trabalho pelo exemplo deixado. 

A gerência que salvo engano, está na unidade Araraquara que também teve boas 

influências profissionais na condução das ações da unidade e funcionários.  

P11 – Comecei com aulas teóricas para uma turma que estava no meio do ano, o 

tema das aulas envolvia lavagem das mãos, microbiologia, doenças infecciosas e tal, 

comecei com aula teórica, depois fiz uma dinâmica de colocar a mão sem lavar em 

uma placa de Petri e depois lavar a mão e colocar em outra placa, em uma semana, 

micro-organismos cresceram e trouxe para eles verem a diferença de uma mão 

aparente limpa e de uma mão lavada com técnica, discutimos a importância da 

lavagem das mãos e depois dei outra aula sobre doenças.  
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P12 – Relembrando meu primeiro dia, quando cheguei fiquei um pouco perdida, pois 

a única orientação que tive foi aonde pegar o diário e a sala aonde estaria, isto me 

causou um pouco de insegurança até mesmo porque fui até a sala sozinha para iniciar 

uma atividade que nunca havia praticado. Mas saiu melhor do que esperava pois o 

conteúdo que ministrei era de conhecimento prático, então isto me tranquilizou um 

pouco e fez com que eu me soltasse. Pouca orientação voltada para o funcionamento 

da instituição, normas e rotinas. Eu vinha no dia determinado, ministrava a aula, 

preenchia o diário e “só”. Se o discente me questionava sobre algo que estava 

acontecendo ou iria acontecer na instituição não sabia responder, ia atrás da resposta 

mas era bem difícil. Tinha muitas dúvidas e muitas vezes não sabia a quem perguntar. 

Entrava nas turmas as vezes com o conteúdo que me foi solicitado, aí os alunos 

traziam que já haviam visto este conteúdo, era uma sensação muito ruim, pois isto 

nos dá a impressão de desorganização, com isso também fui aprendendo a me 

preparar para diversos imprevistos, de alguma forma também aprendia com estas 

situações. Muitas vezes a turma ou a aula mudava no dia ou melhor no horário que 

você chegava, pois alguém faltou, aconteceu alguma coisa.  Me fez lembrar também 

das pessoas que me acolheram e me ajudaram durante este tempo. 

P13 – Após a seleção, entrevista e aula teste em 2005 para aulas de Servidores 

Windows server 2003 como carta convite, tive orientação tanto da Renata e da Luci e 

também do antigo docente no qual eu estava substituindo. O docente no qual substitui 

(Sandro) é um ótimo profissional no qual estava na Unidade desde a inauguração. Os 

alunos já estavam acostumados com as metodologias empregadas pelo docente 

anterior e havia as chamadas “panelinhas” em sala em que grupos fechados 

praticamente ignoravam uns aos outros. Então tivemos juntamente com os superiores 

“quebrar o gelo” da troca docente e dos grupos. Formando novos grupos em sala e 

estando mais próximos aos. Por fim o plano de aula foi passado e o retorno foi bem 

positivo no final curso pelos alunos.  

P14 – Como todo início de qualquer coisa, tive minhas incertezas. Uma delas   foi o 

de trabalhar com outras ferramentas no qual não fosse sugeridas no plano de aula;  

se eu poderia levar exemplos do cotidiano e/ou experiências própria para sala de aula, 

bem como outros tipos de atividades; estudos de caso, etc... 
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E com o tempo senti-me mais à vontade, não fico mais “presa” ao que somente é 

solicitado; entendi que lançar mão de outros instrumentos  enriquecia muito o 

conteúdo trabalhado e os alunos identificavam com maior facilidade. 

P15 – Ver resposta da questão 08 (Ensino Médio). Para Ensino Profissional e Técnico 

já tinha obtido alguma experiência como docente então segui naturalmente o processo 

de aula, apenas com a diferença de está realizando a aula em uma metodologia ativa 

acaba nos colocando frente a frente como uma nova experiência e prática docente 

fica melhor indo de encontro com a realidade do meio ou local. 

P16 – Não respondeu à questão. 

P17 – Entrei como carta convite para supervisão de estágio na mesma instituição em 

que trabalhava como enfermeira, assim tive uma liberdade maior de colocar em 

prática o que estava sendo solicitado. Após 04 anos quando fui chamada para compor 

o quadro de funcionários embora muito feliz pela indicação, tive que superar desafios 

que como recém formada acreditava que iria ter muita dificuldade para lidar, por parte 

da instituição faltou uma orientação mais detalhada sobre minhas atividades e forma 

de trabalho esperado. Superei meus receios e falta de informação perguntando sobre 

tudo que iria fazer para alinhamento e orientação. 

P18 – Estava acostumada a ministrar aulas em uma escola de ensino particular e a 

maneira como ensinava era bem diferente do jeito Senac  de educar. Acredito que 

nesta escola não tínhamos a liberdade de fazer diferente, precisava seguir a apostila 

e pronto, era um ensino bem tradicional. Quando entrei no Senac e participei de um 

curso (PDE), fiquei maravilhada com a didática, além de poder pesquisar e trazer para 

a sala de aula, dinâmicas, vídeos, enfim tudo que era pertinente ao conteúdo que 

precisava ensinar, mas com liberdade de escolher e fazer diferente. 

P19 – Dias de novos aprendizados e trocas interessantes com os alunos, quando no 

final da aula você recebe um feedback sobre o conteúdo apresentado e você percebe 

que foi compreendido. 

P20 – JÁ TINHA A VIVÊNCIA DE SALA DE AULA EM OUTRA INSTITUIÇÃO, PORÉM 

EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO, E O ENSINO TÉCNICO É MUITO DESAFIADOR, OS 

ALUNOS SÃO CURIOSOS E SE O DOCENTE NÃO ESTIVER PREPARADO PODE 

FICAR EM SITUÇÕES CONSTRANGEDORAS. ISSO PRA MIM FOI MUITO BOM 

POIS A CADA DIA ME PREPARAVA MAIS E MAIS PARA PODER DAR SEMPRE 

AOS ALUNOS UMA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EMBASADA 

CIENTIFICAMENTE E COM CONTEÚDO. 
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P21 – Meus primeiros dias foram de aprendizagem e trocas de experiência, mesmo 

porque quando o ensino é técnico em nível médio, noturno como é o caso do SENAC 

Jaboticabal, muitos alunos chegam com uma bagagem fantástica. Como iniciei no 

técnico em Logística os alunos geralmente já eram da área e quando do 

desenvolvimento de aulas específica como modalidades, contratos, então a troca era 

completa.   

 

14. Pense em uma aula que você deu. Como planejou? Executou e Analisou? 

O que você aprendeu com ela? O que você melhoraria caso fosse dar essa aula 

novamente? 

 

P1 – A aula foi planejada durante a elaboração do plano de aula, a execução ocorreu 

na sala de aula, uma vez em que inicia-se também a análise da aula. O momento da 

reflexão da ação que ocorreu na aula se dar por vários momentos após a execução 

da aula, sendo fundamental para a elaboração das próximas aulas, a partir das 

considerações e percepções. 

P2 – Lembrei-me de uma aula de Lógica de Programação, que planejei com vários 

materiais enviados por um colega, complementados com algumas vídeo-aulas do 

YouTube e vários exercícios e diagramas que eu mesmo criei, aprendi muito juntando 

todos os conhecimentos e organizando as atividades, apresentações, códigos, etc. 

Meu conhecimento em lógica se expandiu e se consolidou. E se fosse desenvolver 

essa aula novamente iria rever o material e melhorar alguns conceitos que percebi 

que são bem complexos no sentido de simplificar para os alunos compreenderem 

melhor, mudaria alguns exercícios para serem mais próximos a realidade dos 

discentes, e acrescentaria alguns momentos de revisão dinâmica no meio e ao fim do 

conteúdo. 

P3 – A aula foi para a turma de Recursos Humanos e a competência ministrada era 

Estrutura da Produção, para que eu pudesse planejar esta aula foi necessário 

considerar o perfil da turma, já que a maioria cursava o ensino médio no horário oposto 

ao do curso técnico e nunca trabalharam só se dedicavam aos estudos. A 

competência pautava-se em estratégias de produção e operações, estrutura da 

produção, comercialização e prestação de serviços. Neste caso minhas aulas 

precisavam atender as expectativas dos meus alunos e apresentar uma correlação da 

competência com a aplicação em recursos humanos para que aí sim pudesse fazer 
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sentido para eles. Em sala de aula simulei a produção de brigadeiro, com os materiais 

e recursos necessários para organizar uma linha de produção e disse para os alunos 

para se organizar em grupos e cada grupo deveria planejar as atividades e produzir 

05 brigadeiros, anotando o tempo e recursos gastos. Após a ação abrimos uma roda 

para discussão sobre a atividade e as percepções dos alunos. A análise sobre a aula 

e a atividade foi muito positiva, pois através de uma ação muito simples, mas que já 

era conhecido de todos os alunos ficou mais fácil a compreensão dos conteúdos e 

assuntos abordados em sala de aula. A minha aprendizagem foi a satisfação e 

percepção dos alunos em relacionar a teoria com a prática relacionada com a 

competência. Vale ressaltar que este planejamento e esta aula só teve o resultado 

positivo devido a docente conhecer seus alunos e que para outra turma talvez esta 

ação devesse ser melhorada devido ao perfil e atuação dos alunos conforme seus 

conhecimentos relacionado com a área.  

P4 – Recentemente planejei e ministrei uma aula no Técnico em Administração, do 

período da manhã, com a base em Treinamento e Desenvolvimento, a qual os alunos 

deveriam pesquisar treinamentos pertinentes aos cargos de acordo com seu projeto 

empresa, bem como suas especificidades. O planejamento foi de acordo com a turma 

a ser ministrada e seu projeto base, a qual iniciaria com o conceito e após solicitaria 

a pesquisa. Nesta aula, ocorreu conforme o planejamento, com a teoria logo de início, 

debate com a turma e em seguida a pesquisa a qual a turma se envolveu 

completamente, pois descobriram cursos e treinamentos que sequer imaginavam para 

aqueles cargos específicos. 

Como são empresas de ramos diferentes, nessa aula sempre acrescenta para o 

docente os treinamentos da empresa, devido ser algo especifico. 

No entanto, essa mesma base ministrada no curso Técnico de Administração, do 

período da tarde, essa mesma aula não foi conforme o planejado, uma vez que a 

turma não se envolveu totalmente com o assunto como na turma anterior pois eram o 

mesmo ramo o projeto empresa, não trazendo “algo novo” em sala. Neste caso 

especificamente, como previsto no plano de aprendizagem, solicitei aos alunos que 

realizassem outra pesquisa de acordo com algumas empresas solicitadas 

previamente. Na outra turma não houve essa necessidade. 

Acredito que no planejamento de nossas aulas, devemos olhar não apenas para o 

conteúdo a ser abordado, mas também o público-alvo afim de melhorar e otimizar as 
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aulas, trazendo bastante exemplos do dia a dia para que os alunos possam fazer a 

analogia do tema apresentado com a teoria. 

P5 – As aulas sempre foram planejadas com antecedência, mas em algumas vezes 

não aconteciam como imaginava e isso gerava ao mesmo tempo uma decepção, mas 

ao mesmo tempo fazia-me pensar que na próxima aula algo teria que ser diferente e 

assim a cada dia melhorava a forma de ensinar, dessa forma entendo que o processo 

de ensino é sem dúvida um aprendizado constante, nunca acertamos a formula 

correta e sim todo dia encontramos para aquele dia a formula certa, felizmente ensinar 

não e nunca será uma ciência exata. 

P6 – Acredito que toda aula será diferente, cada turma tem a sua caraterística fazendo 

com que a aula mude de rumo. Primeiro eu planejo. 

P7 – Antigamente não havia um plano de aula, eu tinha um tema, estudava e 

apresentava, hoje, ministro o mesmo tema, mas completamente diferente, tenho um 

plano de aula que é realizado antecipadamente, contendo recursos utilizados, utilizo 

data show, retroprojetor, dinâmica, posso dizer que é completamente diferente. 

P8 – Precisei ministrar algumas competências de um módulo do qual eu não tinha 

total domínio. Como tive de recordar muitos cálculos específicos da competência, 

imaginei que a turma também teria bastante dificuldade, pois o curso é voltado para 

comunicação, e normalmente, eles temem esse assunto. Planejei aulas bastante 

práticas e passo-a-passo. Desenvolvi uma avaliação individual, para tentar perceber 

a dificuldade de cada um. A medida em que entregaram, percebi as expressões de 

medo e que as respostas estavam erradas. Mudei na hora a minha estratégia, pois 

levaria o material para corrigir em casa e no segundo período entraria com outro 

conteúdo. Nesse momento, devolvi todas as atividades à turma e passei 

individualmente, trabalhando a dificuldade um a um, e só sosseguei, quando toda a 

sala me entregou as atividades 100% corretas. Queria ter a certeza de que todos 

aprenderam.Tentei, inclusive, trabalhar a questão do medo de cálculo, por parte de 

alguns alunos. A turma gostou muito da experiência, e no final da aula, me 

agradeceram. Jamais esquecerei, pois foi prazeroso para ambos. 

P9 – No momento de planejar, retomo o Plano de Trabalho Coletivo desenvolvido pela 

área, na sequencia verifico os eixos e atividades solicitadas pelo PO, em seguida 

monto o plano de aula, defino as estratégias, as atividades que serão desenvolvidas 
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e os recursos necessários para agendar. Normalmente, planejo e monto todas as 

aulas da respectiva competência.  

A execução consiste na aplicação do planejamento, mediando conforme dúvidas e 

participações da turma. A analise é feita no dia seguinte, modificando a próxima aula, 

acrescentando algum item se for necessário.  

P10 – Foi sobre CIPA, com base nas etapas:  

Carga Horária – 16 horas 

 Aula Expositiva – Introdução Normativas e Modelos de CIPAs. 3 horas; 

 Utilizando Jogos – Tabuleiro – Interpretação NR 5 – 3 horas; 

 Em Plenária – Atribuições dos membros da CIPA – 2 horas; 

 Pesquisa – Os alunos são motivados em subgrupos a apresentar um trabalho 

de pesquisa em empresas (externos \ interno) sobre a Cipa e apresentar em 

seminários, 2 horas; 

 Atividades em Grupos – Elaboração de relatório com recomendações para a 

organização da CIPA, incluindo indicações para o processo eleitoral, instalação 

e posse da CIPA para a empresa. 3 horas (Lab. Inf.) 3 horas; 

 Simulação – Processo Eleitoral, Instalação e Posse da CIPA, com criação de 

cédulas eleitoral e urnas de apuração e votação. 4 horas. 

 

Diferente: - Rever ajustamento de carga horária para: 

 

 Trabalho de dupla docência 

 A CIPA é um órgão aditável pelo M.T.E. e empresas de segurado e de gestão 

integrada.  

 

1. Proposta de realizar um simulado de auditoria, aproveitando docente de outra 

área com especialização em advocacia para ser o auditor fiscal e o outro um 

auditor de certificação; 

2. Poderia na ocasião, havendo disponibilidade fazer um trabalho de inspeção 

externa em parceiro (construção civil) previamente agendado, para vivência do 

trabalho de fiscalização da Cipa no canteiro de Obras. 
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P11 – Pegando como base essa aula, eu pensei na importância de “enxergar” micro-

organismos, ver que mesmo uma mão limpa pode contaminar objetos e pacientes, 

transmitir doenças e até matar. Isso é difícil de entender quando não se vê a mão suja, 

por isso pensei em mostrar que mesmo não vendo a mão suja, os micro-organismos 

estão lá. Tive que entrar em contato com laboratório para conseguir estufa de 

crescimento e rever a técnica para que crescesse micro-organismos. Hoje se fosse  

dar a aula de novo faria varias placas, uma sem lavar, outra lavando sem técnica, 

outra lavando com técnica e outra com degermação cirúrgica, para que os alunos 

consigam ver a diferença de cada uma delas. 

P12 – Aula de ECG sempre foi uma aula complexa de entendimento dentro do curso 

de enfermagem, então planejei algo que pudesse facilitar o entendimento do aluno, 

pensando em qual estratégia utilizaria. Então organizei uma aula teórica para a 

introdução, imprimi uns bonecos anatômicos para setorização  anatômica e depois 

deste entendimento uma aula prática. Aprendi uma frase que levo sempre comigo “ 

quem escuta  esqueci, quem vê lembra e quem executa aprende” . ECG é um 

conteúdo que sempre quando ministrava após análise da aula ficava um pouco 

frustrada com o feedback dos alunos, então a cada turma sempre buscava algo 

diferente pensando em melhorias, quando apliquei a aula com a setorização 

anatômica antes da prática visualizei que os alunos começaram a compreender de 

forma correta a informação, pois os mesmos preenchem os bonecos e após o 

preenchimento fazem sua própria análise e eu vou mediando o  entendimento 

individual de cada aluno, até chegarmos a uma só conclusão. Só depois deste 

entendimento vamos para a aula prática. E na aula prática tudo se tornou mais fácil, 

melhor compreendido, tornando algo prazeroso e não um terror. Para uma melhoria 

preciso aumentar a carga horária desta atividade, pois no meu entender seria algo 

rápido e me fez compreender que vale a pena um tempo a mais para que a atividade 

seja concluída com êxito.  

P13 – Vou citar uma aula sobre a gestão de Domínio através de GPO’s do Active 

Directory pelo Windows Server 2012 (Bloqueio de usuários para acessarem pastas ou 

opções do Windows): A princípio mostro as definições sobre o Active Directory e 

exemplifico como isso pode impactar em redução de chamados e por fim manutenção 

de máquimas. Aplico as políticas no caso bloqueando o painel de controle ( mostrando 

onde está a configuração dentro da GPO). Por fim verificamos em um computador do 
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domínio se as políticas foram aplicadas. Como atividade listo demais “bloqueios” em 

que os alunos devem aplicar para garantir segurança aos sistemas. Acredito que para 

algo tão complexo os alunos deveriam conhecer uma empresa em que as políticas de 

GPO’s se aplicam. Enriquecendo o portfólio através de uma visita técnica. 

P14 – Uma aula que me lembro sempre é uma que foi logo no início de docência, 

onde o objetivo era trabalhar a autoestima e reconhecimento de valores no outro e 

apliquei uma dinâmica de talentos, e que numa outra turma tinha dado super certo, ou 

pelo menos o que eu esperava, na oportunidade ficamos todos muito sensibilizados, 

porém naquela turma, em minha opinião, ficou muito “pobre”,  não teve o mesmo 

resultado da experiência anterior, fiquei muito frustrada.  Fiquei pensando: “só isso?”, 

“Houve todo um planejamento, o que será que aconteceu?”, “Será que sou exigente 

demais?” “A outra turma era melhor?” 

Após uma reflexão, tirei a seguinte conclusão: cada turma é única e possui sua 

especificidade. Além disto, o docente tem que ter condições de um olhar diferenciado, 

sensível para cada turma e a partir disto propor  atividades que realmente vão 

promover o desenvolvimento “daqueles” alunos.  E não é que uma atividade teve um 

resultado com uma turma, a outra necessariamente precisa ter o mesmo.       

P15 – Dentro de todas as aulas dadas em 14 anos de docência sempre segui o 

componente curricular no caso de Ensino Médio e o programa do PA do Ensino 

Técnico e Profissionalizante ou curós de Qualificação Profissional, mas dentro deste 

contexto o planejamento das aulas vão de encontro com algumas premissas, como: 

1) Planejamento de acordo com a carga horária e dias de aulas; 

2) A execução das aulas entre assusto e planejamento indo de encontro com o 

perfil do curso e dos alunos;  

3) A execução das aulas envolvendo  tecnologia, praticidade, e atividades de 

acordo com o momento atual histórico para sempre trazer o tema da aula para 

a realidade do aluno; 
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4) Segue abaixo a figura do quadro que utilizo em sala de aula para realizar a 

autoavaliação do aluno e da aula junto ao conteúdo ministrado. 

 

P16 – Não respondeu à questão. 

P17 – Apliquei uma dinâmica para as 03 turmsa de enfermagem que estavam em 

andamento, pois o objetivo da dinâmica era trabalho em equipe assunto este que para 

as 03 turmas não estavam conseguindo realizar. Para a primeira turma fiz o plano de 

aula conforme solicitado no impresso e apliquei na sala de aula fazendo as devolutivas 

pertinentes a dinâmica, pois era uma turma grande e já tinha um envolvimento maior 

com os alunos por se tratar de uma turma que estava terminando o curso, achei que 

por ter dado certo com esta turma poderia aplicar para as outras 02 turmas da mesma 

forma e meu erro foi não ter olhado para o perfil dos demais alunos antes de aplicar a 

dinâmica e não ter feito novo planejamento e adaptação da dinâmica conforme 

necessidades individuais embora o objetivo fosse o mesmo – trabalho em equipe, as 

vivencias e experiências colocadas foram diferentes da primeira turma o que dificultou 

o entendimento dos alunos e a própria dinâmica em si. Hoje continuo aplicando esta 
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dinâmica, pois o resultado final para os alunos é surpreendente, mas antes de planejá-

la analiso os perfis dos alunos e devolutivas dos demais docentes para que o feed 

back seja individual e o objetivo seja coletivo. 

P18 – Foi em uma turma do curso Técnico em Administração. O tema era Atitude 

Empreendedora. 

No início, fiquei assustada, porém,  depois, procurei outros docentes que haviam 

ministrado a mesma aula e pesquisei tudo o que se referia ao tema.  

Fiz a dinâmica do cabide, no qual cada equipe precisava desenvolver um produto 

através daquele cabide, mas a única função que não poderia ter, era  dependurar 

roupas. 

Percebi nos olhos de cada aluno, a alegria de demonstrar para a sala algo novo, e dali 

surgiu vara de pescar, quadro para fotos, porta garrafas, vasos, etc. 

Aprendi com os alunos que é possível  inventar e reiventar. Gostei da proposta do 

desafio, e aprendi como é importante soltar as ideias.  Confesso que fiquei 

surpreendida com esta aula, pois foi a minha primeira experiência, e não imaginei que 

os alunos fossem tão criativos. 

A partir desta aula, me apaixonei pelo tema, e em cada turma que ministro, pesquiso 

e procuro trazer vídeos, depoimentos, estudo de casos , jogos, etc.  

P19 – O planejamento ocorre conforme o perfil do público, mais jovens os conteúdos 

acabam sendo mais dinâmicos e interativos, já os mais velhos gostam de teorias e 

então o desenvolvimento da prática com atividades menos expositivas. Cada nova 

turma é um aprendizado, cada aluno é único, cada nova aula é uma experiência 

diferente mesmo que os alunos sejam os mesmos, cada dia é único na docência, e 

quanto mais tempo  convivemos vamos aprendendo que sabemos muito pouco, ou 

quase nada...    

P20 – O que você melhoraria caso fosse dar essa aula novamente? QUANDO LI 

ESSA PERGUNTA A PRIMEIRA AULA QUE VEIO A MINHA CABEÇA FOI UMA 

SOBRE A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE QUE DEI A ALGUM TEMPO ATRAZ. 

PLANEJEI TRABALHAR COM OS ALUNOS DE UM FORMA QUE ELES PUDESSEM 

SE COLOCAR NO LUGAR DOS PACIENTES. VENDEI OS OLHOS DA METADE 

DOS ALUNOS E COLOQUEI UMA MUSICA MUITO CALMA, SEPAREI OS ALUNOS 

EM DUPLAS E IA SOLICITANDO QUE ELES OS NÃO VENDADOS REALIZASSEM 

SITUAÇÕES ROTINEIRAS NA ENFERMAGEM, COMO TOCAR O BRAÇO, 
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VERIFICAR A PRESSÃO ARTERIAL, OU SIMPLESMENTE CONVERSASSEM COM 

SEUS PARES. 

A IDEIA DA VENDA FOI PARA QUE OS ALUNOS PUDESSEM SE SENTIR 

FRAGILIZADOS, COMO NOSSOS PACIENTES SE SENTEM NA EXECUÇAO DAS 

NOSSAS ROTINAS, POIS MUITAS VEZES REALIZAMOS NOSSAS ATIVIDADES E 

NEM NOS DAMOS CONTA QUE O PACIENTE ESTÁ TOTALMENTE ENTRGUE EM 

NOSSAS MÃOS, DESSA FORMA OS ALUNOS CONSEGUIRAM OBSERVAR A 

IMPORTANCIA DO CUIDADO HUMANIZADO COM OS PACIENTES.  FOI UMA 

AULA/VIVÊNCIA QUE DEU MUITO CERTO E QUE SUPEROU MINHAS 

EXPECTATIVAS. 

P21 – Geralmente eu penso em uma das aulas mais complicadas em passar para os 

alunos, que é sobre INCOTERMS (International Comercial Terms). Na realidade cada 

turma eu tenho que executar e preparar uma aula diferente, mesmo porque é um 

assunto complexo e tenho que analisar não somente o perfil, mas como é a evolução 

da sala, isto é, maturidade para essa aula. Com ela eu aprendi mais do que nunca, 

trabalhar estratégias e exercitar a paciência. Eu darei essa aula novamente e já estou 

pensando em transformar de aula somente teórica mesclar com cálculos matemáticos 

e preenchimento de documentos. 
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ANEXO A  

 

Evolução do Número de Matrículas na Educação Básica por Modalidade e Etapa de 

Ensino – Brasil – 2007-2012. 
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ANEXO B 

 

Categorias propostas na literatura sobre os saberes docentes. 

 

Autores Categorização 

Ken Shulman (1986) Conhecimento do conteúdo da matéria ensinada; 

Conhecimento pedagógico da matéria; Conhecimento 

curricular. 

Maurice Tardif, Claude 

Lessard e Louise 

Lahaye (TRADIF, et al., 

1991; TARDIF, 2002) 

Saberes profissionais (ciências da educação e ideologia 

pedagógica); Saberes das disciplinas; Saberes 

curriculares; Saberes da experiência. 

Dermeval Saviani 

(1996) 

Saber atitudinal; Saber crítico-contextual; Saberes 

específicos; Saber pedagógico; Saber didático-curricular. 

Clermont Gauthier et 

al; (1998) 

Saber disciplinar; Saber curricular; Saber das ciências da 

educação; Saber da tradição pedagógica; Saber 

experiencial; Saber da ação pedagógica. 

Selma Garrido Pimenta 

(PIMENTA, 2009) 

Saberes da experiência; Saberes do Conhecimento; 

Saberes Pedagógicos. 

Philippe Perrenoud, 

Léopold Paquay, 

Marguerite Altet, 

Évelyne Charlier 

(PERRENOUD et al., 

2001) 

Saberes teóricos: sabers a serem ensinados, sabers para 

ensinar; Saberes práticos: saberes sobre a prática, 

saberes da prática. 

Fonte: Silva (2011, p. 67). 
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ANEXO C 

 

Decreto nº 7.566, de 23 de Setembro de 1909. 

Decreto nº 7.566, de 23 de Setembro de 1909 

Crêa nas capitaes dos 
Estados da Republica 
Escolas de Aprendizes 
Artifices, para o ensino 
profissional primario e 
gratuito 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em execução da lei n. 1.606, 
de 20 de dezembro de 1906:  

Considerando:  

Que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite ás classes 
proletarias os meios de vencer as difficuldades sempre crescentes da lucta pela 
existencia;  

Que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 
fortuna com o indispensavel preparo techinico e intellectual, como fazel-os adquirir 
habitos de trabalho proficuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vicio 
e do crime;  

Que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos uteis á 
Nação:  

Decreta: 
 
Art. 1º Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo Federal 
manterá, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio uma 
Escola de Aprendizes Artifices, destinada ao ensino profissional primario e gratuito. 
Paragrapho único. Estas escolas serão installadas em edificios pertencentes á União, 
existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos governos locaes forem 
cedidos permanentemente para o mesmo fim. 
 
Art. 2º Nas Escolas de aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará formar 
operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos 
technicos necessarios aos menores que pretenderem aprender um officio, havendo 
para isso, até o numero de cinco, as officinas de trabalho manual ou mecanica que 
forem mais convenientes e necessarias no Estado em que funccionar a escola, 
consultadas, quanto possivel, as especialidades das industrias locaes. 
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Paragrapho único. Estas officinas e outras, a juizo do Governo, ir-se-hão installando 
á medida que a capacidade do predio escolar, o numero de alumnos e demais 
circumstancias o permittirem. Art. 3°O curso de officiaes durará o tempo que for 
marcado no respectivo programma, approvado pelo ministro sendo o regimen da 
escola o de externato, funccionando das 10 horas da manhã ás 4 horas da tarde. 
 
Art. 4º Cada escola terá um director, um escripturario, tantos mestres de officiaes 
quantos sejam necessarios e um porteiro continuo.  

§ 1° O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$ annuaes.  
§ 2° O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados por portaria do ministro, 
vencendo o primeiro 3:000$ e o ultimo 1:800$ annuaes.  
§ 3° Os mestres de officiaes serão contractados por tempo não excedente a quatro 
annos, vencendo 200$ mensaes, além da quota a que se refere o art. 11 do presente 
decreto. 
 
Art. 5º As Escolas de Aprendizes Artifices receberão tantos educandos quantos 
comporte o respectivo predio. 
 
Art. 6º Serão admittidos os individuos que o requererem dentro do prazo marcado para 
a matricula e que possuirem os seguintes requisitos, preferidos os desfavorecidos da 
fortuna: idade de 10 annos no minimo e de 13 annos no maximo; não soffrer o 
candidato molestia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem para o 
aprendizado de officio.  

§ 1° A prova desses requisitos se fará por meio de certidão ou attestado passado por 
autoridade competente.  
§ 2° A prova de ser candidato destituido de recursos será feita por attestação de 
pessoas idoneas, a juizo do director, que poderá dispensal-a quando conhecer 
pessoalmente as condições do requereu á matricula. 
 
Art. 7º A cada requerente será apenas facultada a aprendizagem de um só officio, 
consultada a respectiva aptidão e inclinação. 
 
Art. 8º Haverá em cada Escola de Aprendizes Artifices dous cursos nocturnos: 
primario, obrigatorio para os alumnos que não souberem ler, escrever e contar, e outro 
de desenho, tambem obrigatorio para alumnos que carecerem dessa disciplina para 
o exercicio satisfactorio do officio o que aprenderem. 
 
Art. 9º Os cursos nocturnos, primario e de desenho, ficarão a cargo do director da 
escola. 
 
Art. 10. Constituirá renda da escola o producto dos artefactos que sahirem de suas 
officinas.  

§ 1° Esta renda será arrecadada pelo director da escola, que com ella satisfará a 
compra de materiaes necessarios para os trabalhos das officinas.  
§ 2° Semestralmente o director dará balaço na receita e despeza das officinas e 
recolherá o saldo á Caixa Economica ou Colectoria Federal, para o destino 
consignado no artigo seguinte. 
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Art. 11. A renda liquida de cada officina será repartida em 15 quotas iguaes, das quaes 
uma pertencerá ao director, quatro ao respectivo mestre e 10 serão distribuidas por 
todos os alumnos da officina, em premios, conforme o grão de adeantamento de cada 
um e respectiva aptidão. 
 
Art. 12. Haverá annualmente uma exposição dos artefactos das officinas na escola, 
para o julgamento do gráo de adeantamento dos alumnos e distribuição dos premios 
aos mesmos. 
 
Art. 13. A commissão julgadora para a distribuição dos premios a que se referem os 
arts. 11 e 12 será pelo director da escola, o mestre da respectiva officina e o inspector 
agricola do districto. 
 
Art. 14. No regimento interno das escolas, que será opportunamente expedido pelo 
ministro, serão estabelecidas as attribuições e deveres dos empregados, as 
disposições referentes á administração da escola e das officinas e outras necessarias 
para seu regular funccionamento. 
 
Art. 15. Os programmas para os cursos serão formulados pelo respectivo director, de 
accôrdo com os mestres das officinas, e submettidos á approvação do ministro. 
 
Art. 16. As Escolas de Aprendizes Artifices fundadas e custeadas pelos Estados, 
Municipalidades ou associações particulares, modeladas pelo typo das de que trata o 
presente decreto, poderão gozar de subvenção da União, marcada pelo ministro, 
tendo em vista a verba que for consignada para esse effeito no orçamento do 
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. 
 
Art. 17. Aos inspectores agricolas compete, dentro dos respectivos districtos, a 
fiscalização dos Escolas de Aprendizes Artifices custeadas ou subvencionadas pela 
União. 
 
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88° da Independencia e 21° da Republica. 

NILO PEÇANHA 
A. Candido Rodrigues 

 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 
26/09/1909.  
 

Publicação: 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 26/9/1909, Página 6975 (Publicação Original). 
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ANEXO D 

 

Evolução do Quadro de Pessoal da Rede Federal. Relatório de Gestão do exercício 

de 2013. 
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ANEXO E 

 

Alíquotas de repasse ao “Sistema S” pagas pelas empresas por meio de contribuições 

sindicais, definidos pelo seu enquadramento no código Fundo de Previdência e 

Assistência Social (FPAS). 

 

 


