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RESUMO 

 

A pesquisa apresentada se propôs a analisar as políticas públicas educacionais 
brasileiras adotadas para a formação de professores nos cursos de Licenciatura do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São 
Paulo, levando a compreender como tem sido a consolidação da formação de 
professores nos referidos cursos. O objetivo geral é analisar, sob a ótica dos 
professores formadores, as implicações provocadas pelas políticas públicas 
educacionais de formação de professores nos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO. 
O trabalho foi realizado seguindo os mecanismos de pesquisa qualitativa, por dois 
eixos norteadores, sendo eles: as políticas públicas educacionais brasileiras e a 
formação de professores nos cursos de licenciatura do IFSP-SPO. Estando ela 
dividida em duas etapas, a primeira direcionada à pesquisa documental, onde foi 
realizado o levantamento de informações, leitura e análise dos pressupostos teóricos 
que embasaram o trabalho, que visaram a identificar os conceitos apresentados nos 
documentos e estruturar a base teórica do trabalho a partir das informações obtidas. 
A segunda foi a pesquisa de campo, realizada por meio de entrevista semiestruturada, 
no IFSP – Campus São Paulo, junto aos professores dos cursos de Licenciatura, no 
total de 18 professores, 3 professores de cada um dos 6 cursos existentes, sendo 
eles:  o coordenador do curso, um professor de disciplina específica da área de 
conhecimento e um outro de disciplina pedagógica. A análise de dados e a sua 
tabulação, foi realizada por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2010), com a 
intenção de identificar se as políticas públicas educacionais direcionadas às 
licenciaturas vêm contribuindo para o desenvolvimento profissional docente e se os 
conhecimentos trabalhados nos cursos de licenciatura propiciam uma formação mais 
condizente com os desafios educacionais enfrentados no contexto escolar. Para 
sustentar o desenvolvimento da pesquisa, recorremos a Mizukami (1986, 1996, 2005, 
2010), Gatti (1997, 2010, 2013, 2015), André (1996, 2010, 2015), Gatti, André e 
Barreto (2011), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Imbernón (2002), Nóvoa (1997, 
1999, 2007), Sacristán (1995, 1999), Saviani (2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Marcelo 
García (1997, 2013) e Vaillant (2015). Os dados obtidos revelam que as políticas 
públicas educacionais direcionadas às licenciaturas contribuem para o 
desenvolvimento profissional docente na medida em que estipulam a necessidade de 
haver uma formação específica para exercer a profissão, por outro lado, o fato delas 
seguirem as diretrizes estipuladas pelos órgãos multilaterais, também faz com que a 
profissão sofra impactos, ao afastá-la da elaboração dos documentos legais, ao 
desconsiderar a produção de conhecimento do professor quanto à docência, ao 
abordar a educação por meio de uma série de sistemas avaliativos, entendendo-a 
como se fosse uma questão de custos e números. Identificamos que os 
conhecimentos trabalhados nos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO visam a 
propiciar uma formação que atenda aos desafios educacionais enfrentados no 
contexto escolar, por meio de sólida formação quanto aos conteúdos das áreas 
específicas, desenvolvimento prático e ações formativas que possam oferecer 
subterfúgios para a reflexão e criticidade dos licenciandos.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Formação de Professores. 
Licenciaturas nos Institutos Federais.    
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to analyze the Brazilian educational public policies 
adopted for the training of teachers in the undergraduate courses of the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of São Paulo - Campus São Paulo, 
leading to understand how has been the consolidation of the formation of Teachers in 
those courses. The general objective is to analyze, from the point of view of teacher 
educators, the implications of the public educational policies of teacher training in the 
degree courses of the IFSP-SPO. The work was carried out following the qualitative 
research mechanisms, by two guiding axes, being: Brazilian public educational policies 
and teacher training in the degree courses of the IFSP-SPO. It was divided into two 
stages, the first one focused on documentary research, where information collection, 
reading and analysis of the theoretical assumptions underlying the work were carried 
out, aimed at identifying the concepts presented in the documents and structuring the 
theoretical basis of the work From the information obtained. The second was the field 
research, carried out by means of a semistructured interview, in the IFSP - Campus 
São Paulo, together with the professors of the Licenciatura courses, in a total of 18 
professors, 3 professors of each of the 6 existing courses, being: Coordinator of the 
course, a teacher of specific discipline of the area of knowledge and another one of 
pedagogical discipline. Data analysis and tabulation was carried out through content 
analysis (Bardin, 2010), with the intention of identifying whether educational public 
policies directed towards undergraduates have contributed to the professional 
development of teachers and whether the knowledge worked in the courses 
Undergraduate courses provide a training more in line with the educational challenges 
faced in the school context. To support the development of the research, we have 
recourse to Mizukami (1986, 1996, 2005, 2010), Gatti (1997, 2010, 2013, 2015), André 
(1996, 2010, 2015), Gatti, André and Barreto , Oliveira and Toschi (2012), Imbernón 
(2002), Nóvoa (1997, 1999, 2007), Sacristán (1995, 1999), Saviani (2007, 2008, 2009, 
2010, 2012), Marcelo García (1997, 2013) and Vaillant (2015). The data obtained show 
that educational public policies directed to undergraduate courses contribute to 
professional teacher development insofar as they stipulate the need for specific 
training to practice the profession, on the other hand, the fact that they follow the 
guidelines stipulated by the multilateral bodies, Also makes the profession suffer 
impacts by removing it from the preparation of legal documents, by disregarding the 
production of knowledge of the teacher as teaching, by approaching education through 
a series of evaluation systems, understanding it as if it were A matter of costs and 
numbers. We have identified that the knowledge developed in the IFSP-SPO 
Undergraduate courses aims to provide a training that meets the educational 
challenges faced in the school context, through solid training in the contents of the 
specific areas, practical development and training actions that may offer subterfuge for 
The reflection and criticism of the graduates. 
 

Keywords: Public Educational Policies. Teacher training. Degree in Federal Institutes.
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INTRODUÇÃO 
 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 
aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 
insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 
educando por si mesmo. Nunca me esqueço, na história já longa de minha 
memória, de um desses gestos de professor que tive na adolescência remota. 
Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha passado despercebida por 
ele, o professor, e que teve importante influência sobre mim [...] Este saber, 
o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas tramas 
do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É uma 
pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência 
que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Fala-se 
quase exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente 
quase sempre entendido como transferência do saber (FREIRE, 2014, p. 43). 
 

Quando refletimos acerca de educação, quase que instantaneamente 

seguimos rumo à identificação de áreas do conhecimento, que por sua vez fazem com 

que retomemos a incessante vocação de expansão que elas apresentam no curso da 

história. Quando refletimos sobre as dimensões que o conhecimento adquire na 

sociedade em que vivemos hoje, fica clara a impossibilidade de domínio de todas 

estas informações, como também é perceptível o quanto uma área de conhecimento 

é intercalada com outras, tomando a forma de uma complexa rede de informação, 

onde os mais variados conceitos, das mais diversas épocas estão mesclados, 

complementando uns aos outros, para nos ofertar aquilo que identificamos como 

sendo o conhecimento atual da humanidade.  

Ao analisarmos as condições que permeiam a ação educacional desenvolvida 

nas escolas, é possível identificar uma série de desafios pessoais postos aos 

profissionais que trabalham com educação, pois o professor tem que ter todo um 

conhecimento técnico e pedagógico, como também, trabalha para aprimorar a sua 

percepção e assim lidar com a subjetividade, as incertezas e as múltiplas realidades 

que se encontram nos ambientes educacionais, que também apresentam as suas 

próprias complexidades e subjetividades.  

E a relação de fascínio e inquietação frente aos desafios impostos à educação 

sempre estiveram presentes em minha trajetória como aluna, perdurando durante toda 

a graduação em Tecnologia em Automação de Escritórios e Secretariado pela 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP).  

Foi durante este curso que pude observar o quanto as políticas públicas 

educacionais podem redirecionar os rumos seguidos por uma instituição de ensino e 

como a reflexão acerca do perfil profissional que um curso deseja formar, pode 
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influenciar no direcionamento das disciplinas ofertadas, pois em virtude das 

especificidades da instituição, a FATEC-SP não possui uma reitoria própria, sendo 

que cada campi é coordenado pelo diretor geral da unidade, subordinado ao 

superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo – Centro 

Paula Souza (CEETEPS) e vinculada tanto à reitoria da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), quanto à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI).  

Quando realizei meus estudos, a FATEC-SP mantinha esta configuração de 

gestão, logo ela era uma instituição que prestava contas a três outras instituições: 

UNESP, CEETEPS e SDECTI, inegavelmente, tal situação acabava gerando uma 

disputa de interesses, pois por mais que todos os envolvidos atuassem na questão 

educacional, cada instituição possuía uma visão acerca de seu direcionamento, dos 

rumos que deveriam ser seguidos e ações a serem tomadas, o que acabava por 

interferir na estrutura curricular dos cursos, visto que uma possuía um conceito mais 

acadêmico e as outras duas um conceito de mercado.  

Após uma década trabalhando como Secretária Executiva Bilíngue, no período 

compreendido de 1998 até 2008, tendo desempenhado esta função em empresas de 

grande porte e, paralelamente atuando também como professora em cursos livres de 

idioma desde 1999, a certeza acerca da necessidade de uma mudança de carreira 

eram absolutas. Com um interesse cada vez maior voltado para a educação, fiz uma 

segunda graduação em Letras Português-Inglês pelo Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).  

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Letras possuía uma visão muito 

ingênua e acreditava que apenas a força de vontade para mudar aquilo que estava 

errado bastava para conseguir uma mudança, porém, durante o decorrer do curso 

percebi que as inquietações, já tão manifestadas, foram absurdamente agravadas, 

pois por mais que as aulas me preparassem em questões de conteúdo específico da 

área de conhecimento, elas também me alertavam sobre a disciplina e 

responsabilidade que teria que desenvolver para buscar o aperfeiçoamento 

profissional, e mesmo tendo dois semestres de Didática (80 horas), quatro semestres 

de Prática Pedagógica (200 horas), dois semestres de Psicologia da Educação (80 

horas), dois semestres de Prática de Ensino de Português (40 horas), dois semestres 

de Prática de Ensino de Inglês (40 horas), Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (80 horas), totalizando 520 horas de aulas relacionadas 
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à prática pedagógica, além do Estágio Supervisionado, o desenvolvimento das 

disciplinas ocorria em um ambiente controlado e distanciado do futuro ambiente de 

trabalho, a realidade encontrada nas escolas ainda era algo inimaginável. 

Afinal, o primeiro encontro com a realidade de uma escola, estando no papel 

do professor, é algo diferente do que vemos nos cursos de formação de professores, 

pois ela é outra e, de fato, ela tem início no momento em que saímos da posição de 

alunos, para assumir a de professor. É neste momento que a nossa perspectiva é 

modificada e que conseguimos ver as entranhas dos problemas que assolam a 

educação de outros tantos ângulos.  

E em nossa descoberta, encontramos dificuldades das mais diversas e que são 

inviáveis de serem resolvidas isoladamente pela figura do professor, todavia, esta é 

uma das cobranças feitas para este profissional, por parte da sociedade e do governo, 

sem que seja feita uma análise nas condições que o professor encontra para 

realização do seu trabalho, bem como sem levar em consideração que a educação 

enquanto formação de um cidadão, capaz de possuir um pensamento autônomo e um 

espírito crítico, ultrapassa os limites da escola, pois este é o trabalho de toda uma vida 

e da sociedade em conjunto, é um trabalho que exige força de vontade por parte de 

todos os envolvidos, dos alunos, dos pais, dos educadores e dos governantes, pois 

como nos diz André (2010), por mais que o professor seja fundamental, existem uma 

série de outras intervenientes que interferem nas ações educacionais.  

Não há dúvida que o professor tem um papel fundamental na educação 
escolar, mas há outros elementos igualmente importantes, como a atuação 
dos gestores escolares, as formas de organização do trabalho na escola, o 
clima institucional, os recursos físicos e materiais disponíveis, a participação 
dos pais, as políticas educativas (ANDRÉ, 2010, p. 177). 
 

Outro problema diz respeito à categoria profissional docente, pois por mais que 

exista a classe profissional dos professores, ela apresenta uma grande fragmentação 

de seu trabalho, uma vez que existem diferenciações da função profissional de acordo 

com o nível educacional de atuação deste, logicamente que existem os 

aprofundamentos específicos para cada um deles, porém, todos os profissionais, 

independentemente do nível educacional em que lecionam, necessitam de uma 

formação boa e sólida, que possa respaldá-lo em qualquer situação, pois como nos 

diz Mizukami (2005, 2010), a questão da formação docente é permeada pelos 

processos de aprendizagem da docência.  
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Segundo Gatti (2015), ainda perdura tanto na sociedade, quanto na academia, 

a equivocada concepção de que qualquer pessoa pode ser um professor, bastando 

para tanto possuir um mínimo de conhecimento acerca de uma área específica. Um 

outro equívoco que a autora aponta é o de que não há necessidade de um preparo 

anterior e específico para ministrar uma aula, sendo importante apenas saber se 

comunicar, o que leva a outra afirmação, que diz respeito à desvalorização que a 

atividade docente é associada. A autora também aponta que há uma negação e 

ignorância quanto à importância desta função e quanto aos conhecimentos 

construídos no campo educacional, por meios de investigação científica, levando à 

desconsideração de tais conhecimentos, para a melhor compreensão e 

direcionamento do trabalho docente. Bem como, no trabalho do professor não são 

considerados a formação e o desenvolvimento de questões comportamentais e de 

princípios éticos, por meio da sua ação pedagógica. 

Isso reflete que o professor, enquanto profissional, não é reconhecido pelo 

trabalho que realiza, havendo a necessidade de entender e fortalecer a relação de 

direcionamento que este profissional exerce, pois se existem advogados, 

engenheiros, médicos, dentistas é porque eles tiveram professores que os 

direcionaram nos estudos e os ajudaram a se tornar estes profissionais, logo, nada 

mais justo que quem ensinou tantas coisas a tantas outras profissões obtenha 

também o respeito estendido a elas. 

Todos estes percalços relacionados à profissão professor, acompanhados da 

minha trajetória pessoal e da trajetória de trabalho de minha mãe, que é professora e 

atuou, tanto em escolas particulares, quanto na escola pública, onde trabalhou mais 

de 30 anos sempre como professora, serviram para fortalecer a certeza de que apenas 

com uma estruturação educacional, que sirva de base para um projeto de nação, é 

que poderemos transformar a nossa realidade. E que se quisermos uma sociedade 

mais ética, justa e humana, ela só será alcançada quando todos tivermos reais 

oportunidades educacionais de qualidade, que contribuam para capacitar o indivíduo 

a se tornar um cidadão, consciente do seu entorno e com capacidade reflexiva, dotado 

de condições para exercer uma análise crítica para escolher os caminhos que quer 

trilhar de forma autônoma.  

Após o término do curso de licenciatura, comecei a estudar para concursos 

públicos na área de educação, optando por fazer parte do quadro permanente do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São 
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Paulo (IFSP-SPO), local que trabalho desde 2008. Com a experiência de trabalhar em 

uma instituição de ensino tão diversificada e em plena expansão, consegui observar 

de forma mais clara parte da estrutura que há por trás do ato de ensinar e senti a 

necessidade de prosseguir com os estudos. Em 2009, ingressei no curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Formação de Professores com ênfase no Magistério 

Superior do IFSP-SPO.  

Trabalhar com educação nos proporciona a certeza de que não podemos 

modificar as coisas sozinhos, é realmente necessário um trabalho em equipe, onde 

todos estejam comprometidos em oferecer o que há de melhor em prol do todo, onde 

haja disposição em construir uma sociedade melhor, onde o objetivo final não seja a 

quantidade de pessoas que passaram pela escola e sim a qualidade com que elas 

foram formadas, pelas possibilidades que foram abordadas e pelo mundo muito mais 

amplo que foi apresentado, onde um ser humano seja de fato humano e consiga 

reconhecer os demais como tal.  

Na busca por respostas às inquietações identificadas, pelo conhecimento e 

aperfeiçoamento profissional, em 2014, ingressei no Programa de Stricto Sensu de 

Mestrado Acadêmico em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM). Este Mestrado chamou a atenção, principalmente por 

ser interdisciplinar, pois oferece a oportunidade de transitar por áreas que extrapolam 

as dos conhecimentos já adquiridos e produzidos, oferecendo uma formação alinhada 

com um mundo cada vez mais mutante, conectado e dinâmico.   

Logo, o presente trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar as implicações 

provocadas pelas Políticas Públicas Educacionais brasileiras adotadas para os cursos 

de Licenciatura do IFSP-SPO, sob a ótica dos professores formadores, assim, 

observando como elas são desenvolvidas e interpretadas nas Licenciaturas da 

instituição, verificando como o professor formador de professores resolve em sala de 

aula a relação entre teorias e práticas, quais ações desenvolve para preparar os 

futuros professores, frente aos desafios enfrentados por este profissional atualmente. 

Para tanto, é necessário desenvolver os estudos tanto das políticas públicas, quanto 

da formação de professores.  

Neste aspecto,  trata-se de uma pesquisa qualitativa, com levantamento 

documental e bibliográfico, onde como instrumento de produção e coleta de dados, 

optamos pela realização de entrevista semiestruturada, que com a análise documental 
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e a análise do material coletado, por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2010), tem 

a intenção de responder às questões acima levantadas. 

No primeiro capítulo, apresentamos os percursos da pesquisa, como ela foi 

sendo estruturada, a metodologia empregada em seu desenvolvimento, seus 

objetivos e os principais referenciais teóricos adotados no trabalho. 

No segundo capítulo, abordamos a questão das Políticas Públicas 

Educacionais, suas implicações, avanços e impasses frente à educação e à formação 

de professores. Onde também será desenvolvida uma análise baseada na dualidade 

da questão educacional, onde ora ela é abordada com um bem público, ora como um 

serviço, dentro de um mercado, trabalhando com as perspectivas dicotômicas de vida 

acadêmica versus o mercado de trabalho e a sua relação política, implicando na 

disputa entre conhecimento versus diploma. 

No terceiro capítulo, trabalhamos a questão da formação de professores, onde 

por meio das falas dos autores citados, contemplamos as suas várias perspectivas e 

peculiaridades formativas, que contribuem com o professor na formação de suas 

expectativas, o instrumentam para trabalhar com as realidades, auxiliam em sua 

profissionalização e identidade.  

No quarto capítulo, contextualizamos o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo (IFSP), desde o seu surgimento até a sua configuração 

atual. Seguimos pela análise das políticas públicas adotadas no IFSP, a apresentação 

do Campus São Paulo, dos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO e o perfil do professor 

formado pela instituição. 

No quinto capítulo, abordamos a pesquisa de campo, apresentamos o trabalho 

de análise e os dados que surgiram a partir das entrevistas. O trabalho é encerrado 

com as conclusões finais, a relação completa das Referências Bibliográficas, 

apêndices e anexos. 
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CAPÍTULO I - Os percursos da pesquisa e as suas perspectivas teórico-

metodológicas 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 
das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 
outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de 
vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que 
pede um objeto direto – alguma coisa – e um objeto indireto – a alguém 
(FREIRE, 2014, p. 25). 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, envolvendo o levantamento bibliográfico 

e documental, entrevistas semiestruturadas e análise do material coletado, por meio 

da Análise de Conteúdo (Bardin, 2010). A pesquisa segue por dois eixos norteadores, 

sendo eles: as políticas públicas educacionais brasileiras e a formação de professores 

no IFSP-SPO. 

Para o melhor desenvolvimento da pesquisa, ela está também dividida em duas 

etapas, sendo a primeira documental e bibliográfica, com a intenção de aprofundar os 

pressupostos teóricos que embasam o trabalho, onde foi feito um levantamento de 

leituras específicas, livros, artigos e pesquisas que tratam das temáticas propostas, 

bem como, também trabalhamos com as leis e os documentos internos do IFSP-SPO, 

tais como as grades e conteúdos curriculares das licenciaturas da instituição, sempre 

visando a identificar as ideias chave, para seguir com a hierarquização e sintetização 

dos conceitos apresentados, levantamento dos problemas pertinentes ao tema e 

estruturação do trabalho com base na análise dos dados obtidos.  

A opção por escolher o IFSP baseou-se no fato da instituição ter sofrido uma 

ampla expansão desde a década de 90, inicialmente, por meio da promulgação da Lei 

nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, que instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica, prevendo a gradativa implantação dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET). O que ocorre de fato com a promulgação do Decreto sem 

número, de 18 de janeiro de 1999, transformando a Escola Técnica Federal de São 

Paulo, em Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP).  

E em 2008, os CEFETs foram equiparados às Universidades Federais e 

transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), que 

em São Paulo ocorre mediante a mudança do CEFET-SP para IFSP-SPO, por meio 

da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os IFET em vários estados 

da federação.  

Ainda por meio da Lei nº 11.892/2008, o Instituto Federal também passou a 

destinar 20% das vagas dos cursos ofertados pela instituição, para os cursos de 

licenciatura, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, conforme estabelecido 

no Art. 8º, da supracitada Lei.  

Art. 8º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 
cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 
suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 
7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender 
ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7º. 
 

Entre os Campus que fazem parte do IFSP, no Estado de São Paulo, optamos 

por desenvolver a pesquisa de campo dentro do Campus São Paulo (IFSP-SPO), pois 

além dele estar situado em São Paulo, que é o Estado mais populoso do Brasil, ele 

está na Capital do Estado, que também é o município mais povoado de todo o Estado, 

logo, há uma necessidade crescente de professores, de todas as áreas, para atender 

às demandas postas para as escolas da Capital Paulistana.  

Outros fatores que também influenciaram a escolha foram os fatos de que além 

do IFSP-SPO ser o maior Campus dentre todas as unidades do instituto, situadas no 

Estado de São Paulo, ele também foi o primeiro Campus a implantar os cursos de 

Licenciatura e, atualmente, ele oferece seis diferentes cursos direcionados para a 

formação de professores, sendo eles: Ciências Biológicas, Química, Física, 

Matemática, Letras e Geografia, assim, oferecendo condições ideais para o 

desenvolvimento da pesquisa proposta. 

A segunda frente do trabalho é a pesquisa de campo, realizada por meio de 

entrevista semiestruturada, junto aos professores dos cursos de Licenciatura do IFSP-

SPO, para tanto a pesquisa foi submetida na Plataforma Brasil e avaliada pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa tanto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, quanto 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A opção pela entrevista semiestruturada ocorre em virtude de ser um 

instrumento de coleta de dados que fornece ao entrevistador a possibilidade de 

acrescentar questões necessárias para elucidar pontos que não ficaram claros, além 

de favorecer o entendimento de algumas sistemáticas educacionais.   

Em 15 de dezembro de 2015, a pesquisa de campo foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie e em 18 de fevereiro 
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de 2016, foi aprovada pelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Em 08 de março de 2016, a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do 

IFSP-SPO emitiu uma Declaração de Autorização1 para iniciar a pesquisa de campo.  

As primeiras entrevistas foram agendadas para o dia 21 de março de 2016 e 

se estenderam até o dia 19 de agosto de 2016, conforme a disponibilidade dos 

entrevistados e seguindo as perguntas pré-estabelecidas no Roteiro de Entrevista da 

Pesquisa de Campo2 proposto e aprovado pelos Comitês de Ética supracitados. 

Todas as entrevistas foram realizadas no Campus do IFSP-SPO e todos os 

entrevistados atuam como professores formadores de professores nos cursos de 

Licenciatura da instituição. 

O Roteiro de Entrevista da Pesquisa de Campo está dividido em duas partes, 

sendo que a primeira, diz respeito à caracterização pessoal e profissional, ela é 

composta por 7 perguntas e é identificada na análise como Parte A. Na subseção 5.1, 

é realizada a análise das informações coletadas por meio das entrevistas 

semiestruturadas, referentes à Parte A do Roteiro. 

A segunda apresenta questões dirigidas para a caracterização dos temas 

abordados, ela é composta por 8 perguntas e é identificada na análise como Parte B. 

Na subseção 5.2, é realizada a análise das informações coletadas por meio das 

entrevistas semiestruturadas, referentes à Parte B do Roteiro.  

Como a intenção da pesquisa é analisar os cursos de Licenciatura do IFSP-

SPO, sob a ótica dos professores formadores, optamos por entrevistar 3 professores 

de cada um dos seis cursos, no total de 18 professores entrevistados, sendo que tal 

escolha seguiu no intuito de tentar captar as diferentes nuances das políticas públicas 

educacionais nos cursos analisados, pois entendemos que tais variações poderiam 

ser melhor percebidas se os entrevistados atuassem em frentes diferentes dentro da 

formação de professores, logo, optamos por entrevistar o professor coordenador do 

curso, um professor de disciplina específica da área de conhecimento e um outro de 

disciplinas relacionadas com as questões pedagógicas.  

Portanto, entendemos que realizar as entrevistas com os coordenadores das 

Licenciaturas surge da necessidade de verificar como as políticas públicas 

                                                 

1 A cópia da Declaração de Autorização de Pesquisa pode ser encontrada no final do trabalho, no Anexo B. 
2 O Roteiro de Entrevista da Pesquisa de Campo pode ser encontrado no final do trabalho, no Apêndice A. 
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educacionais interferem na estruturação do curso dentro da instituição e na leitura que 

o grupo de professores faz em relação às normativas.  

A opção por realizar as entrevistas com um professor de disciplina específica 

da área de conhecimento e um outro de disciplinas pedagógicas surge da 

necessidade de verificar como as leituras das normativas acontecem na proposta de 

integração entre teoria e prática, atualmente tão enfatizada nos documentos legais, e 

também tão abordada pelos mais variados autores e pesquisadores da educação, 

como elas são desenvolvidas em sala de aula, visando à formação do futuro professor 

e como a interpretação de tais documentos é refletida na ação formativa, afinal, cada 

um destes profissionais apresentam perfis específicos de atuação e normalmente 

abordam as ações educacionais, de acordo com o entendimento deles. 

Em virtude dos Institutos Federais possuírem características muito próprias, 

inclusive de contratação e do próprio desenvolvimento do trabalho dos professores3, 

tais peculiaridades também estão presentes na forma como as questões pedagógicas 

são apresentadas e desenvolvidas nos cursos de Licenciatura, logo, de acordo com a 

leitura que o grupo dos professores dos cursos fazem quanto às questões 

pedagógicas, existem diferentes formas de trabalhar com elas nas Licenciaturas, o 

que é refletido nas disciplinas de práticas pedagógicas, de introdução ao ensino e de 

práticas de ensino, portanto, para a realização das entrevistas referentes às questões 

pedagógicas, entendemos que elas poderiam ser realizadas com qualquer um dos 

professores que ministram estas disciplinas, de acordo com a disponibilidade dos 

entrevistados.  

Entendemos ainda que todo documento legal passa por uma série de 

interpretações, antes de ser colocado em prática nos cursos de licenciatura, pois 

existe a leitura institucional, que incorpora as crenças e valores da instituição, existe 

a leitura do grupo de professores de um curso, que agrupará as concepções que 

aqueles indivíduos têm quanto aos objetivos do curso e do egresso que pretendem 

formar, como também há as concepções pessoais de cada um dos professores, que 

está permeada por seus valores, ideologias, crenças e formação, além obviamente da 

interpretação explicitada nos próprios documentos legais, que revela as ideologias e 

                                                 

3 Os professores nos Institutos Federais são contratados para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico, isso significa que eles podem vir a trabalhar simultaneamente com diversos níveis educacionais, 
em disciplinas diversas, em cursos diferentes, com propósitos, objetivos e conteúdos variados.  
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tendências do grupo que elaborou tais documentos. Todos estes filtros anteriormente 

citados, acabam interferindo na forma como uma determinada política pública é aceita 

e incorporada no dia-a-dia e no desenvolvimento dos cursos. 

Desta forma, temos que a educação, assim como a formação de professores 

são entendidas dentro desta pesquisa, em um processo contínuo, repleto de 

intervenientes e que resultam da comunhão de aspectos históricos, políticos, 

econômicos, ideológicos, culturais e sociais. 

Todas as entrevistas foram gravadas com um gravador de voz comum e, após 

a sua realização, todas elas foram transcritas na íntegra, pela própria pesquisadora, 

demandando uma grande quantidade de tempo para tal tarefa, visto que a média de 

cada entrevista foi de 16 páginas, porém, a realização deste trabalho foi 

imprescindível para que pudéssemos iniciar a tabulação e análise de dados.  

Para proceder à análise dos dados obtidos com as perguntas da Parte B, 

conforme anteriormente citado, optamos pela Análise de Conteúdo (Bardin, 2010), 

assim, buscando responder às questões aqui postas e chegar às conclusões acerca 

das implicações das políticas públicas educacionais brasileiras.  

Segundo Bardin (2010), para que as análises sejam desenvolvidas a contento, 

é necessário que algumas etapas sejam realizadas, sendo a primeira delas a pré-

análise, tratando-se de uma etapa onde a sistematização das ideias é iniciada, de 

acordo com o referencial teórico, que servirá para fornecer as premissas para a 

interpretação das informações coletadas, logo, nela serão desenvolvidas as leituras 

gerais do material escolhido para proceder às análises. No caso específico da nossa 

pesquisa, trata-se das entrevistas transcritas. Esta fase serve para que o pesquisador 

conheça melhor todo o material de pesquisa e sistematize as análises que pretende 

proceder, assim fazendo os recortes e fornecendo indicadores para interpretar os 

dados coletados.  

A segunda etapa é o estudo do material, ou a sua exploração, onde a partir dos 

recortes contemplados dentro do material, são desenvolvidas operações de 

codificação e a classificação dos dados por categorias, que acontecem por meio da 

semelhança dos temas que surgem no material de análise, assim tentando captar as 

mensagens contidas nas falas dos entrevistados.  

A terceira etapa é a de tratamento dos resultados, considerando as inferências 

e procedendo às interpretações, embasadas no referencial teórico adotado. 
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Com a finalidade de preservar a identidade dos sujeitos participantes, no 

decorrer das análises, a identificação dos professores entrevistados foi feita 

unicamente por letras do alfabeto romano, sendo que a primeira sempre fez referência 

ao curso e a segunda à natureza de sua atuação, ou seja, se o entrevistado é 

Coordenador, Professor de Disciplina Específica, ou de Disciplina Prática, assim, 

representando 3 tipos de natureza de atuação. Desta forma, o curso de Licenciatura 

em Física é identificado pela letra F, o de Matemática identificado por M, o de 

Geografia identificado por G, o de Biologia identificado por B, o de Química identificado 

por Q e o de Letras identificado pela letra L. 

Quanto à natureza de sua atuação, as suas identificações dentro da pesquisa, 

são apresentadas da seguinte forma: os professores Coordenadores são identificados 

pela letra C, os professores de Disciplinas Específicas pela letra E e os de Disciplinas 

de Práticas Pedagógicas pela letra P. 

Logo, seguindo a proposta de identificação descrita acima, os entrevistados 

são apresentados no trabalho da seguinte forma: Curso de Licenciatura em Física - 

FC, FE, FP, Matemática - MC, ME, MP, Geografia - GC, GE, GP, Biologia - BC, BE, 

BP, Química - QC, QE, QP e Letras - LC, LE, LP. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar quais são os impactos provocados pelas 

políticas públicas educacionais de formação de professores nos cursos de licenciatura 

do IFSP-SPO, sob a ótica dos professores formadores.  

Os objetivos específicos da pesquisa são: identificar os princípios educacionais 

propostos pelas políticas públicas de formação de professores aplicados nos cursos 

de licenciatura do IFSP-SPO e identificar as dificuldades enfrentadas pelo professor 

formador de professores no exercício de sua função, frente às cobranças impostas 

pelos documentos legais. 

Como referencial teórico-metodológico, foram feitas leituras e análises das 

políticas públicas educacionais referentes aos cursos de formação de professores. 

Nesta leitura estão contempladas as Constituições da República Federativa do Brasil, 

bem como suas emendas e atos constitucionais, as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, os Planos Nacionais de Educação, documentos do MEC e do 

CNE, documentos de órgãos internacionais e os documentos institucionais do IFSP. 

 As especificações referentes ao material empregado encontram-se nas 

referências bibliográficas. Também foram contempladas leituras referentes aos temas 

abordados, onde recorremos à interlocução com Mizukami (1986, 1996, 2005, 2010), 
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Gatti (1997, 2010, 2013, 2014, 2015), André (1996, 2010), Gatti, André e Barreto 

(2011), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Imbernón (2002, 2015), Nóvoa (1997, 1999, 

2007), Sacristán (1999), Sacristán, Pérez-Gómez (2000), Saviani (2005, 2007, 2009, 

2010, 2012), Marcelo García (2013) e Vaillant (2015), sendo fundamentais para 

elucidar os conceitos trabalhados, bem como fundamentar as análises. 

Portanto, com base no contexto apresentado até o momento, seguiremos por 

contextualizar as políticas públicas educacionais, a formação de professores, a 

trajetória do IFSP-SPO, o desenvolvimento dos cursos de Licenciatura, finalizando 

pelas análises dos dados obtidos com a pesquisa de campo, com isso visando a 

compreender como será a consolidação da formação de professores e qual será o 

perfil profissional formado nos referidos cursos da instituição.  
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CAPÍTULO II - Uma inquietação em busca de respostas: algumas concepções 

sobre as políticas públicas 

 

Mas como propor medidas de melhoria das condições materiais e de 
aperfeiçoamento de docentes sem ter presente como isso interfere no 
currículo no que concerne ao desenvolvimento das crianças e jovens? E 
como elaborar políticas consistentes de organização e funcionamento das 
unidades escolares, por exemplo, sem ter presente a forma como o poder e 
a autoridade se desenvolvem no interior das escolas? (PARO, 2001, p.35). 

 

Analisar as políticas públicas adotadas na formação de professores implica não 

unicamente identificar as ações implementadas nos processos formativos do 

professor, mas também tomar conhecimento das diretrizes adotadas para a educação 

nacional. Neste aspecto, está sendo traçada uma jornada que cria muitos processos, 

mas que continuam apresentando falhas quanto à resolução de problemas históricos, 

afinal, se quisermos profissionais mais bem formados, devemos oferecer uma 

educação de qualidade em todos os níveis educacionais, pois somente assim, eles 

terão a possibilidade de ser portadores de uma cultura geral sólida, que contribuirá 

com a sequência de seus estudos.  

Há que se estruturar todos os níveis educacionais, para que se tenham pessoas 

preparadas nos cursos superiores, especialmente, nos cursos de formação de 

professores, pois os licenciados serão os futuros profissionais da educação, como 

também, serão eles que irão atuar como professores e preparar os caminhos 

referentes à jornada educacional das gerações futuras. 

A ideia de ampliar a formação básica comum, por exemplo, atrasando o 
começo da formação especializada não é fruto de uma política assentada 
somente nos princípios humanistas e ilustrados de dar mais formação a 
todos, mas é, fundamentalmente, a consequência da evolução de um 
mercado de trabalho. Este necessita menos de mão-de-obra não-
especializada, que atrasa a entrada no mundo do trabalho pela mesma razão 
e que reclama uma educação básica cada vez mais sólida para enfrentar 
processos mais complexos e mutantes, nos quais o "saber profissional útil" é 
uma separação em competências intelectuais genéricas, que antes só eram 
necessárias para empregos mais qualificados (GIROUX, 1990, apud 
SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 2000, p. 161). 
 

A educação é um processo, onde tudo o que aprendemos nos ajuda a ter uma 

visão mais ampla das interconexões existentes nas áreas de conhecimento, logo 

temos que formar melhor nossos professores, não há dúvidas, porém não basta 

formar bem os professores e deixar os demais aspectos educacionais inalterados, 

todo o sistema tem que ser reavaliado. É necessária uma mudança de postura frente 

à educação. 
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Imbernón (2015) afirma que todas as mudanças que houveram em nossa 

sociedade acarretaram em uma desresponsabilização dos agentes políticos e da 

família, o que paralelamente, levou a uma super responsabilização da escola e do 

professor. Neste aspecto, por exemplo, quando direcionamos a análise para o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e o seu desenvolvimento histórico, conseguimos 

mensurar o quanto o planejamento de ações educacionais visando à melhoria da 

educação no Brasil foi sendo fragilizada por questões não educacionais, referendadas 

em aspectos políticos e econômicos, o que por si só acaba justificando o colapso que 

vivemos atualmente, frente à desmoralização do professor e da escola e o 

desinteresse dos alunos, pois uma nação que não coloca a questão educacional como 

prioridade em suas pautas governamentais acaba por perpetuar a sua estagnação e 

comprometer o seu futuro.  

Portanto, devemos fazer as análises educacionais lembrando que o papel do 

Estado, bem como, todas as posições relacionadas às políticas educacionais 

adotadas por ele, foram historicamente sendo direcionadas por questões externas à 

educação e de cunho político-econômicas, que na atualidade devem ser 

compreendidas em um contexto globalizado, marcado pelos mandos e desmandos do 

mercado capitalista, direcionado por um regime neoliberal.  

Logo, deve-se levar em conta a grande influência econômica e política que as 

organizações internacionais, tais como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), exercem frente aos rumos educacionais no Brasil e nos demais países em 

desenvolvimento. Tanto é fato tal situação que no artigo 87, inciso 1º, da LDB de 1996, 

há a referência direta da sintonia desta com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos, da UNESCO. 

Portanto, em decorrência da influência e da importância que as questões 

político-econômicas assumem no mundo atual, vemos a educação sendo tratada pelo 

Estado como se fosse uma empresa privada, onde os gastos efetuados têm que 

comprovar lucros efetivos, o reflexo de tal situação são as cobranças de relatórios de 

gestão que ocorrem nas instituições de ensino e os sistemas avaliativos, cada vez 

mais constantes. Com relação a tais questões e o papel que o Estado ocupa frente à 

constatação de tais tendências Cury (2014) nos diz que:  
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Nas instituições públicas, especialmente aquelas sob a forma de 
universidades e que possuem um quadro de pós-graduação com pesquisa 
avançada, em especial nas áreas de exatas e tecnológicas, percebe-se 
mudanças que vão no sentido de um empreendedorismo acadêmico, ou, nos 
termos de Sheila Slaughter, de um capitalismo acadêmico [...] Tal 
deslocamento implicaria na redefinição do conhecimento de modo que este 
se intencionaria mais em função do mercado do que para os interesses mais 
amplos sediados na pesquisa básica e no conhecimento crítico-contextual [...] 
Com isto, há uma grande diminuição do papel central do Estado em relação 
à organização do ensino superior até porque o próprio Estado vem se 
redefinindo nesta relação com a educação superior, em especial, a estatal. A 
ênfase se desloca para a prestação de contas do financiamento repassado, 
para o estabelecimento de metas mensuráveis a serem alcançadas, para a 
montagem de avaliações de larga escala e para o resultado das avaliações, 
tudo seguido de relatórios e mais relatórios. Outro ponto de modificação é a 
ênfase em vista da busca de fontes de financiamento fora do orçamento 
estatal. Como decorrência de tais mudanças, a administração geral e 
específica das instituições superiores públicas perseguem o modelo de 
eficiência cujo padrão provém da administração gerencial como 
racionalização, terceirização, entre outros. Neste sentido, observa-se que há 
um deslocamento do papel do Estado em direção à sociedade civil como em 
uma espécie de terceirização. Como decorrência tendem a surgir, no espaço 
público, as características de gestão próprias do sistema contratual de 
mercado, entre as quais a competição e a aplicação imediata dos 
conhecimentos [...] Este caminho, se tendencial, torna a formação e o 
conhecimento mais próximos de uma concepção pragmática e conduz a uma 
redução tanto de aspectos concernentes à pesquisa básica, quanto de uma 
visão também reduzida do papel da universidade, frente ao quadro holístico 
posto no artigo 43 (finalidades da educação superior) da lei de diretrizes e 
bases da educação nacional (CURY, 2014, p. 623-624). 
 

E, ao proceder a uma leitura atenta em nossos Planos Nacionais de Educação, 

há a demarcação de que seguimos o que ditam as agências internacionais, 

viabilizando as suas ações em tendências mercadológicas, portanto, temos que o 

ensino superior acaba por ficar responsável por uma demanda provocada por 

questões econômicas e políticas, deixando o foco educacional como coadjuvante.  

Logicamente, a educação não pode viver isolada, afinal, a sua atuação é social 

e necessita ter contato com o mundo externo, para que possa constantemente 

aprimorar seus métodos de ensino e desenvolver da forma mais adequada as 

atividades acadêmicas e práticas, porém tais atividades não devem ser confundidas 

com o surgimento de um produto educacional.  

Que há uma constante reestruturação no mercado e que dia-a-dia profissões 

deixam de existir para dar lugar a outras, é inegável, como também é inegável que a 

universidade deve acompanhar tais mudanças para preparar melhor seus alunos para 

as suas vidas futuras, porém, ao acompanhar tais mudanças, ocorre uma tensão entre 

a finalidade educacional e as expectativas do mercado, afinal, se a intenção é preparar 

o cidadão quanto ao aspecto educacional e social, ela deve ser pensada na 
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reestruturação de cursos visando à melhor formação do indivíduo e na promoção de 

sua cidadania, não à maior vantagem para o mercado, em detrimento da educação e 

da sociedade.  

A partir do momento em que a educação passa a ser tratada como mercadoria, 

isto implica que quem tem o domínio acerca das regras educacionais, dita o que será 

feito e de que forma, tornando tais regras as mais convenientes possíveis aos seus 

interesses mercantis, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos. Por sua vez, 

isto faz com que a educação, especificamente no caso da formação de professores, 

seja pensada não em questões de qualidade, disponibilidade de recursos, materiais 

didáticos adequados, plano de apoio aos discentes com defasagem educacional, 

ambientes de sala de aula ajustados às reais necessidades, salários justos, 

oportunidades de aprendizagens e desenvolvimento de novos conhecimentos, e sim, 

que sejam pensados unicamente em questões de custo versus benefício.  

Afinal, para o mercado, o que importa é que o produto esteja disponível para o 

consumidor em um tempo recorde, com o menor custo possível. Infelizmente, neste 

cenário, cada vez mais, a prioridade não é mais obter conhecimento e estar melhor 

preparado para as cobranças, o que importa é obter o diploma, da forma mais rápida 

e sem o menor esforço, havendo uma completa falta de comprometimento dos 

indivíduos com a própria educação, levando efetivamente à questão custo versus 

benefício como um fator decisivo na escolha de uma universidade, para este 

consumidor de produtos educacionais. 

Neste aspecto, Sguissardi (2008) trata a questão do predomínio dos interesses 

mercantis na expansão da educação superior, que acaba afrontando a regulação 

estatal das práticas educacionais adotadas e arrisca o comprometimento do ensino 

universitário, com a mercantilização do sistema e a transformação da educação em 

uma mercadoria, podendo assim ser comercializada como tal. 

[...] uma série de obstáculos se põe também para a regulação e o controle, 
sob responsabilidade do Estado, que garanta a preservação dos ideais de um 
sistema de educação superior ou universitário como direito e bem público, 
para a formação de profissionais/cidadãos de uma sociedade com o máximo 
de justiça e igualdade sociais. Entre esses, resumindo, pode-se aqui arrolar: 
a natureza do Estado (se predominantemente público ou privado/mercantil); 
a concepção de educação superior (se um direito e bem público ou um serviço 
e bem predominantemente privado/mercantil); e, finalmente, a própria 
natureza da regulação e do controle (se privilegia a competição, a eficiência 
e eficácia típica do mercado ou o interesse público e cidadão) (SGUISSARDI, 
2008, p. 1016). 
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Frente à mercantilização da educação, cabe à sociedade refletir se este é o 

caminho a ser seguido, pois conforme Freire (1979) alerta, se nos sujeitarmos a 

aceitar um mundo já posto, sem refletir a respeito dele e de suas imposições, 

estaremos selando o nosso atrelamento à escravidão, sendo transformados em pura 

e simples massa de manobra, desumanizados e postos à parte da sociedade, da qual 

deveríamos fazer parte. Neste contexto, estaríamos exercendo o papel de oprimidos, 

adotando o lado do opressor e defendendo o posicionamento de oprimir. 

Afirmar que os homens são pessoas e que, enquanto pessoas, devem ser 
livres, mas não fazer nada para que esta afirmação se torne realidade, sem 
dúvida, é uma comédia. Somente os oprimidos podem libertar os seus 
opressores, libertando-se a si mesmos. Eles, enquanto classe opressora, não 
podem nem libertar-se, nem libertar os outros. É pois essencial que os 
oprimidos levem a termo um combate que resolva a contradição em que estão 
presos, e a contradição não será resolvida senão pela aparição de um 
“homem novo”: nem o opressor, nem o oprimido, mas um homem em fase de 
libertação. Se a finalidade dos oprimidos é chegar a ser plenamente 
humanos, não a alcançarão contentando-se com inverter os termos da 
contradição, mudando somente os pólos (FREIRE, 1979, p. 31). 
 

E entre o discurso das leis e a realidade das ações, o que a realidade nos 

mostra é que perseveramos na criação de leis que atendem cada vez mais as 

questões sociais, mas, que infelizmente, acabam se mostrando ótimas no papel e 

péssimas na prática e assim seguem as políticas públicas educacionais entre idas e 

vindas, com pequenos avanços, regulamentando o sim e o não na área educacional, 

tentando conciliar questões quase inconciliáveis, determinando soluções que 

poderiam ser melhor sucedidas, se houvesse por parte de toda a sociedade e todos 

os atores envolvidos, a intenção de promover ações voltadas para o coletivo, onde 

fosse projetado um ideário de nação e todos estivéssemos comprometidos com ele.  

Em meio à inconstância, segue a educação na esperança de vir a ser um 

diferencial que consiga levar indivíduos, a se verem como cidadãos, que possibilite ao 

homem refletir e ser capaz de fazer suas próprias escolhas, uma vez que o 

conhecimento desnuda os mecanismos de controle e de submissão que existem em 

todas as instâncias dentro de nossa sociedade.  

Como também segue a escola e o trabalho do professor tentando construir uma 

instituição que não seja ceifadora do potencial humano, que consiga se livrar da 

servidão que lhe é imposta para cumprir o que ditam os mandos e desmandos das 

instâncias políticas e econômicas.  

Na busca por esclarecimentos e visando a refletir acerca dos rumos 

educacionais que estamos seguindo e das influências que as políticas públicas estão 
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tendo neste caminho, daremos sequência em nosso trabalho tentando desvelar um 

pouco mais as tensões que permeiam a questão político-econômica frente à 

educacional. 

 

2.1. Políticas Públicas Educacionais: entre idas e vindas  

 

As idas e vindas no processo educacional brasileiro é repleto de limitações e 

fragmentações, centralizações e descentralizações, convenientemente negociadas e 

planejadas para manipular e deter o poder daquilo que identificamos como sendo o 

nosso sistema educacional.  

Conforme Gatti, Barreto e André (2011) para compreender as políticas 

docentes é necessário entender a sua configuração dentro das políticas educacionais 

que as determinam. O que por sua vez, requer que a análise do histórico das políticas 

educacionais, seja realizada dentro do contexto nacional e internacional em que elas 

se inserem, frente à amplitude das demandas que procuram responder e, levando em 

consideração, a evolução das tradições de ensino onde elas são desenvolvidas. 

Acompanhando a tendência de crescimento do setor terciário nas sociedades 
contemporâneas em razão dos processos de reestruturação produtiva, no 
Brasil, em 2006, os docentes representavam o terceiro maior agrupamento 
profissional do país, menor apenas que o dos escriturários e o dos 
empregados no setor de serviços. Diferentemente, porém, dessas duas 
categorias profissionais mais numerosas, os professores trabalham, em sua 
maioria, no setor público. A enorme massa de empregos por eles 
representada envolve movimentação de recursos de elevada monta por parte 
do Estado – o que tem considerável impacto na economia nacional – e impõe 
constrangimentos à sua expansão, em razão do peso relativo que possuem 
as políticas sociais no conjunto das políticas públicas. A questão remete à 
discussão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) destinado ao 
financiamento do setor educacional, da vinculação de recursos à área da 
educação e de seus rebatimentos nas condições de trabalho, formação, 
remuneração e carreira docente (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 31 e 
32). 
 

Segundo os apontamentos de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Gatti, Barreto 

e André (2011), Saviani (2005, 2012), Gentili (2005), Kuenzer (2005), Cury (2014), 

Sguissardi (2008) e Dourado (2002), podemos deduzir que a relação desenvolvida em 

torno das ações educacionais, sempre estão relacionadas com as questões 

econômicas, políticas e às relações de poder, dominação, manipulação e manutenção 

destes, prova disso é o domínio político e econômico que ocorre sobre o pedagógico 

na determinação dos currículos, programas e metodologias de ensino adotadas nas 

políticas educacionais e dentro das próprias instituições.  
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Ao analisar o sistema educacional, Saviani (2012) define que a sistematização 

das instituições e mecanismos que nos cercam tem um caráter intencional, que implica 

em conseguir uma unidade dentro da multiplicidade de elementos que o compõem, 

que assim, passam a ser ordenados, onde o resultado obtido é o sistema. Ao serem 

reunidos os elementos no sistema, eles não perdem a sua especificidade e na 

coerência entre as partes, é constituído um conjunto. Logo, o sistema deve ser 

desenvolvido com uma intencionalidade, oferecendo uma coerência interna e externa. 

Ao descuidar da coerência externa, o sistema acaba ficando desprovido de 

significado, pois passa a trabalhar apenas com questões distanciadas da realidade 

onde ele se aplica. 

Na verdade, um sistema se insere sempre num conjunto mais amplo do que 
ele próprio; e a sua coerência em relação à situação de que faz parte 
(coerência externa), se exprime precisamente pelo fato de operar 
intencionalmente transformações sobre ela. Com efeito, se o sistema nasce 
da tomada de consciência da problematicidade de uma situação dada, ele 
surge como forma de superação dos problemas que o engendraram. E se ele 
não contribuir para essa superação, ele terá sido ineficaz, inoperante, ou seja, 
incoerente do ponto de vista externo. E tendo faltado um dos requisitos 
necessários (a coerência externa), isso significa que, rigorosamente falando, 
ele não terá sido um sistema (SAVIANI, 2012, p. 72 e 73). 
 

Portanto, conforme Saviani (2012) o desenvolvimento e consolidação de um 

sistema educacional capaz de solucionar os problemas que os ambientes formativos 

educacionais apresentam, deve ser o resultado de uma ação intencional, 

sistematizada e comum a toda a sociedade, por meio da obtenção de um conjunto, 

dentro da multiplicidade, que seriam as especificidades e as necessidades reais do 

contexto educacional. O que implica na negociação dos interesses dos grupos em prol 

de um objetivo coletivo maior. Porém, ao analisar de forma histórica as questões 

educacionais brasileiras, vemos objetivos políticos e econômicos de minorias 

suplantando as necessidades da sociedade em seu coletivo.  

Neste aspecto, Saviani (2012) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), apresentam 

um panorama elaborado dos porquês de nossa educação apresentar os problemas 

atuais, alegando que ela foi desenvolvida em um cenário onde a industrialização 

tardia, levou a um processo educacional também tardio e profundamente marcado 

pela fragmentação, no qual as decisões educacionais eram tomadas por elites 

conservadoras, que buscavam manter o caráter mínimo do ensino, voltado apenas 

para as técnicas direcionadas para o trabalho, visando a educar o indivíduo para 

desenvolver de forma adequada às novas exigências impostas pelo mercado.  
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Neste aspecto, ao se pensar em elaborar uma LDB, Saviani (2012) comenta 

que há a intenção de promover e consolidar um sistema educacional. Isso implica que 

há consciência de que existem problemas educacionais nas ações desenvolvidas, 

pois, se não, não haveria a necessidade de uma lei. Porém, para tanto, é necessário 

ter conhecimento da realidade nacional, pois só assim tal lei poderia pretender 

solucionar os problemas para os quais ela foi proposta. E, por se tratar de uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fica implícito que ela servirá para nortear 

tudo o que diz respeito às questões educacionais, portanto, deve indicar os objetivos 

da educação, sendo ela a representação jurídica da teoria educacional. 

Quando se pensa numa lei específica para a educação, é porque se está 
visando à sua sistematização e não apenas à sua institucionalização. Antes 
de haver leis de educação, havia instituições educativas. Isso não implica, 
entretanto, a vinculação necessária da sistematização à legislação, ou seja: 
não é necessário que haja lei específica de educação para que haja educação 
sistematizada; esta poderá existir mesmo que não exista aquela. O que fica 
claro é a vinculação necessária da lei específica de educação à 
sistematização. Tal lei visará consolidar o sistema ou reformá-lo (caso exista), 
ou então, instituí-lo, ou pelo menos, determinar as condições para que ele 
seja criado (caso não exista) [...] Com efeito, se por diretrizes e bases se 
entendem fins e meios, ao serem estes definidos em termos nacionais, 
pretende-se não apenas estimular uma práxis intencional particular, mas 
conduzir a uma práxis intencional comum no domínio da educação. E esta 
práxis comum, como já se mostrou, é que levará à construção do sistema 
(SAVIANI, 2012, p. 87). 
 

Contudo, Saviani (2012) explica que os parlamentares não estavam muito 

preocupados com as suas responsabilidades de cuidar do bem público e cediam 

favores, ao atender as solicitações políticas de grupos de interesses específicos. O 

autor ainda aponta a questão reincidente dos conflitos de outras questões, que 

acabam se sobrepondo à questão da instituição de um sistema educacional. Além da 

também reincidente aculturação que nos assola, onde historicamente, foram adotados 

conceitos estrangeiros como sendo melhores do que os nossos e na educação tal 

lógica também foi válida. Outra questão diz respeito à falta de distinção entre os 

trabalhadores da educação, predominando a desregularização de suas funções, bem 

como, dos também já conhecidos problemas de fragmentação nos conteúdos dos 

cursos e a ausência de reflexões críticas nas práticas de ensino-aprendizagem. 

O que nos faz concluir que as discussões sobre a LDB nunca foram centradas 

visando a uma definição acerca do que seriam de fato as diretrizes e bases da 

educação nacional, pois elas sempre partiam de pontos de vista políticos e 

econômicos, com o intuito de defender os interesses específicos. Esta situação faz 

com que a primeira LDB seja promulgada apenas em 1961, com a Lei nº 4.024, de 20 
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de dezembro de 1961, onde fica instituída a descentralização, por meio da 

organização dos sistemas de ensino estaduais e com a liberdade de ensino 

preservada por meio do direito à educação assegurado pela obrigação do poder 

público e pela opção de atuação da iniciativa particular de ensino, em todos os graus. 

Saviani (2012) também aponta que a LDB de 1961 não atendia às 

necessidades educacionais do país, não contemplava nem as especificidades e nem 

a realidade, também era vaga e generalista, não tinha unidade e nem coerência. Além 

do que os critérios administrativos que guiaram a LDB, seguem a divisão dos sistemas 

de ensino de acordo com as instâncias administrativas do Estado. O autor ainda 

adverte que a interpretação do Ministro dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 

Gustavo Capanema, com relação à Constituição de 1946, no tocante à expressão 

"diretrizes e bases", foi de caráter amplo, porém quando o assunto é "sistemas de 

ensino", optou por uma índole restritiva. 

Citando Gustavo Lessa, Capanema atribui à palavra "diretrizes" um 
significado que inclui leis, regulamentos, programas e planos de ação 
administrativa, orientações traçadas pelos chefes e subchefes de serviços 
para a execução dos mesmos. Esta interpretação do termo "diretrizes", 
reforçada pelo acréscimo da palavra "bases", ensejou uma concepção 
centralizadora da organização da educação nacional. Havia, contudo, o artigo 
171 que parecia contrariar, de forma explícita, essa concepção. Como foi que 
Capanema encarou essa questão? Aqui a técnica hermenêutica do deputado 
funcionou em sentido inverso: "Não se argumente, em sentido contrário à 
doutrina que vimos sustentando, com a declaração do art. 171 da 
Constituição, que assim reza: “Os Estados e o Distrito Federal organizarão 
os seus sistemas de ensino” (SAVIANI, 2012, p. 09 e 10). 

 
Da mesma forma, o autor explica que em decorrência do texto constitucional 

deixar algumas questões em aberto, ao invés de especificar exatamente os seus 

significados, ele serviu para abrir margem às interpretações, a favor e contra a 

centralização. E, com relação a este aspecto, a questão é que os textos legais no 

Brasil, e particularmente os que dizem respeito a questões sociais, não costumam 

deixar claras quais são as suas intenções, favorecendo que ocorra mais de uma 

interpretação sobre um mesmo ponto.  

Com relação a isto, Saviani (2012) ainda defende que desde a especificação 

para se fazer a LDB, na Constituição de 1946, nós não tivemos efetivamente a 

instituição de um sistema educacional, o que havia eram partes fragmentadas que 

foram chamadas de sistemas separados, por exemplo, temos o sistema de educação 

básica, o sistema de ensino superior, porém, por mais que estes sistemas existam 

separadamente, eles ainda não conversam entre si, logo, não há sistema e sim 
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sistemas. E se os próprios sistemas não conversam entre si, como já dissemos 

anteriormente, historicamente não há como a educação ser integrada, o que acaba 

implicando nos currículos dos cursos, onde as fragmentações e rupturas contribuem 

para a perpetuação dos problemas em todos os seus níveis.  

Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), de 1946 até 1964, o nacionalismo 

desenvolvimentista atua como sendo uma atribuição do Estado, o que acaba 

provocando conflitos com os interesses dos privatistas e reivindicação da liberdade 

de ensino, que na realidade servia de pano de fundo para as reais preocupações sobre 

a destinação dos recursos públicos, do qual, o ensino privado também queria fazer 

parte. Quando a LDB nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, foi promulgada, ambos 

os posicionamentos estavam representados. Quando da elaboração do PNE de 1962, 

em virtude do que se passou na LDB, este acabou sendo consumido por outras 

preocupações e ele também não contribuiu para determinar os objetivos e metas da 

educação nacional. 

Ainda segundo os autores, a centralização das políticas públicas educacionais 

seria retomada com o golpe militar de 1964, onde tivemos o fortalecimento do 

Executivo, a paulatina diminuição do poder Legislativo e o controle do Judiciário. 

Durante o período da ditadura, além do controle administrativo e pedagógico da 

educação, houve ainda o aprofundamento da influência do mercado na questão 

educacional, por meio do crescente incentivo às escolas profissionalizantes. Porém, 

a suposta ampliação educacional do período foi apenas quantitativa e obtida às custas 

da progressiva queda de qualidade da educação, por meio da profunda 

desvalorização profissional e salarial do professor e da degradação da escola pública. 

A ampliação das vagas deu-se pela redução da jornada escolar, pelo 
aumento do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas 
e unidocentes, pelo achatamento dos salários dos professores e pela 
absorção de professores leigos. O trabalho precoce e o empobrecimento da 
população, aliados às condições precárias de oferecimento do ensino, 
levaram à baixa qualidade do processo, com altos índices de reprovação 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 165). 
 

Com relação aos Planos Nacionais de Educação, os autores adotados neste 

trabalho apontam que estes sempre estiveram subordinados aos pressupostos 

definidos nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que isso implicava 

em uma dificuldade dos PNEs desenvolverem ações mais efetivas. Uma mudança 

ocorre apenas a partir da Constituição de 1988, que determinou a implantação do PNE 

via lei, assim, deixando-o autônomo em relação à LDB. 
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De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), as políticas educacionais seguem a proposta 

neoliberal indicada pelo Banco Mundial, para os países periféricos, que coloca o 

ensino fundamental como prioritário, significando que o ensino superior, o 

desenvolvimento de pesquisa e tecnologia não são considerados prioridades dentro 

do cenário educacional brasileiro. O controle da educação permanece centralizado 

por meio do currículo e há a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Neste período, temos ainda a interferência do Estado na escolha de livros 

didáticos, na execução de avaliações externas, sem que houvesse algum tipo de 

discussão com a sociedade, ou instâncias educacionais quanto à tomada de decisão 

acerca destas ações, sendo ainda estabelecidos mecanismos de controle do trabalho 

do professor. A única descentralização ocorreu pelo repasse direto de verbas federais 

para as escolas, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 

E com o Estado consolidando a abertura do mercado brasileiro e o 

aprofundamento da subordinação econômica nacional ao capital internacional, as 

políticas públicas de cunho social sofreram profundos impactos. Em questões 

educacionais, isso representou a limitação de verbas, não havendo recursos para 

manutenção e desenvolvimento das ações em educação, provocando perda real de 

qualidade do ensino e o comprometimento das instituições federais.  

Neste aspecto, Lima (2005) explica que quando os organismos internacionais 

que financiam a educação, promovem discursos acerca da redução das verbas 

públicas destinadas à promoção das ações educacionais, especificamente com 

relação ao ensino superior, há uma sinalização clara quanto à possibilidade de 

abertura deste segmento educacional, aos setores privados, que no Brasil, ocorreu 

com a ampla expansão da rede privada de ensino superior nas últimas décadas. 

A autora ainda explica que o governo FHC exerceu uma série de acordos e 

alianças com as elites brasileiras no intuito de manter seus interesses políticos e 

econômicos, com uma releitura das teorias associadas da dependência e do 

desenvolvimento, que também haviam sido amplamente utilizadas durante a época 

da ditadura. E assim como Gentili (2005) e Santos (2011), a autora também diz que a 

situação de dependência não impede que ocorra o desenvolvimento, que em questões 

educacionais, representam exatamente o que pregam os organismos internacionais 

multilaterais para a periferia do sistema capitalista. 
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Este quadro demonstra que a crescente desresponsabilização do Estado com 
a educação superior ocorre através da redução de verbas públicas para seu 
financiamento e, simultaneamente, do estímulo ao empresariamento deste 
nível de ensino, sob a aparência de democratização do acesso à educação 
(LIMA, 2005, p. 300). 
 

Porém, o fato de termos uma grande quantidade de instituições que atuem no 

ensino superior e um número enorme de cursos ofertados pelas mesmas, não faz com 

que exista qualidade em tudo o que é desenvolvido para o mercado educacional. 

Neste aspecto, na Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, da 

UNESCO (1998), temos um discurso que por mais que atente para a necessidade de 

haver um vínculo entre todos os níveis educacionais, visando a uma qualidade 

adequada de ensino, temos no Artigo 8º, que trata especificamente da diversificação 

como um recurso para ampliar a igualdade de oportunidades, questões muito mais 

voltadas para a massificação da educação e a grande diversificação de funções 

existentes no mercado, que implica em ter pessoas formadas em diferentes níveis, 

para exercer desde funções muito básicas, até as de extrema complexidade. 

a) A diversificação de modelos de educação superior e dos métodos e 
critérios de recrutamento é essencial tanto para responder à tendência 
internacional de massificação da demanda como para dar acesso a distintos 
modos de ensino e ampliar este acesso a grupos cada vez mais 
diversificados, com vistas a uma educação continuada, baseada na 
possibilidade de se ingressar e sair facilmente dos sistemas de educação. 
b) Sistemas mais diversificados de educação superior são caracterizados por 
novos tipos de instituições de ensino terciário: públicas, privadas e 
instituições sem fins lucrativos, entre outras. Estas instituições devem ter a 
possibilidade de oferecer uma ampla variedade nas oportunidades de 
educação e formação: habilitações tradicionais, cursos breves, estudo de 
meio período, horários flexíveis, cursos em módulos, ensino a distância com 
apoio, etc (UNESCO, 1998, p. 05). 

 
Com a promulgação da LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como nos 

dizem Demo (2002), Saviani (2012), Gatti (2010), Gatti, Barreto e André (2011) e 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), ela veio marcada por momentos de centralização 

quanto à decisão de currículos e avaliações educacionais, e momentos de 

descentralização na atribuição do ensino fundamental na responsabilidade e direção 

dos municípios. Há também a transferência de responsabilidades do Estado para a 

sociedade, como no caso do trabalho voluntário, evidenciando a manutenção do 

poder, com o agravante da transferência de responsabilidades, em uma 

representação consolidada de um antigo e tão bem conhecido ditado popular 

brasileiro, que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.  

Paiva (1986) observa que a questão centralização/descentralização deve ser 
remetida à história da própria formação social brasileira e às tendências 
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econômico-sociais presentes em cada período histórico. Assim, 
descentralização e democratização da educação escolar no Brasil não podem 
ser discutidas independentemente do modo pelo qual é concebido o exercício 
do poder político no país (PAIVA, 1986, apud LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 
2012, p. 161). 
 

Uma das principais medidas decorrentes da LDB de 1996, foi o Plano Nacional 

de Educação, regulamentado pela Lei nº. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, sendo 

este o primeiro PNE submetido à aprovação do Congresso Nacional, exatamente por 

conta da exigência legal estabelecida tanto na Constituição de 1988, no artigo 214, 

quanto na LDB de 1996, no artigo 87, inciso 1º.  

Conforme Saviani (2012) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a proposta de 

reformar a educação brasileira, do governo FHC e a proposta de elaboração do PNE, 

transcorreram dentro de um processo que não pode ser chamado de democrático, 

uma vez que ele contrariou o previsto no artigo 9º da LDB, que determina que a 

elaboração deste documento, deve ser realizada em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, sendo que a proposta do governo foi desenvolvida 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e contou apenas 

com alguns interlocutores, como o Conselho Nacional de Educação (CNE) e os 

presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Quando o PNE foi 

aprovado, ficou clara a falta de responsabilização do Estado com a educação, 

principalmente, com a de nível superior, uma vez que a maioria dos vetos feitos por 

FHC no documento estavam relacionados a este nível educacional. Portanto, 

novamente a vontade política e a preservação dos recursos financeiros foram postos 

em primeiro lugar, em detrimento da educação e de suas necessidades reais.  

Mesmo frente ao seu caráter aberto, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) apontam 

que a LDB de 1996 foi um marco na formação de professores, pois até aquele 

momento, para se tornar professor, haviam duas opções, ou o magistério em nível de 

2º grau, que era equiparado ao ensino médio, ou a licenciatura em curso superior. 

Com as mudanças implantadas pela lei, ficou estabelecido que os professores 

deveriam ser habilitados em nível superior. 

Porém, Saviani (2012) ressalta que mesmo com a promulgação da LDB de 

1996, muitos problemas ainda continuam os mesmos, pois ela é limitada ao ensino e 

à administração. A lei não contempla a realidade e não cria um sistema educacional. 

Neste aspecto, o autor ainda explica que há muitas questões pendentes no cenário 
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educacional atual, pois por mais que tenha ocorrido a regulamentação das 

disposições quanto à escolaridade em nível superior para a formação de professores, 

a fragmentação e não adequação da formação às realidades da educação continuam. 

Também lembra que não há uma formação voltada para as outras funções 

desenvolvidas na escola e nem uma regulamentação quanto às definições e 

atribuições de limites de cada função desenvolvida no âmbito educacional. 

Com a LDB, Lei nº 9.394/96, o controle e direcionamento das políticas públicas 

educacionais ficou estipulado por meio do artigo 8º, inciso 1º que determina que 

“caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais”. No mesmo documento, como 

anteriormente citado, no artigo 62, que teve a sua redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013, os incisos 1º, 2º e 3º, incluídos pela Lei nº 12.056, de 2009, temos que a 

formação mínima docente para atuar na educação básica deverá ser realizada em 

cursos de licenciatura, com graduação plena, acabando com a falta de 

regulamentação e a aceitação de professores leigos, sem conhecimentos 

pedagógicos e didáticos para exercer tal profissão, conforme segue abaixo: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério.  
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.  
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância (BRASIL, 2013, p. 20). 
  

Ainda com relação ao trecho da lei supracitada, mesmo com a regulamentação, 

nos incisos 2º e 3º, há o precedente de que a formação de professores, inclusive a 

inicial, possa ser realizada dentro da modalidade EaD, o que revela uma falta de 

preocupação com a formação deste profissional, principalmente quando esta for a 

primeira formação, pois, se por um lado oferece a oportunidade de uma rápida 

qualificação e consequente inserção do profissional no mercado de trabalho, também 

possibilitou a paulatina diminuição dos conteúdos específicos, didáticos e 

pedagógicos, além de reduzir a oportunidade de troca de experiência entre os 
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professores formadores de professores e o grupo de discentes, além da experiência 

de troca entre o próprio grupo e seus pares, sendo todos estes fatores indispensáveis 

para que ocorra uma boa formação deste profissional. Conforme Gatti, Barreto e 

André (2011), a rearticulação da formação de professores tem que ser discutida 

buscando alternativas que possam qualificar a formação profissional, preparando-o 

adequadamente para as condições e demandas escolares e sociais. 

Políticas dirigidas a rearticulação real dessa formação, como estrutura e 
currículo, não têm sido, nos últimos anos, nem discutidas, nem concebidas. 
A preocupação predominante das políticas volta-se mais à expansão da 
oferta dos cursos no formato existente, especialmente a distância, sem crítica 
e busca de alternativas formativas que melhor qualifiquem a formação inicial 
dos professores da educação básica na direção de uma profissionalização 
mais eficaz, mais coerente com as necessidades dos educandos e as 
demandas sociais do país (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 101). 
 

Porém, ainda segundo Gatti, Barreto e André (2011), mesmo frente aos 

problemas de rearticulação enfrentados pelas políticas educacionais, as autoras 

afirmam que as políticas adotadas nos últimos anos, visam a atender as exigências 

da LDB nº 9.394/96, quanto à formação inicial e continuada de professores, 

contribuindo para a diversificação da oferta, conforme as etapas, modalidades e 

características de ensino, bem como, as distintas necessidades regionais e locais. 

Ainda complementam que tais medidas visam a uma política nacional de formação 

docente, com uma orientação direcionada na constituição de um sistema nacional de 

educação, sendo a iniciativa considerada como um avanço do processo de 

responsabilização do poder público, no que diz respeito ao desempenho e à carreira 

dos professores da educação básica, contribuindo para que a formação seja 

entendida como um processo contínuo, qualificando a prática docente, a identidade e 

a profissionalização da categoria. 

Em 2007, durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), foi apresentado 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como sendo uma política de Estado, 

que acabou agregando 30 ações com incidência em variados aspectos da educação, 

organizados em quatro eixos de ação, sendo eles: educação básica, alfabetização e 

educação continuada, ensino superior e ensino profissional e tecnológico. 

Simultaneamente à apresentação do PDE, foi promulgado o Decreto nº 6.094, de 24 

de abril de 2007, que dispôs sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. O PDE fez parte do Plano Plurianual 2008-2011 (PPA), 

sancionado pela Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008. A elaboração do PPA está 

prevista no artigo 165 da Constituição de 1988 e é regulamentado pelo Decreto nº 
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2.829, de 29 de outubro de 1998, eles preveem a regulamentação das medidas, 

gastos e objetivos do governo pelo período de quatro anos. 

Saviani (2007, 2014) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) apontam que as 

inúmeras ações agregadas ao PDE não deixavam claros quais seriam os mecanismos 

de controle de execução das ações desenvolvidas, assim, propiciando que os seus 

resultados pudessem ser manipulados de acordo com os interesses políticos. Os 

autores ressaltam ainda que o PDE é um conjunto de ações e não um plano. 

Confrontando-se a estrutura do Plano Nacional de Educação (PNE) com a do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), constata-se que o segundo 
não constitui um plano, em sentido próprio. Ele se define, antes, como um 
conjunto de ações que, teoricamente, se constituiriam em estratégias para a 
realização dos objetivos e metas previstos no PNE. Com efeito, o PDE dá 
como pressupostos o diagnóstico e o enunciado das diretrizes, concentrando-
se na proposta de mecanismos que visam à realização progressiva de metas 
educacionais. Tive, porém, que introduzir o advérbio “teoricamente” porque, 
de fato, o PDE não se define como uma estratégia para o cumprimento das 
metas do PNE. Ele não parte do diagnóstico, das diretrizes e dos objetivos e 
metas constitutivos do PNE, mas se compõe de ações que não se articulam 
organicamente com este (SAVIANI, 2007, p. 1239). 
 

 Ainda com relação às políticas de apoio à formação docente, em 29 de janeiro 

de 2009 é promulgado o Decreto nº 6.755, que instituiu a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério de Educação Básica, que também impôs 

disciplina para a atuação da Capes, em colaboração com os entes federados, para o 

desenvolvimento de fomento aos programas de formação inicial e continuada dos 

profissionais das redes públicas de educação básica. Tal decreto altera a concepção 

veiculada pela UAB, quando ele faz a recomendação de que a formação inicial deve 

ser realizada preferencialmente em cursos presenciais, conjugados com tecnologias 

à distância, e à formação continuada, desenvolvida com recursos em EaD. 

O Decreto apresenta 12 princípios, dos quais podem ser destacados: a 
formação docente como compromisso público de Estado; a colaboração 
constante entre os entes federados; a importância de o projeto formativo nas 
IESs refletir a especificidade da formação docente e assegurar a organicidade 
ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para a formação; a 
articulação entre teoria e prática, entre formação inicial e continuada; o 
reconhecimento da escola como espaço necessário de formação inicial e 
continuada; e a consideração dos diferentes saberes e da experiência 
docente (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 53). 
 

Gatti, Barreto e André (2011) enfatizam que a falta de discussão quanto aos 

projetos pedagógicos e à precarização do trabalho docente desenvolvidos nesses 

cursos podem não somente contribuir para uma efetiva regressão das políticas 

públicas, como também podem transformá-la em uma formação pobre de 

conhecimento e conteúdos, além de reduzida em seu tempo de desenvolvimento e 
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maturação, inclusive no que diz respeito à expansão da educação superior pública, 

uma vez que o modelo implantado favorece o aligeiramento e empobrecimento da 

formação de nível superior, principalmente no que é pertinente à formação de 

professores, que nas últimas décadas vem sofrendo uma significativa mudança de 

perfil, atraindo indivíduos das classes menos favorecidas para a profissão, o que, 

ainda segundo as autoras, pode significar que estes indivíduos ingressaram nos 

cursos de licenciatura, possivelmente após terem sido submetidos a condições 

desfavoráveis de ensino nas etapas anteriores de suas vidas escolares. 

As preocupações destacadas nos apontamentos acima, de aligeiramento e 

empobrecimento, vão duplamente ao encontro de uma lógica mercantil, 

primeiramente pelo fato de que possibilita aos compradores de mercadorias 

educacionais a inserção rápida no mercado de trabalho, como também favorece a 

criação de outros produtos educacionais posteriores, que visem a suprir as 

deficiências da primeira formação aligeirada, assim reproduzindo cursos de extensão 

e alguns tipos de cursos identificados como sendo uma pós-graduação lato sensu, 

que também possuem um formato aligeirado, como vemos em algumas universidades 

privadas, o que segundo Cury (2014), estes tipos de situações acabam surgindo e 

sendo perpetuadas no ensino superior, em virtude da falta de um sistema nacional 

que consiga oferecer uma regulamentação que possa zelar pela qualidade da 

formação oferecida nas IES.  

A regulação pode ser melhor compreendida quando se diz do seu oposto: 
des-regulação. Ou seja, não há controles e nem medidas para se chegar aos 
fins almejados. Regulação tem a ver com qualidade e com uma qualidade 
conforme aos fins, princípios e objetivos. A rede privada de ensino superior 
faz parte do sistema público federal. Daí o art. 209 da Constituição. Não há 
avaliação de qualidade sem regulação. Mas hoje temos um verdadeiro cipoal 
no âmbito legal e normativo. Talvez a proposta de um sistema nacional possa 
gerar mais clareza no aspecto de regulação (CURY, 2014, p. 610-611). 
 

Portanto, vemos que os discursos neoliberais mantêm uma lógica tão cruel e 

excludente, quanto todas as outras políticas, no curso da história da educação no 

Brasil e seguem mantendo a mesma lógica de formar o indivíduo para as 

necessidades urgentes do mercado de trabalho, sem atentar para a formação deste 

enquanto cidadão que venha a contribuir de forma pertinente, na construção de uma 

sociedade melhor. Tais mecanismos acabam transformando o indivíduo para que ele 

seja apenas uma engrenagem no sistema, um número de seguro social, de registro 

geral, um contribuinte a mais junto à máquina do Estado, não havendo a necessidade 

de ser reflexivo, ou contestador, logo, não sendo plenamente um cidadão. 
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Como já dito anteriormente, Saviani (2012) nos mostra que as questões 

relacionadas à educação, devido à sociedade ser estruturada em classes, acaba 

provocando o embate de interesses inconciliáveis, prejudicando a discussão do bem 

comum. Logo, como solucionar os problemas relacionados à educação, se ela é 

fragmentada em tipos de ensino e não flui de forma sistêmica como um todo?  

De acordo com Vaillant (2015), uma proposta política educacional deve conter 

uma justificação, um propósito e uma teoria que ofereça sustentação às hipóteses 

levantadas, logo pensar em uma política de formação de professores é entrar em 

embate com concepções instauradas, conflitos de interesses e relações de poder 

estagnadas e viciadas. A autora ainda aponta a distinção que há entre o tempo 

educacional e o tempo político, pois o primeiro é rígido e necessita de muito trabalho 

e tempo para conseguir atingir os resultados, já o segundo é variável e se baseia nos 

jogos de poder e em contextos específicos de grupos de interesses.  

Logo, temos que o tempo político é baseado em vias políticas e econômicas, 

desconsiderando a realidade onde a ação educacional será tomada e as implicações 

provocadas durante o processo e em seus interlocutores. Já o tempo educacional é 

baseado nas práticas desenvolvidas nas escolas, com regras fixas, embasadas na 

realidade e sujeitas às interferências existentes no ambiente prático, exigindo a 

constante ação, reflexão e ação, levando tempo para verificar os seus resultados. 

Ainda segundo a autora, somos herdeiros de dívidas educacionais do século 

XX, somadas às novas dimensões cobradas à educação no século XXI, exigindo que 

se repense as políticas de formação docente, não para dar conta de todas as 

demandas, mas para ultrapassar os paradigmas existentes na formação atual, 

buscando assim, formar um professor que aprenda a aprender e que possa ensinar 

seus alunos a fazer o mesmo.  

Neste aspecto, há necessidade de pensar a educação de uma forma contínua, 

onde o término de uma etapa, flua continuamente para a etapa seguinte, tanto nas 

prioridades formativas, quanto no aspecto pedagógico, deixando clara a intenção de 

se formar um cidadão, e não apenas uma parte dele voltada para se adequar às 

necessidades do mercado, afinal educação fragmentada e com pouca qualidade, não 

educa, não equipara, pelo contrário, ela atua como um dos mecanismos da exclusão. 

E como nos diz Vaillant (2015), é imprescindível que as políticas de formação 

de professores visem a definir critérios profissionais para a formação, 

desenvolvimento e desempenho profissionais qualificados, inclusive no que cabe à 
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ampliação da responsabilidade quanto à formação exercida e aprendida, por parte de 

toda a sociedade.  

A autora indica o emprego de requisitos para a certificação profissional nos 

cursos de formação inicial, com base no ambiente real de trabalho, bem como, o 

monitoramento das instituições de ensino com relação ao rendimento dos estudantes 

e à produção de pesquisa. Também aborda a implantação de uma política de 

recrutamento para a docência, que implica em tornar a profissão mais atraente aos 

melhores alunos e não uma opção que é feita quando não se tem outra melhor. Para 

tanto, como apontado por todos os autores com quem dialogamos, é preciso oferecer 

melhores salários e condições de trabalho, além de prever programas de inserção à 

docência e selecionar adequadamente os formadores de professores. 

Com relação aos apontamentos feitos até aqui, é possível constatar que nas 

políticas públicas educacionais brasileiras, historicamente, tivemos a adoção de ações 

que praticamente não tinham nenhuma participação de seus interlocutores, ou seja, 

as opiniões e experiências das instituições formadoras, do ambiente de trabalho, 

composto pelas escolas, professores e alunos, bem como, das pesquisas 

desenvolvidas no meio acadêmico, não costumam ser levadas em consideração. 

Logo, temos que os propósitos adotados no âmbito das políticas educacionais não 

contemplam a realidade e as especificidades da educação nacional, como também, 

suas hipóteses não são claras, quanto aos propósitos a serem alcançados, 

provocando problemas em sua implementação e desenvolvimento. 

Em meio a toda a complexidade que as questões relacionadas às políticas 

educacionais apresentam, onde temos contemplados muitos e variados aspectos, há 

a necessidade urgente de pensar a educação e as relações associadas às instâncias 

sociais, políticas e econômicas que a permeiam, caso contrário, corre-se o risco de 

desenvolver concepções desprovidas da intenção de promover a igualdade, a 

autonomia e, menos ainda, de promover a educação visando a formar um cidadão 

apto a viver em sociedade e contribuir para que ela se torne cada vez melhor. 

Num momento em que a cidadania enfrenta novos desafios, busca novos 
espaços de atuação e abre novas áreas por meio das grandes 
transformações pelas quais passa o mundo contemporâneo, é importante ter 
o conhecimento de realidades que, no passado, significaram e, no presente, 
ainda significam passos relevantes no sentido da garantia de um futuro 
melhor para todos. O direito à educação escolar é um desses espaços que 
não perderam e nem perderão sua atualidade (CURY, 2002, p. 246). 
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2.2. A Educação e as suas realidades políticas e econômicas: entre o direito 

de um bem público e a consolidação do mercado na forma de um serviço 

 

Inegavelmente, quando analisamos as políticas públicas educacionais no 

Brasil, em nosso caso, especificamente atentando para aquelas voltadas ao Ensino 

Superior, constatamos a sua tendência fortemente expansionista e de cunho político 

e econômico, pois como estamos demonstrando até o momento, as decisões 

educacionais não são tratadas como parte do processo de formação de um indivíduo, 

mas sim como planos de ações políticas e econômicas, visando a atender aos 

interesses de minorias privilegiadas e de mercado. 

Conforme Saviani (2005) nos explica, há uma relação direta do capital com a 

educação, onde a partir da revolução da automação, os avanços tecnológicos passam 

a ser utilizados como mecanismos de alteração do padrão produtivo, pela introdução 

da acumulação flexível, deslocando os sistemas de regulação e controle para o interior 

das empresas, que passam a ter domínio das relações sociais da produção capitalista, 

propiciando a maximização da exploração de todos os recursos, inclusive o humano. 

Nesta perspectiva, o autor afirma que a educação é colocada sob o comando 

direto das condições de operacionalidade do mercado capitalista, passando os gastos 

educacionais a serem considerados viáveis por razões sociais, culturais, mas 

principalmente econômicas, desta forma, a questão educacional passa a ser 

entendida como um bem de produção, onde o objetivo é a busca pela produtividade, 

com o mínimo de investimento e o máximo de resultados. O Estado, em conivência 

com os interesses dominantes, passa a transferir responsabilidades, particularmente, 

no que diz respeito ao financiamento dos serviços educativos, mas continua 

centralizando o domínio dos conteúdos e das formas de avaliação institucionais. 

De acordo com Kuenzer (2005), a própria fragmentação na educação está 

relacionada às mudanças nas condições econômicas, que contribuíram para efetuar 

uma mudança nas relações de trabalho, a partir da ampliação dos usos tecnológicos 

e da automação. Logo, o futuro profissional deverá ser formado dentro da nova lógica 

empresarial, onde o trabalho, antes desenvolvido pelo homem em sua integralidade, 

tornando-o conhecedor de todo o processo envolvido, foi esvaziado pelo emprego da 

tecnologia, transformando o trabalhador em um multitarefa, capaz de se ajustar aos 

novos métodos de produção e aprender as competências que precisa dominar, sem, 

no entanto, ter ciência do processo inteiro. Por meio da fragmentação também é 
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possível afastar a correlação que há das partes com o todo, fazendo com que o 

indivíduo não constate, conheça, ou transforme o próprio mecanismo que o 

condiciona, assim, rompendo também a relação entre teoria e prática. 

Seguindo esta lógica, a autora defende ainda que as mudanças nas relações 

de trabalho, fazem uma conexão direta entre a questão econômica e educacional, 

apontando que a fragmentação no trabalho escolar é uma expressão da divisão de 

classes sociais existente no capitalismo, consequentemente, exigindo que a escola e 

os discentes, enquanto consumidores, passem a trabalhar e compreender o 

conhecimento escolar como sendo o domínio de conteúdos e habilidades, levando-os 

a ser capazes de desenvolver múltiplas tarefas, com diferentes conteúdos, porém, 

sem romper com a fragmentação, ou levar ao conhecimento da totalidade, mas 

produzindo um domínio intelectual da técnica, onde a aparente ampliação de 

habilidades, revela o acúmulo das funções e a desqualificação. 

Gentili (2005), explica que a questão educacional atrelada à lógica econômica, 

interfere diretamente na questão política, fazendo com que os interesses das classes 

dominantes sejam favorecidos. Explica ainda que é na segunda metade do século 

XIX, que há o atrelamento, em aspectos sociais, da promessa da escola como uma 

entidade integradora e igualitária. Com a crise da década de 70, inicia-se o 

desmantelamento dessa promessa e, na década de 80, há uma ruptura da promessa 

integradora, paralelamente a um contexto de revalorização do papel econômico da 

educação, de certa forma, pelo menos em teoria, renovando a possibilidade de 

expandir os direitos econômicos e sociais de todos os indivíduos, por meio do 

consumo de produtos educacionais.  

Porém, ainda segundo Gentili (2005), a suposta ampliação dos sistemas 

educacionais não garante uma melhora efetiva em sua qualidade, nem da educação 

e nem das condições sociais de vida do indivíduo, pois, a massificação educacional 

gera um crescimento apenas quantitativo e não qualitativo. 

[...] o indivíduo é um consumidor de conhecimentos que o habilitam a uma 
competição produtiva e eficiente no mercado de trabalho. A possibilidade de 
obter uma inserção efetiva no mercado depende da capacidade do indivíduo 
em “consumir” aqueles conhecimentos que lhe garantam essa inserção 
(GENTILI, 2005, p. 55). 
 

E, como o autor ainda ressalta, nos países periféricos, tais ações foram 

marcadas pelo desenvolvimento do Estado atrelado às questões sociais, exatamente 

em decorrência da grande quantidade de camadas existes na sociedade, mas sem 
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que fosse prevista a constituição do indivíduo, como um cidadão. Logo, nestes países, 

a ação social da escola estava relacionada, prioritariamente, com a preparação e 

treinamento para o emprego, contribuindo para a integração do indivíduo no mercado 

de trabalho e na vida econômica, enquanto trabalhador e consumidor, porém, não 

como um cidadão. 

Santos (2011) considera que a perda de prioridade das políticas públicas de 

Estado com relação à educação, saúde e previdência, por exemplo, foram induzidas 

pelo neoliberalismo e à sua forma globalizada. E o posicionamento político neoliberal 

ao se defrontar com os problemas existentes na universidade pública, ao invés de 

promover um programa de reformas político-pedagógicas, optou por aproveitar a 

situação já instaurada, para justificar de forma ampla o direcionamento da abertura do 

bem público universitário à exploração comercial, assim, estando alinhado com as 

recomendações dos órgãos multilaterais. Porém, em teoria, as políticas públicas de 

Estado visam a sanar desigualdades e o mercado visa ao lucro, logicamente, um 

pensamento é contrário ao outro, já que um visa à equiparação social e o outro a quem 

tem o maior poder de compra para poder consumir os produtos educacionais. 

A sua especificidade enquanto bem público reside em ser ela a instituição 
que liga o presente ao médio e longo prazo pelos conhecimentos e pela 
formação que produz e pelo espaço público privilegiado de discussão aberta 
e crítica que constitui (SANTOS, 2011, p. 111). 
 

Santos (2011) ainda explica que este novo mercado surgiu de modo voraz e 

desprovido de regras, provando que havia muito dinheiro para ser investido nele, 

favorecendo ainda mais a descapitalização e desestruturação do público em favor do 

privado e, consequentemente, do mercado, inclusive com “transferências de recursos 

humanos que, por vezes, configuram um quadro de acumulação primitiva por parte do 

setor privado universitário à custa do setor público” (2011, p. 19). Esta situação é muito 

grave, não apenas pela transferência de know-how, de práticas e conhecimentos 

desenvolvidos, como também pela proletarização do trabalho do professor e pela 

transferência do poder de ação docente para as mãos de empresários, deixando 

inclusive aspectos de escolha e consolidação de currículo, nas mãos do mercado 

educacional, transformando o problema reincidente de fragmentação na formação, em 

uma opção lógica para se criar mais produtos educacionais.  

[...] o desinvestimento do Estado na universidade pública e a globalização 
mercantil da universidade - são as duas faces da mesma moeda. São os dois 
pilares de um vasto projeto global de política universitária destinado a mudar 
profundamente o modo como o bem público da universidade tem sido 
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produzido, transformando-o num vasto campo de valorização do capitalismo 
educacional (SANTOS, 2011, p. 21). 
 

Assim como Santos (2011) e Kuenzer (2005), Dourado e Catani (1999), dizem 

que para entender as mudanças exigidas pelas agências financiadoras para o cenário 

educacional é necessário entender a inter-relação existente entre a tecnologia, a 

globalização e o neoliberalismo, pois estas macroreferências delineiam as mudanças 

ocorridas com relação ao mundo da produção, do trabalho, do mercado e do próprio 

consumo, que acabam afetando também as questões educacionais, em virtude das 

novas exigências que são cobradas, frente aos novos parâmetros estipulados. 

As transformações técnico-científicas, econômicas, políticas e culturais 
ocasionam, dentre outros: o desemprego estrutural e tecnológico; a 
globalização da produção, do consumo e do trabalho; a redefinição do papel 
do Estado e das políticas públicas; a exigência de novo perfil de trabalhador 
e, por conseguinte, de novo modelo de formação profissional. Um 
denominador comum fundamental dessas mudanças é, portanto, a 
reestruturação da produção e do trabalho que coloca, em destaque, o 
conhecimento e a qualificação/formação de recursos humanos. Tal questão 
relaciona-se, de um modo geral, com o processo de globalização do capital, 
pautado pela competição, por um padrão de eficiência e pela minimalização 
do papel do Estado, pela reestruturação produtiva que incorporou e incorpora, 
cotidianamente, os avanços tecnológicos e as novas técnicas de organização 
da produção e do trabalho (DOURADO; CATANI, 1999, p. 6-7). 
 

Neste aspecto, Dourado (2002) ressalta que para compreender as políticas 

educacionais brasileiras é necessário também compreender a atuação do Banco 

Mundial no âmbito educacional na América Latina, onde em seus documentos há a 

orientação para a educação e a produção de conhecimento, por meio da 

mercantilização e privatização da educação, que passam a ser serviços educacionais, 

assim, seguindo o ideal neoliberal e fazendo com que a educação siga uma lógica 

econômica, alinhada com a visão unilateral de custos e benefícios, o que remete o 

sistema educacional a pensar em desenvolver apenas as capacidades necessárias 

para a atuação no mercado de trabalho, segundo a oferta e procura. Neste cenário, 

enquanto serviço, ela pode ser vendida, comprada e considerada como mercadoria. 

Ao priorizar a educação básica escolar, restrita à aprendizagem das 
habilidades cognitivas básicas, as propostas do Banco Mundial indicam que 
o discurso da centralidade do conhecimento, a despeito de enunciado, 
configura-se como um artifício de retórica e adesão às premissas do 
neoliberalismo, reduzindo o processo de formação a uma visão de 
racionalidade instrumental, tutelada, restrita e funcional ante o conhecimento 
universal historicamente produzido. Em contrapartida, essas políticas 
acarretam a secundarização de projetos de educação não-formal, o 
redirecionamento da educação profissional e o processo crescente de 
privatização da educação, especialmente da educação superior (DOURADO, 
2002, p. 240). 
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E ainda segundo o autor, da forma como as políticas oficiais foram 

reestruturando a educação superior no Brasil, há um rompimento entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, resultando ainda na massificação e precarização, assim, 

comprometendo o próprio papel social da universidade. 

A educação superior no Brasil é emblemática na medida em que se 
reestrutura, rompendo com o princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, por meio de ações deliberadas em prol de um crescente 
processo expansionista, balizado por políticas indutoras de diversificação e 
diferenciação institucional, o qual, no caso brasileiro, tem significado uma 
expansão pautada, hegemonicamente, pelo aligeiramento da formação e 
pela privatização desse nível de ensino [...] Tais políticas têm resultado em 
um intenso processo de massificação e privatização da educação superior no 
Brasil, caracterizado pela precarização e privatização da agenda científica, 
negligenciando o papel social da educação superior como espaço de 
investigação, discussão e difusão de projetos e modelos de organização da 
vida social, tendo por norte a garantia dos direitos sociais (DOURADO, 2002, 
p. 245-246). 
 

Dourado (2002), Oliveira e Dourado (1999) e Catani, Dourado e Oliveira (2001), 

dizem que a LDB nº 9394/96, indica alterações para a educação superior que são 

normatizadas por supostos processos descentralizados e flexibilizados, porém, 

concomitantemente, também apresenta formas de controle e padronização, por meio 

de políticas e processos avaliativos, que servem para quantificar, transformando a 

questão educacional em estatística, que é empregada no rankeamento das IES, que 

devido à flexibilização deste nível educacional, favorece a ampliação das redes 

privadas, o que contribui para desonerar o Estado da responsabilidade quanto ao 

ensino superior, ao mesmo tempo em que as avaliações informam aos consumidores 

de produtos educacionais, qual a instituição que possui a melhor classificação, o que 

consequentemente revela que o Estado ainda mantem o controle do que é ensinado 

nas IES, assim, limitando-as quanto à sua produção de conhecimento autônomo e à 

sua liberdade acadêmica. 

A questão central nesse cenário de diversificação e diferenciação da 
educação superior no Brasil, no tocante à reformulação curricular dos cursos 
de graduação, não parece ser o da flexibilização curricular em si, uma vez 
que esta é expressão de diferentes concepções e desdobramentos 
acadêmicos. Por essa razão, é preciso ter claro que a política oficial, ao se 
apropriar e redirecionar essa temática, em uma perspectiva pragmática e 
utilitarista de ajuste ao mercado, reduz a função social da educação superior 
ao ideário da preparação para o trabalho, a partir da redefinição de perfis 
profissionais baseados em habilidades e competências hipoteticamente 
requeridas pelo mercado de trabalho em mutação (CATANI; OLIVEIRA; 
DOURADO, 2001, p. 77). 
 

Segundo Santos (2011), a transformação da educação superior em uma 

mercadoria educacional é um objetivo de longo prazo, essencial para compreender a 
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intensificação da transnacionalização desse mercado atualmente em curso. Logo, 

para entender o tamanho da atratividade que este mercado oferece, o autor explica 

que: “as taxas de rentabilidade são das mais altas: 1000 libras esterlinas investidas 

em 1996 valeram 3405 em 2000, ou seja, uma valorização de 240%” (2011, p. 29).  

No momento, porém, em que o Estado, ao contrário do que se passou com a 
justiça, decidiu reduzir o seu compromisso político com as universidades e 
com a educação em geral, convertendo esta num bem que, sendo público, 
não tem de ser exclusivamente assegurado pelo Estado, a universidade 
pública entrou automaticamente em crise institucional. Se esta existia antes, 
aprofundou-se. Pode dizer-se que nos últimos trinta anos a crise institucional 
da universidade na grande maioria dos países foi provocada ou induzida pela 
perda de prioridade do bem público universitário nas políticas públicas e pela 
consequente secagem financeira e descapitalização das universidades 
públicas (SANTOS, 2011, p. 16). 
 

Assim como Dourado (2002), Santos (2011) diz que com a crescente 

transnacionalização neoliberal da universidade, o seu paradigma institucional deve 

ceder lugar para um paradigma empresarial, favorecendo as universidades privadas, 

por possuírem maior facilidade de adequação a tais regras. E diz ainda que estas 

ideias podem ser vistas nos documentos do Banco Mundial e nas prerrogativas 

existentes para concessão de empréstimos em educação. Elas também ocorrem sob 

a proteção da Organização Mundial do Comércio (OMC), no âmbito do Acordo Geral 

sobre o Comércio de Serviços (GATS), onde a educação deixa de ser entendida como 

um direito e passa a ser um dos doze serviços abrangidos pelo acordo, que tem por 

objetivo promover a liberalização do comércio de serviços através da eliminação 

progressiva das barreiras comerciais. 

A liberdade acadêmica é vista como um obstáculo à empresarialização da 
universidade e à responsabilização da universidade ante as empresas que 
pretendem os seus serviços. O poder na universidade deve deslocar-se dos 
docentes para os administradores treinados para promover parcerias com 
agentes privados. Aliás, o Banco Mundial prevê que o poder dos docentes e 
a centralidade da sala de aula declinará inexoravelmente à medida que se for 
generalizando o uso de tecnologias pedagógicas on line. Em consonância 
com isto, os países periféricos e semiperiféricos podem contar com a ajuda 
financeira do Banco dirigida prioritariamente para a promoção da educação 
superior privada, desde que reduzam o seu financiamento ao setor público e 
criem quadros legais que facilitem a expansão da educação superior privada 
enquanto complemento essencial da educação superior pública (SANTOS, 
2011, p. 32 e 33). 

 
Santos (2011) aponta soluções para que a universidade não fique tão à 

margem do mercado, que também são destacadas nos trabalhos de Gatti (1997), 

Mizukami (1996), Nóvoa (1995, 1997), Marcelo García (2013), Imbernón (2002), Tardif 

(2002), Vaillant (2015) e Sacristán (1999), como por exemplo, critérios adequados 

para a avaliação do ensino superior, redes universitárias de conhecimento e foco na 
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tríade ensino-pesquisa-extensão, pois como nos diz Santos (2011, p.65), “só há 

universidade quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão”. 

As críticas desenvolvidas por Santos (2011), são também reforçadas por Chauí 

(2001, 2003), e a autora ainda nos fala que tanto a educação, quanto a cultura, 

passam a ser consideradas como componentes da cidadania e, consequentemente, 

um direito adquirido pelo cidadão no decorrer das lutas sociais e políticas do século 

XX. Porém, enquanto instituição social, ela acompanha e é influenciada pelas 

transformações sociais, políticas e econômicas, logo, também abarca toda a 

contradição existente entre os preceitos de universalização do saber e igualdade, 

frente à divisão social e à desigualdade das classes.  

Nesta lógica, Chauí (2003, p. 06) coloca que “a universidade como instituição 

social diferenciada e autônoma só é possível em um Estado republicano e 

democrático”. E é com base nesta relação diferenciada e autônoma que a 

universidade pode questionar o que a cerca e se posicionar quanto ao seu papel social 

a ser desenvolvido, como é também isso que faz com que a universidade se relacione 

de forma conflituosa com a sociedade e com o Estado.  

[...] ao definir os setores que compõem o Estado, designou um desses setores 
como setor de serviços não exclusivos do Estado e nele colocou a educação, 
a saúde e a cultura. Essa localização da educação no setor de serviços não 
exclusivos do Estado significou: a) que a educação deixou de ser concebida 
como um direito e passou a ser considerada um serviço; b) que a educação 
deixou de ser considerada um serviço público e passou a ser considerada um 
serviço que pode ser privado ou privatizado (CHAUÍ, 2003, p. 06). 
 

Também segundo Lima  (2005, 2011),  desde a década de 90, temos um 

contexto nitidamente marcado pelo processo de mundialização do capital, onde a 

democratização educacional é permeada pelos empréstimos externos, que faz com 

que a ampliação da educação, acabe escondendo a estratégia de privatização das 

instituições públicas de ensino superior, que através de uma retomada da Reforma do 

Estado Brasileiro e por meio da abertura do setor educacional, apenas privilegiou as 

parcerias público-privado e viabilizou a transferência de tecnologia das universidades 

e centros de pesquisa para empresas e grupos estrangeiros, contribuindo para 

agravar a precariedade financeira das instituições públicas de nível superior. 

Conforme Gentili (2005), o indivíduo, de fato, passa a ser um consumidor de 

produtos educacionais que o possibilitem entrar com chances de competir 

eficientemente dentro do mercado de trabalho. E partindo do pressuposto da 

educação como mercadoria, quem tem o controle acerca das regras educacionais, 
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dita o que será feito e de que forma, tornando tais regras naquelas mais convenientes 

possíveis aos seus interesses pessoais e mercantis, sejam eles políticos, econômicos 

ou ideológicos e, por sua vez, isto faz com que a educação, especificamente no caso 

da formação de professores, seja pensada em questões de custos versus benefícios, 

pois para o mercado, o que importa é que o produto esteja disponível para o 

consumidor com o menor custo possível. 

Ainda segundo o autor, com a reestruturação do mercado e a consolidação de 

uma neo-teoria do capital humano, a nova promessa atrelada à educação é a da 

empregabilidade, que mantém a questão educacional como um investimento, porém 

sem a garantia de emprego, pois isso dependerá de cada um, ou seja, temos instituído 

“o cada um por si” no âmbito educacional a partir de uma visão neoliberal, onde o 

Estado apenas está presente para regular como as coisas devem funcionar, visando 

à preservação das condições impostas pela oferta e demanda do mercado.   

Temos, portanto, que a educação comumente associada como um instrumento 

de emancipação e liberdade do homem, acaba sendo subordinada pelo mercado, ao 

papel de um instrumento de melhores possibilidades de empregabilidade. Ainda 

segundo o autor, esta lógica faz com que a educação saia da condição de reguladora 

social, para se situar como um mecanismo que poderá garantir individualmente 

melhores condições de subsistência, dentro de um ambiente sem garantias reais. 

A crueldade do mecanismo atualmente trabalhado nas escolas e apresentado 

por Gentili (2005), está baseada na esperança de que mesmo frente às piores 

condições, há uma falsa premissa relacionada com o valor da educação e à sua 

ligação direta com o desenvolvimento econômico, pensamento que foi amplamente 

difundido durante a época da ditadura, para justificar a ampliação da educação 

profissionalizante e a suposta melhoria educacional, destinada às classes menos 

favorecidas. Porém, com relação à educação ser associada como um mecanismo que 

pode viabilizar melhores condições para o país, o fato de proporcionar uma 

possibilidade de emprego, não é o mesmo que ter desenvolvimento econômico, ainda 

mais em uma economia globalizada como a que vivemos hoje em dia. 

[...] devemos reconhecer que o Brasil, é, provavelmente, o melhor e mais 
dramático exemplo da não correlação entre educação e desenvolvimento 
econômico. Durante a segunda metade do século XX, o país foi a economia 
mais dinâmica do planeta, apresentando significativos índices de crescimento 
no volume de riquezas acumuladas, situação que conviveu com também 
espetaculares índices de concentração de renda, pobreza, exclusão e 
segregação social da grande maioria do povo brasileiro (GENTILI, 2005, p. 
56 e 57). 
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Ainda segundo o autor, a propaganda ideológica foi tão bem estruturada, que 

mesmo quando a situação do Brasil provava que o desenvolvimento econômico podia 

conviver com a pobreza, exclusão e segregação social, fato que ocorreu durante a 

ditadura e que continua ocorrendo nos dias atuais, mesmo assim, as pessoas 

continuaram acreditando no contrário, sem atentar que o próprio mercado trabalha 

com a possibilidade do desemprego para ajustar os salários para baixo e garantir que 

o trabalho seja desenvolvido dentro dos padrões exigidos, com o menor gasto e a 

maior rentabilidade possível. 

Portanto, como podemos perceber, a relação entre a universidade e a escola 

possui muitas outras nuances, o que torna impossível discutir a questão educacional 

sem que seja feita a reflexão das articulações políticas e mercantis existentes.  

Ao falar de educação, Saviani (2012) nos alerta que seria uma atitude ingênua 

e destituída de criticidade se identificássemos a educação como sendo uma salvação 

para os problemas nacionais, pois, a educação também está incluída na sociedade 

que a determina e, consequentemente, no sistema. Afinal, enquanto instituição 

socialmente construída pelo homem, a educação está sujeita a uma série de 

interferências e direcionamentos nem sempre desenvolvidos para atender ao coletivo. 

E neste aspecto, por mais que a ação educacional tenha o intuito de ensinar o 

ser humano a ter ciência do que o cerca e tente direcioná-lo a conquistar a sua 

autonomia, durante o percurso, há uma infinidade de variantes, entre elas as questões 

políticas, econômicas, sociais, legais e toda uma gama de concepções aceitas pelo 

indivíduo, conscientemente, ou não, mas que acabam também por interferir, inclusive, 

nos tipos de aprendizados a que o indivíduo está disposto a tomar conhecimento. E 

como nos lembra Cury (2002):  

Em todo o caso, a ligação entre o direito à educação escolar e a democracia 
terá a legislação como um de seus suportes e invocará o Estado como 
provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja 
para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades, 
que nascem do conflito da distribuição capitalista da riqueza, e 
progressivamente reduzir as desigualdades. A intervenção tornar-se-á mais 
concreta quando da associação entre gratuidade e obrigatoriedade, já que a 
obrigatoriedade é um modo de sobrepor uma função social relevante e 
imprescindível de uma democracia a um direito civil. Essa intervenção, 
posteriormente, se fará no âmbito da liberdade de presença da iniciativa 
privada na educação escolar, de modo a autorizar seu funcionamento e pô-
la sub lege (CURY, 2002,  
 

Logo, podemos definir que somos seres formados pelo conjunto de 

interferências provocadas no decorrer de nossas vidas, pelas instituições sociais a 
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que pertencemos e às influências e trocas de experiências com outros seres 

humanos, onde o Estado enquanto um legislador, gestor e regulador das leis a que a 

sociedade está submetida, exerce um fator decisivo, podendo com suas ações 

determinar todo o arcabouço direcionador dos sistemas que permeiam a sociedade 

da qual faz parte, logo, a promulgação de uma lei deve considerar não apenas a sanar 

uma questão imediata, como também atentar para as consequências futuras. 

Concluímos ainda que no rumo dos sucessivos influxos que sofremos, a escola 

trabalha com as questões que permeiam a sociedade, nos colocando em contato com 

outras perspectivas existentes dentro dela e toda a diversidade que elas podem 

apresentar, tanto de conhecimentos, quanto de opiniões e escolhas pessoais. Afinal, 

a ação educacional é produzida na intencionalidade, que dependendo do 

direcionamento tomado, pode tanto fazer com que o conhecimento possa nos levar à 

reflexão, como nos colocar em uma situação de conformismo e estagnação. 

E, assim, frente ao contexto apresentado, podemos fazer um paralelo das 

intervenções político-econômicas dentro da nossa realidade educacional, como se 

vivêssemos no romance 1984, de George Orwell e a ficção invadisse o nosso mundo, 

nos mostrando que há um sistema que exerce o controle e a fragmentação de todas 

as informações, bem como, detém todos os meios de transmiti-la, condicionando o 

indivíduo a ver apenas aquilo que lhe é oferecido, sem contestação, sem reflexão, 

pois o refletir pode levá-lo a contestar, fazendo com que sejam ultrapassados os 

limites aceitáveis e, tal ação, pode condená-lo a não ser mais um membro considerado 

viável dentro daquela sociedade. Afinal, a reflexão leva à formulação de perguntas e 

a busca por respostas, que por sua vez, leva à identificação dos problemas existentes, 

o que consequentemente, leva à busca de soluções, alterando a ordem que as coisas 

vinham seguindo até então, onde o oprimido não reflexivo simplesmente aceita tudo 

aquilo a que o condicionam.  

Logo, devemos atentar para que a educação possa cumprir a função social de 

levar os indivíduos à reflexão, pois o conhecimento em todas as suas formas é um 

bem público e um direito do cidadão. 
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CAPÍTULO III - A formação de professores 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção [...] embora 
diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 
formado forma-se e forma ao ser formado (FREIRE, 2014, p. 24-25). 

 

Não há como pensar em uma educação de qualidade, sem que pensemos na 

formação de professores, afinal é este profissional que nos acompanha desde a nossa 

alfabetização, que nos apresenta os primeiros conceitos e nos ensina como trabalhar 

com os conteúdos aprendidos, entendê-los e refletir sobre o que nos cerca, porém, 

como indicado no capítulo anterior, referente às políticas públicas educacionais, nem 

sempre foi favorecida a relação educação de qualidade e professores bem formados. 

A profissão de professor muitas vezes também é culturalmente encarada pela 

sociedade como sendo uma função simples, afinal, o ser humano é capaz de aprender 

com o que o cerca e de ensinar aos demais. Porém, por mais que o ato de ensinar 

seja aparentemente simples, esta suposta simplicidade, não passa de uma grande 

ilusão, pois a ação docente requer o estudo e aprimoramento constantes. 

Logicamente, como entendemos que o ato de ensinar compreende uma série 

de processos, nada mais lógico que a formação de professores também aconteça de 

forma ininterrupta e, neste aspecto, a opção pela docência é apenas um passo rumo 

à profissionalização e ao desenvolvimento desse profissional, pois como nos diz 

Demo (2009), ao fazer a opção pela docência, consequentemente há também a opção 

pelo compromisso de seguir aprendendo como um “eterno aprendiz”, afinal, a 

aprendizagem acontece na troca de experiências, na significação e ressignificação 

dos conteúdos, no constante aperfeiçoamento do aprender a aprender. 

É melhor definir o professor como “aprendiz” (“eterno aprendiz”). Assume 
aprendizagem como profissão e encaixa em sua profissão o compromisso de 
fazer outros aprenderem também. Os novos tempos acarretam novos reptos, 
entre eles saber desconstruir-se de maneira permanente, para ressuscitar 
todos os dias. Professor acabado é algo fútil. Manter-se aprendendo sempre 
é sua glória, mais que sua sina. Tem o compromisso de trazer para o aluno o 
que há de melhor no mundo do conhecimento e da tecnologia, para poder 
aprimorar sempre as oportunidades de aprender. Ao mesmo tempo, precisa 
saber aprender de muitas circunstâncias, não apenas de uma teoria isolada, 
de alguns autores fechados, de certas posições consideradas intocáveis. 
Nada é mais “tocável” que conhecimento, que, no fundo, é uma metamorfose 
ambulante (DEMO, 2009, p. 71). 
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Portanto, formar bem um professor é prepará-lo para a diversidade, 

principalmente, em um mundo com mudanças contínuas como o nosso. Afinal, se 

nada é estático, as práticas do professor também estão em constante modificação, 

exigindo uma formação inicial qualificada, que o prepare para a constante reflexão 

acerca de sua própria prática, que também o capacite para seguir aprofundando os 

seus estudos, que ele consiga aprender-a-aprender, procure sempre novas formas de 

interagir com o conhecimento para enfrentar as questões pertinentes do dia-a-dia em 

uma sala de aula da melhor forma possível.  

Segundo Tardif (2000, p. 21), “não problematizada, nossa própria relação com 

os saberes adquire, com o passar do tempo, a opacidade de um véu que turva nossa 

visão e restringe nossas capacidades de reação”, portanto, temos que pensar desde 

a formação inicial do professor, em criar uma consciência crítica e reflexiva que o 

motive para seguir aprendendo sempre, buscando, questionando e (re)significando 

suas próprias práticas e conhecimentos, pois como nos afirma novamente o autor 

(2002, p. 287) “as fontes da formação profissional dos professores não se limitam à 

formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do termo, de uma 

formação contínua e continuada que abrange toda a carreira docente”.  

Os saberes profissionais também são variados e heterogêneos porque não 
formam um repertório de conhecimentos unificado, por exemplo, em torno de 
uma disciplina, de uma tecnologia ou de uma concepção do ensino; eles são, 
antes, ecléticos e sincréticos. Um professor raramente tem uma teoria ou uma 
concepção unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam 
muitas teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que 
pareçam contraditórias para os pesquisadores universitários. Sua relação 
com os saberes não é de busca de coerência, mas de utilização integrada no 
trabalho, em função de vários objetivos que procuram atingir 
simultaneamente (TARDIF, 2000, p. 14). 
 

Portanto, entendemos que a formação de professores, como já especificamos 

anteriormente, ocorre durante toda a vida acadêmica e profissional do professor, 

desde a propensão para a carreira docente, até o momento em que há a decisão de 

ingressar em um curso de formação de professores e continuando no 

desenvolvimento profissional em sala de aula, com toda a complexidade e 

subjetividade que envolvidas nas relações de ensino-aprendizagem. Nesta lógica, 

entendemos que o professor também seja capaz de seguir como um pesquisador, um 

inovador, um crítico reflexivo de sua ação, um profissional consciente de sua 

intencionalidade e do mundo que o cerca. Logo, concordamos com Marcelo García 

(2013), quando o autor afirma que:  
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A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os – alunos 
recebem (MARCELO GARCÍA, 2013, p. 26). 
 

Logo, a ação de formar um professor é um esforço que integra uma série de 

processos e recursos e, neste aspecto, ainda é necessário que ocorra muita discussão 

sobre o tema, pois não estamos sabendo formar bem nossos professores, por uma 

série de fatores, que vão do academicismo, do reforço constante de uma cultura 

bacharelesca, disciplinas fragmentadas nos currículos dos cursos, pouco espaço para 

a reflexão e desenvolvimento de práticas relacionadas à docência, pesquisa e 

inovação, o que consequentemente, acabam interferindo na prática das ações críticas 

e reflexivas do futuro professor, nos subterfúgios de abordagem, além das 

interferências das vontades políticas e mercantis, muitas vezes, adotadas de forma a 

nem se levar em conta o caráter educacional envolvido na formação docente. 

Neste aspecto, estudos e pesquisas de Gatti (1997, 2010, 2013, 2014), Gatti et 

al. (2010), Gatti, Barretto e André (2011) e Gatti et al. (2015) apontam uma verdadeira 

crise que a formação docente está enfrentando, pois quase nada tem sido feito em 

relação à qualidade da formação dos futuros professores, onde vemos a reprodução 

de currículos fragmentados, conteúdos genéricos e elaborados sem contemplar as 

necessidades formativas deste profissional, além de estágios mal desenvolvidos e 

falta de integração entre os ambientes formativos.  

Os estudos das autoras acima citadas também mostram uma grande 

dissociação entre teorias e práticas, onde os estágios além de serem mal 

acompanhados, em alguns casos, chegam a ser fictícios, onde raras instituições 

especificam em que consiste as ações relacionadas aos estágios supervisionados, e 

de que forma ocorre a sua supervisão e avaliação, transformando este importante 

processo de aprendizagem, em uma mera burocracia a ser cumprida de forma 

inadequada, visando apenas à finalização do curso. Suas pesquisas ainda mostram 

que as avaliações dos cursos de formação docente são precárias, tanto interna, 

quanto externamente e relatam a falta de integração entre o ensino universitário e as 

escolas, futuro ambiente profissional dos professores. 
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E as pesquisas das autoras acima ainda mostram que a situação de 

dissonância vivenciada nos cursos de formação de professores é perpetuada na 

carreira dos docentes, consequentemente, afetando o desempenho e função social 

da escola e gerando impactos nos níveis educacionais de toda a população brasileira. 

Infelizmente, os estudos ainda apontam uma outra consequência, que poderá 

contribuir ainda mais para o declínio educacional e fragilização da profissão de 

professor, que é a falta de interesse dos universitários em adentrar na carreira 

docente, influenciados pelos aspectos das condições de ensino dos cursos voltados 

para a área da educação, pela inadequação das condições de trabalho após 

formados, pela contínua desvalorização salarial, inexistência de reconhecimento e 

respeito enquanto profissional e ausência de prestígio social, tornando os cursos 

voltados para a área os menos atrativos dentre as opções de cursos superiores. 

Segundo Gatti (2010), a formação de professores no Brasil, realizada em 

cursos específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das Escolas 

Normais, que preparavam docentes para o ensino alfabetizador. Ainda conforme a 

autora, estes cursos eram equivalentes ao nível secundário e foi somente em meados 

do século XX, que os mesmos passaram a corresponder ao ensino médio, sendo eles 

responsáveis pela formação dos professores para os primeiros anos do ensino 

fundamental e a educação infantil, situação que foi mantida até a promulgação da LDB 

nº 9.394/96, que, regulamentou que a formação docente para atuação em todos os 

níveis deve ser realizada em cursos superiores. 

Segundo Saviani (2009), no caso brasileiro, a questão referente ao preparo 

profissional de professores e o ensino em cursos específicos surge apenas após a 

independência, no final do século XIX, pois foi durante este período que foi iniciada a 

discussão da organização de uma instrução que atendesse às camadas populares, 

fazendo surgir também a necessidade de formar professores para atender à expansão 

das escolas. O autor também dividiu em seis períodos a história da formação de 

professores no Brasil, sendo eles:  

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 
período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 
que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 
próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 
Escolas Normais.  
2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), 
cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a 
escola-modelo.  
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3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos são 
as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando 
de Azevedo em São Paulo, em 1933.  
4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 
consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971).  
5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 
(1971-1996).  
6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) (SAVIANI, 
2009, p. 143-144). 
 

Logo, temos uma sequência histórica de tentativas de formação de professores, 

porém, esta tardia preocupação teve de fato o seu início no século XIX, quando houve 

a universalização da instrução elementar e a consequente organização dos sistemas 

nacionais de ensino, gerando a necessidade de formar docentes para atuar de forma 

padronizada dentro das instituições.  

Portanto, fica claro que desde as primeiras instalações educacionais não houve 

uma preocupação nem com a qualidade do que estava sendo ensinado e nem com a 

questão da formação docente, sendo que esta, ainda conforme Saviani (2009), só tem 

início quando da promulgação da Lei das Escolas de Primeiras Letras, em 15 de 

outubro de 1827, que estipulava apenas a necessidade do professor ser aprovado por 

aqueles especialistas contemplados como aptos para esta função na referida lei, ou 

seja, não exigindo uma formação específica, mesmo porque, a lei prevê o 

desenvolvimento do ensino pelo método mútuo, havendo a necessidade de 

treinamento de tal profissional para a utilização do método adotado, logo, temos o 

ensino posto como treinamento e não como ato de aprendizagem e o professor como 

um tipo de instrutor, assim, não sendo necessária nenhuma formação específica. 

Ainda segundo Saviani (2009), mesmo após a implantação das Escolas 

Normais, com a promulgação do Ato Adicional de 1834, o currículo abordado 

continuava sendo o mesmo ensinado nas escolas de primeiras letras, sendo 

contemplado um dos grandes problemas relativos à profissão de professor, que é a 

falsa alegação de que conhecendo o conteúdo daquilo que se quer ensinar, qualquer 

pessoa pode se transformar em um professor apto para executar as funções 

relacionadas ao ensino de uma outra pessoa, quando na realidade sabemos que 

apenas o domínio do conhecimento específico de uma área não é suficiente.  

Tanuri (2000), afirma que as escolas destinadas ao preparo específico da 

formação docente estão ligadas à institucionalização da instrução pública no mundo 

moderno, à implementação das ideias liberais e à destinação do ensino primário para 
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todas as camadas da população, o que só ocorre com a difusão dos ideais da 

Revolução Francesa. Anteriormente a isso, existia mais uma preocupação prática de 

ensinar ao docente o domínio do método de ensino adotado.  

Ao proceder tal análise, não há como negar a natureza cíclica do que nos cerca, 

pois ao refletirmos, por exemplo, acerca da difusão de tantos métodos apostilados 

atualmente, onde os professores devem aprender a trabalhar com o método para 

poder ministrar as suas aulas, temos nisto a retomada da preocupação prática de 

ensinar ao docente o domínio do método de ensino adotado, desconsiderando a 

autonomia, conhecimento, formação e capacidade do professor. 

Também fica muito evidente que junto às primeiras referências da formação 

docente, já havia uma problemática reincidente até também hoje, que é a inadequação 

em preparar este profissional para a sua carreira, visto que a preocupação parece 

sempre estar voltada para formar o professor para atuar em um ensino que atenda 

uma demanda específica e seguindo dentro de um controle de conteúdo não 

analisado pelo docente, desfavorecendo um ensino reflexivo e voltado para a 

realidade das escolas e da sala de aula.  

Consequentemente, este tipo de abordagem das questões educacionais, 

acabam por se transformar em algo altamente mecanizado e que busca apenas o 

domínio direcionado de uma determinada ação disciplinada e altamente controlada 

por terceiros, com a finalidade de apenas acertar a resposta para uma dada pergunta, 

não contemplando o incentivo à reflexão, nem do professor e nem do aluno, como 

também, deixam completamente de lado as complexidades cognitivas e as 

particularidades de aprendizagem, desconsiderando as realidades práticas e a 

necessidade de práticas específicas para se ensinar um determinado conteúdo, por 

fim, acabam subvertendo o professor em um mero técnico de métodos pré-estipulados 

e seus discentes em repetidores e reprodutores de respostas não reflexivas.  

É necessário entender as especificidades dos cursos de Licenciatura, pois a 

falta de integração entre as disciplinas específicas e as questões pedagógicas, 

trabalhando sem promover experiências significativas e direcionadas para prática 

docente, que possam ser incorporadas como modelos, sem discutir e refletir sobre a 

docência e o ambiente profissional, favorece para que o futuro professor, tenha seus 

modelos embasados em práticas fragmentadas, desprovidas de experiências e ações 

integradoras, assim, contribuindo para que ele perpetue a fragmentação e a falta de 

integração em todos os níveis educacionais em que atuar. 
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Estudos sobre o pensamento do professor, sobre ensino reflexivo, sobre base 
de conhecimento para o ensino, apesar de diversidade teórica e metodológica 
que os caracterizam, têm apontado para o caráter de construção do 
conhecimento profissional, para o desenvolvimento profissional ao longo do 
próprio exercício da docência e para a construção pessoal desse tipo de 
conhecimento [...] e vêm apontando sistematicamente a importância da 
experiência pessoal na aprendizagem profissional, da significação pessoal de 
tal experiência e da consideração da prática profissional como fonte básica 
(embora não única) de tal aprendizagem (MIZUKAMI,1996, p. 60). 
 

Segundo Gatti (2013), os professores são os agentes da educação escolar e 

que é a escola a instituição social que serve de pedra fundamental na instrução e 

formação do indivíduo para a vida civil, para o seu entendimento das concepções de 

cidadania, urbanidade, sociedade, democracia, obrigações e direitos enquanto 

indivíduo, dentro de uma sociedade. Neste aspecto, a autora (2013, p. 60), fala que: 

“a representação de valor da profissão docente também está associada ao 

reconhecimento do valor social atribuído à sua formação”. 

Logo, se o professor recebe uma formação, uma identidade profissional, um 

status social e um salário inadequados e de segunda linha, fica mais do que claro que 

a educação no Brasil, de uma forma geral e em todos os seus níveis, é inadequada e 

de segunda linha e que, antes dela ser pensada como educação e preparação do 

futuro de uma nação, ela é desenvolvida e trabalhada como sendo um fator político e 

econômico, que por sua vez, faz com que ela seja adequada àquilo que é mais 

conveniente para quem dita as regras políticas e econômicas. 

Portanto, como nos dizem os autores com quem dialogamos, ora de forma 

direta, ora indireta, podemos concluir que a seletividade no Brasil é cultural, social, 

econômica, política, educacional e tecnológica, logo, os reflexos de todas estas 

exclusões paralelas são repercutidos na escola, sendo assim, é essencial que a 

formação de professores pense em possibilitar o desenvolvimento de um profissional 

preparado para trabalhar neste ambiente complexo, consciente de sua função social 

e capaz de refletir sobre as suas práticas.  

Por fim e com certeza o mais importante, deve-se considerar com todo 
cuidado o problema do conteúdo da educação a ser desenvolvido no âmbito 
de todo o sistema. Conforme os documentos legais, a começar pela 
Constituição Federal e LDB, a educação tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a 
qualificação para o trabalho. Levando-se em conta que esses fins se referem 
indistintamente a todos os membros da sociedade brasileira considerados 
individualmente, podemos interpretar, com Gramsci (1975), que o objetivo da 
educação é conduzir cada indivíduo até a condição de ser capaz de dirigir e 
controlar quem dirige. Fica claro que tal objetivo não poderá ser atingido com 
currículos que pretendam conferir competências para a realização das tarefas 
rotineiras demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se apenas 
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na qualificação profissional e secundarizando o desenvolvimento da pessoa 
e o preparo para a cidadania (SAVIANI, 2010, p. 780-781). 
 

Gatti (1997), afirma que a questão da formação de professores tem sido um 

grande desafio para as políticas públicas educacionais, afinal, a escolha e implantação 

de uma determinada política implica diretamente em diversas instâncias, uma delas é 

a da própria política, que interfere diretamente na gestão dos sistemas, redes, 

instituições de ensino e práticas pedagógicas, por meio dos currículos, adoção de 

sistemas específicos de materiais didáticos e regulamentações quanto à formação de 

professores. Um outra é a instância econômica, que interfere na destinação de verbas, 

financiamentos e custos educacionais, além das sociais, pela possibilidade de diminuir 

deficiências históricas, culturais e sociais, e promover a igualdade.  

Porém quando analisamos todas as instâncias que envolvem as políticas 

públicas educacionais, temos a real noção do quanto a educação no Brasil está falha 

e do quanto temos que promover a melhora na formação de professores, nas suas 

condições de trabalho, no seu status e salários. É fundamental que aconteça uma 

mudança na forma como os cursos de formação de professores vem sendo 

desenvolvidos, como também é necessário que as políticas públicas e a sociedade 

trabalhem para resgatar o preparo profissional docente, entendendo as implicações 

envolvidas neste processo e o quanto estas mudanças podem contribuir para a 

qualidade de toda a educação, e concordamos com Gatti (2013), quando propõe que: 

I. a formação de professores não pode ser pensada apenas a partir das 
ciências/áreas disciplinares, como adendo destas áreas, mas precisa ser 
pensada e realizada a partir da função social própria à educação básica, à 
ESCOLA e aos processos de escolarização – ensinar às novas gerações o 
conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com 
nossa vida civil;  
II. sua formação se volta para a ação pedagógica na educação escolar de 
crianças e adolescentes jovens em desenvolvimento e não de “homúnculos”;  
III. é necessário superar nossa tradição de modelo formativo de professores 
que se petrificou no início do século XX, com inspiração na concepção de 
ciência dos séculos XVIII e XIX;  
IV. fazer a formação de professores para além do improviso, na direção de 
superação de uma posição missionária ou de um mero ofício, deixando de 
lado ambiguidades quanto a seu papel como Profissional e Agente Social da 
mais alta importância;  
V. cultura geral aprofundada é parte necessária ao exercício de seu trabalho 
(GATTI, 2013, p. 59). 
 

E encarando a formação como uma ação contínua, é necessário considerar o 

ambiente profissional também como um ambiente formativo, que proporciona a troca 

de experiências entre os professores e seus pares, que fornece meios de reflexão na 
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prática diária, nas escolhas, no desenvolvimento do trabalho com os alunos e nas 

situações com que o professor é chamado a lidar no cotidiano. 

Não há dúvidas de que o trabalho, a prática nas diferentes escolas, vai 
ensinando, vai completando a formação do professor, por meio do auxílio e 
da influência de colegas, mas também da própria seleção que o exercício 
individual do magistério vai fazendo. O professor vai ‘aprendendo fazendo, 
com seus alunos’, e retendo o que dá certo, incorporando isso para futuras 
soluções (LÜDKE, 1996, p. 40) 
 

 Logo, também é necessário que a formação docente seja entendida levando-

se em consideração as relações sociais que nela interagem, dentro da sociedade da 

qual ela faz parte, afinal, a escola não é uma ilha e não vive isolada, bem como os 

alunos não são uma “tabula rasa”, eles já chegam na escola com conhecimentos 

adquiridos por meio de suas próprias experiências e do contato com outras pessoas. 

Enquanto seres humanos, todos recebemos influências diversas e a sala de aula é o 

universo onde estas várias visões de mundo têm a oportunidade de interagir, cabendo 

ao professor a função de intermediação do conhecimento escolar, sabendo aproveitar 

as situações do dia-a-dia para ampliar e embasar o conhecimento já existente, assim 

fornecendo condições para que ele seja ampliado.  

Tanto o fenômeno da educação como a formação docente precisam ser 
considerados em suas relações com o social. A formação do docente exige 
compreensão da educação e de sua prática, inseridas no quadro maior da 
sociedade. Para tanto, o docente (educador que atua no sistema escolar) 
deve dominar conteúdos ou saberes sobre a formação dessa sociedade em 
que atua. Supera-se, dessa forma, a preocupação tecnicista ou 
metodologicista dos cursos de formação docente. Dominar técnicas de 
ensino, ou processos didático-pedagógicos, ou mesmo conteúdos 
enciclopédicos não é suficiente. É necessário compreender a dinâmica da 
sociedade onde os processos educativos acontecem e dentro da qual tais 
processos têm sentido. A superação das visões não críticas, que dispensam 
a relação da educação com a sociedade e se fecham no próprio fenômeno 
escolar, exige o domínio de conteúdos que contextualizem a ação da escola. 
O domínio de técnicas e métodos, ou mesmo de conteúdos clássicos, 
também é importante, embora secundário, ante a necessidade de 
compreender as inter-relações entre os processos educacionais e os sociais. 
Dada a primazia dessas relações, a educação não tem sentido como 
fenômeno isolado. Ela acontece em função da sociedade que a determina 
unidirecionalmente (no caso das abordagens crítico-reprodutivistas) ou na 
sociedade que, ao mesmo tempo que determina os processos educativos, 
também é dinamizada pelas ações educativas (GAMBOA, 1996, p. 122-123). 
 

Portanto, olhar para os ambientes formativos é olhar para a complexidade da 

sociedade em que vivemos, o que possibilita o desenvolvimento de políticas públicas 

educacionais mais pertinentes e próximas às realidades da escola. Neste aspecto, 

Gatti (1997) nos mostra que o Estado, em diferentes níveis, não desenvolve políticas 

coerentes, direcionadas para a educação e para a carreira docente, pois ainda há 
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pouca consciência sobre a função social do professor, da educação e a sua 

importância para o desenvolvimento do país, além da descontinuidade de ações 

voltadas para a questão educacional. 

Neste aspecto, Nóvoa (1997) destaca que o distanciamento entre as políticas 

educacionais e os ambientes formativos, bem como, as finalidades mercadológicas 

implícitas nos documentos legais, servem para criar tensões quanto à educação e os 

seus objetivos, além do desenvolvimento de controles por parte do Estado, em relação 

às questões cientifico-curriculares dos cursos de formação docente.  

A política reformadora tem aprofundado o fosso que separa os actores dos 
decisores, fomentando perspectivas sociais conformistas e orientações 
técnicas sobre o papel dos professores. A tutela político-estatal tende a 
prolongar-se através de uma tutela cientifico-curricular, verificando-se a 
instauração de novos controlos, mais subtis, sobre a profissão docente. As 
tensões e os conflitos suscitados actualmente em tomo da formação de 
professores prendem-se não só com a ocupação de um importante mercado 
de trabalho, mas sobretudo com o controlo do campo social docente 
(NÓVOA, 1997, p. 22 e 23). 
 

 Em relação à influência política na questão educacional, Schön (1997), assim 

como Nóvoa (1997), atenta para o embate que isso provoca, pois de um lado temos 

os ambientes formativos tentando desenvolver o seu trabalho, do outro temos as 

políticas educacionais e o seu alinhamento com a política e as questões 

mercadológicas, criando mecanismos de controle e tentando subverter a educação, 

afastando-a de sua função social e de seu compromisso com a cidadania. 

Como sabem, estamos agora no meio de um dos processos cíclicos de 
reforma educativa. Mais uma vez, tomámos consciência das inadequações 
da educação na América. Como é hábito, atribuímos a culpa às escolas e aos 
professores, o que equivale a culpar as vítimas. Alguns legisladores iniciaram 
um processo tendente a instituir um controlo regulador das escolas, 
procurando legislar sobre o que deve ser ensinado, quando e por quem, 
contemplando ainda os modos de testar o que foi aprendido e se os 
professores são competentes para o ensinar. Neste processo, estamos a 
repetir um modelo já conhecido de política de reforma, ou seja, uma 
regulação do centro para a periferia em que uma orientação política emanada 
de um governo central para uma periferia de instituições locais é reforçada 
através de um sistema de prémios e de punições. Tais intervenções induzem 
as instituições periféricas a tornear os regulamentos, a arranjar os relatórios 
de modo a sintonizá-Ios com a política central e a fazer uma interpretação 
literal das medidas em detrimento das intenções que lhes estão subjacentes, 
tal como as crianças aprendem a obter boas notas em vez de aprenderem os 
conteúdos que são ensinados. O resultado de tudo isto é uma espécie de 
jogo paralelo entre as escolas na periferia, que procuram continuar a fazer as 
mesmas actividades, e as autoridades centrais ou regionais que tentam 
controlar os comportamentos das escolas (SCHÖN, 1997, p. 79). 
 

 É em meio a este embate que buscaremos conceituar a formação docente.  
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3.1. A formação de professores: entre a subjetividade e a complexidade 

 

Em primeiro lugar, qualquer que seja a prática de que participemos, a de 
médico, a de engenheiro, a de torneiro, a de professor, não importa de quê, 
a de alfaiate, a de eletricista, exige de nós que a exerçamos com 
responsabilidade. Ser responsável no desenvolvimento de uma prática 
qualquer implica, de um lado, o cumprimento de deveres, de outro, o exercício 
de direitos. O direito de ser tratados com dignidade pela organização para a 
qual trabalhamos, de ser respeitados como gente. O direito a uma 
remuneração decente. O direito de ter, finalmente, reconhecidos e 
respeitados todos os direitos que nos são assegurados pela lei e pela 
convivência humana e social (FREIRE, 2014a, p.105). 

  

Atualmente, o professor vive um constante dilema cultural que foi sendo 

desenvolvido e difundido nas sociedades, ele é o profissional em dúvida, pois ao 

mesmo tempo que ele é cobrado a saber tudo o tempo todo, ele também é acusado 

de trabalhar em algo que qualquer um poderia fazer. Como também é ele questionado 

se possui de fato uma profissão, ou se apenas é professor. É também este profissional 

que deveria ter uma formação adequada e qualificada, porém é ele que fica relegado 

à formação que ainda não é compreendida em toda a sua complexidade, como se a 

opção pela licenciatura fosse algo destinado aos que não conseguem boas 

colocações em outros cursos. 

Infelizmente, o equívoco cultural acima descrito, fica nítido quando analisamos 

a condição formativa e o desenvolvimento da carreira docente, onde todos os 

preconceitos e falsas premissas são revelados e acabam por ser cruelmente 

introduzidos em tudo o que diz respeito ao professor, quer seja em sua formação 

inicial, ou em serviço, quer seja em sua atuação profissional.  

O professor, mais do que qualquer outro profissional, não pode ser considerado 

como uma obra acabada, principalmente em virtude de sua atuação e das 

perspectivas que envolvem a sua ação, pois ele trabalha com conhecimento e com o 

potencial humano, logo os resultados de tudo o que é desenvolvido em sala de aula, 

não podem ser medidos prontamente, afinal, o ser humano é fruto de uma série de 

interações múltiplas que influenciam em sua formação e que permeiam todos os 

ambientes que exercem ação sobre ele. Portanto, a cultura, a sociedade e os grupos 

sociais do qual fazemos parte e que nos cercam, bem como, nossas crenças e 

posicionamentos, são eles mesmos frutos de todas estas forças, que obviamente, 

exercem as suas influências não apenas nos indivíduos, como também em todas as 

instituições sociais, inclusive na família, na escola e também no trabalho do professor. 
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 Contudo, o professor é o profissional que acaba sendo cobrado de forma 

desmedida por questões que ultrapassam os portões da escola e vão muito além das 

ações educacionais que sempre haviam sido exercidas em sala de aula até então, 

exigindo uma reestruturação de toda a cultura escolar e de formação docente. Mais 

do que nunca, temos hoje uma sociedade que se reconstrói diariamente, em virtude 

de uma série de mudanças nas condições sociais, econômicas e políticas, fortemente 

influenciada pelo desenvolvimento tecnológico e a globalização.  

Temos uma condição no mundo atual que para a escola, e, particularmente 

para o professor, é apresentada uma série de desafios coletivos e pessoais, que estão 

presentes em nossa sociedade e que testam de forma exaustiva as capacidades do 

ambiente escolar e do docente em lidar com o diverso, refletidos nas variedades de 

situações que transitam desde questões relacionadas à ética, moral, civilidade e 

urbanidade, até questões de gênero, condições sociais, minorias étnicas, opções 

religiosas e contextos históricos relacionados aos discentes, além obviamente, da 

questão educacional em si e dos conteúdos adotados como sendo pertinentes a cada 

etapa escolar, exigindo que tais profissionais estejam preparados e aptos a trabalhar 

com estas inúmeras possibilidades divergentes.  

O contexto em que trabalha o magistério tornou-se complexo e diversificado. 
Hoje, a profissão já não é a transmissão de um conhecimento acadêmico ou 
a transformação do conhecimento comum do aluno em um conhecimento 
acadêmico. A profissão exerce outras funções: motivação, luta contra a 
exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 
sociais, com a comunidade ... E é claro que tudo isso requer uma nova 
formação: inicial e permanente (IMBERNÓN, 2002, p. 14). 
 

Logo, podemos concluir que não há como a escola e os cursos de formação de 

professores darem conta de trabalhar com tantas questões, bem como, não é possível 

ignorar as mudanças ocorridas na sociedade e nas instituições sociais, frente às 

tecnologias e às modificações que elas provocaram nas interações e relações 

humanas, transformando as formas de comunicação, transmissão, aquisição e 

absorção de conhecimento e que, inegavelmente, acrescentam novas dinâmicas aos 

papéis desenvolvidos pelos ambientes formativos e pelo professor, exigindo inclusive 

que ocorra a discussão não apenas dos conhecimentos a serem trabalhados, mas 

também da arquitetura escolar.  

Afinal, em um mundo tecnológico, a informação deixou de ser exclusiva da 

escola, porém o fato de haver informações e conhecimentos espalhados por todos os 

lados, não torna a escola e a figura do professor obsoletos, pois há conhecimentos 
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que precisam de uma pessoa que seja capaz de nos mostrar os melhores caminhos, 

ou as várias formas de se atingir um objetivo, bem como há a necessidade de ensinar 

a importância das fontes onde a pesquisa está ocorrendo, seja para a aquisição de 

uma informação rotineira, ou para um conhecimento acadêmico. Outra consequência 

decorrente da apontada anteriormente, é o fato do confronto de tais informações sem 

fonte e idoneidade comprovadas, frente ao conhecimento exposto pelo professor, 

como se ambas tivessem igual valor, conteúdo e pertinência. 

Apenas pelo que apontamos acima, fica nítida a necessidade de uma formação 

de professores qualificada e voltada para preparar um indivíduo reflexivo. Afinal, 

nenhum outro local é tão propício para abordar questões tão diversas quanto o 

ambiente escolar, aliás, para uma boa parte de nossas crianças e adolescentes é nele 

que ocorrerá a possibilidade de trabalhar com o diverso pela primeira vez, pois a 

escola oferecerá o primeiro contato com outras etnias, culturas e classes sociais.  

Como será também na escola que teremos a oportunidade que lidar com as 

opiniões contrárias às nossas e é pela ação do professor que seremos levados a 

questionar o mundo que nos cerca e aprender o que é cidadania, urbanidade, respeito, 

tendo incentivo para desenvolver a reflexão e o espírito crítico, dentro de contextos 

variados. Neste aspecto, concordamos com Imbernón (2002), quando ele defende a 

amplitude que deve ter a ação educacional na vida de um cidadão. 

A instituição que educa deve deixar de ser "um lugar" exclusivo em que se 
aprende apenas o básico (as quatro operações, socialização, uma profissão) 
e se reproduz o conhecimento dominante, para assumir que precisa ser 
também uma manifestação de vida em toda sua complexidade, em toda sua 
rede de relações e dispositivos com uma comunidade, para revelar um modo 
institucional de conhecer e, portanto, de ensinar o mundo e todas as suas 
manifestações. Deve ensinar, por exemplo, a complexidade de ser cidadão e 
as diversas instâncias em que se materializa: democrática, social, solidária, 
igualitária, intercultural e ambienta (IMBERNÓN, 2002, p. 08). 
 

Fatalmente, como já destacamos, não há como apenas um curso de 

Licenciatura abarcar tamanhas complexidades postas para a escola e o professor, 

consequentemente, não é possível que os anos na faculdade fossem suficientes para 

preparar o futuro docente a responder sozinho todos os questionamentos que lhe são 

impostos, pois o que muitas vezes é cobrado deste profissional é que ele seja capaz 

de oferecer respostas para qualquer pergunta, de qualquer natureza e a dar conta de 

todo tipo de questão, porém, o fato incrível em tudo isso é que todos nós temos 

conhecimento de que seria impossível para a capacidade humana aprender tudo 

acerca de tudo, mesmo se nos propuséssemos a nos dedicar apenas para uma única 
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disciplina, tal tarefa seria algo para ser desenvolvido durante toda uma vida, sem 

nenhuma garantia de que conseguiríamos executar esta façanha, pois o 

conhecimento é uma obra em construção contínua, ele não cessa nunca. 

Um primeiro aspecto que nos parece conveniente destacar é a necessidade 
de conceber a formação de professores como um continuum. Apesar de ser 
composto por fases claramente diferenciadas do ponto de vista curricular, a 
formação de professores é um processo que tem de manter alguns princípios 
éticos, didácticos e pedagógicos comuns, independentemente do nível de 
formação [...] Isto significa que o modelo de ensino e, consequentemente, o 
modelo de professor assumido pelo sistema educativo e pela sociedade tem 
de estar presente, impregnando as actividades de formação de professores, 
a todos os níveis. Este princípio implica, também, a necessidade de existir 
uma forte interconexão entre o currículo da formação inicial de professores e 
o currículo da formação permanente de professores. Nesta perspectiva não 
se deve pretender que a formação inicial ofereça “produtos acabados”, 
encarando-a antes como a primeira fase de um longo e diferenciado processo 
de desenvolvimento profissional (MARCELO GARCÍA, 1997, p. 54 e 55). 
 

Ao mesmo tempo, ressaltamos mais uma vez que o professor também é aquele 

profissional subestimado, colocado em uma situação como se a subjetividade de seu 

trabalho e, na maior parte das vezes, a falta de possibilidade em ver a continuidade e 

os frutos de sua ação a longo prazo, fosse embasamento para qualificá-lo como 

alguém facilmente substituível, desconsiderando todo conhecimento específico, 

pedagógico e didático do docente, como também toda a sua prática de vivência em 

sala de aula. Prova disso são os inúmeros métodos apostilados e dispositivos virtuais 

de ensino que tanto proliferam, mas, que em muitos casos, são desenvolvidos apenas 

tomando por base os conhecimentos em si, ou a melhor plataforma para que ele seja 

trabalhado, não levando em conta os mecanismos cognitivos de aprendizagem e as 

técnicas que o professor emprega para ensinar determinados temas específicos.   

Frente a tantos desafios, é essencial que tanto a sociedade, quanto a academia 

de uma forma geral e, principalmente, os cursos onde o professor é formado, e as 

escolas, onde ele irá atuar, entendam que é necessário um esforço conjunto e 

contínuo no processo formativo, pois a formação inicial é apenas o despertar de uma 

grande jornada de aprendizado, que continua a se desenvolver no ambiente escolar, 

na troca de experiências entre os seus pares no ambiente de trabalho, no constante 

aprender por meio de cursos de aperfeiçoamento e capacitação, formação continuada, 

pós-graduação, ou cursos específicos que trabalhem novas técnicas de ensino. 

Aprender a ensinar constitui um processo que perpassa toda a trajetória 
profissional das professoras, mesmo após a consolidação profissional. Os 
relatos fazem referências constantes à importância da atuação docente para 
esse tipo de aprendizagem. Analisam casos específicos e explicitam como 
foram importantes para o estabelecimento de relações, realização de 
'diferentes leituras' e modificação tanto das concepções que possuíam quanto 
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cela prática que realizavam. Pode-se dizer que essa aprendizagem, ao 
perpassar toda a trajetória profissional do professor, pode ser considerada 
num contínuo (mesmo que com momentos de grandes avanços e/ou longas 
estagnações) que é pessoal e que supera visões tradicionais de se considerar 
teoria e prática na formação (básica e continuada) de professores, já que todo 
tipo de conhecimento (inclusive o da própria prática) na realização de um 
ensino é contextualizado em situações singulares (MIZUKAMI,1996, p. 85). 
 

E se partimos da premissa que os professores são formados em um ambiente 

fragmentado e que não costuma ter muito incentivo à pesquisa, fica clara a perspectiva 

educacional que está sendo construída durante a sua formação. 

A qualidade da educação escolar repousa na interação construída entre 
pessoas na intencionalidade de instruir(-se) e educar(-se) [...] Ela repousa 
nas relações pedagógicas entre seres que buscam construir uma civilização. 
Ela se constitui nas mediações frutíferas que permitem a sequência dos 
conhecimentos e da busca por uma sociedade mais justa, em relações 
interpessoais, por onde perpassam os sentidos de uma civilização (GATTI, 
2013, p. 58). 
 

Gatti (1997) lembra ainda que, tendo os cursos de pedagogia e licenciatura 

uma finalidade profissionalizante, estes devem assegurar a formação e o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades, que permitam ao futuro professor 

iniciar sua carreira com um mínimo de condições de qualificação. E, logicamente que 

para alçar tais objetivos, os conteúdos específicos precisam ser articulados com as 

disciplinas de cunho pedagógico.  

Afinal, como nos reforça a autora, a ação educacional é o desenvolvimento da 

práxis com intencionalidade e isto tem que estar presente na formação de professores 

desde o início. Gatti (1997) ainda ressalta que não adianta criar cursos dos mais 

variados, com estruturas diversas ou falar em insumos para a educação, se em 

nenhum momento houver a reflexão de quem serão os professores que responderão 

por esta formação e em que condições terão que realizar tal tarefa. Novamente temos 

colocada a questão intenção da práxis, pois não há teoria sem prática e vice-versa. A 

formação de professores tem que integrar seus conteúdos e pensar a ação de 

formação, visando à atuação que será desenvolvida junto ao público com que o 

discente das licenciaturas irá atuar, pois somente assim a formação docente poderá 

cumprir a sua ação com a intencionalidade adequada às condições sociais, 

econômicas e políticas a que são submetidas. 

Segundo Mizukami (2005), um dos grandes desafios que envolvem tanto as 

instituições de ensino superior, quanto a escola, estando estas na função de agentes 

formadores é a construção e manutenção de uma comunidade de aprendizagem no 

ambiente de trabalho, que possa contribuir com os processos formativos vivenciados 
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dentro da universidade, durante a formação inicial, e na escola, enquanto local de 

trabalho, afinal, são nestes ambientes onde a teoria e a prática se fundem nas ações 

diárias, propiciando os mais variados momentos formativos durante o início e o 

desenvolvimento da carreira profissional, entendendo ainda que as ações formativas 

devem ter o formador como foco.  

Ao analisar uma situação de ensino, o professor recorre a seus 
conhecimentos acadêmicos, suas experiências prévias, seus sentimentos, 
podendo examinar sua validade diante da complexidade das situações de 
sala de aula (MIZUKAMI; NONO, 2002, p. 74-75). 
 

Com relação a este aspecto, André (1996) também nos diz que: 

Acredito que universidade pode fazer muita coisa. Talvez ela não consiga 
atender a todos os professores, atingir o universo, mas acho que ela pode 
fazer uma rede de polarização, capacitando um grupo que se 
responsabilizará por outro grupo maior, e esses atuarão com seus pares e 
assim por diante (ANDRÉ,1996, p. 100). 
 

Mizukami (2005) ainda enfatiza que nos documentos oficiais são exigidos cada 

vez mais tarefas aos professores, de forma que eles foram colocados como os atores 

centrais da reforma educacional, porém, não há especificação quanto ao perfil e 

habilidades dos formadores de professores, logicamente que se o foco das mudanças 

é a formação de professores, é imprescindível que as políticas públicas educacionais 

também priorizem a ação dos formadores de professores, fornecendo diretrizes, caso 

contrário, iremos perpetuar a situação vivida agora pelos cursos de licenciatura, onde 

cada instituição opta por escolher o que melhor lhe convier, dentro da proposta que 

ela considera adequada como sendo formação docente. 

Pode-se dizer que, de maneira geral, não há preparação formal para o 
formador; que em muitas áreas do conhecimento os processos seletivos 
relacionados à contratação docente em Instituições de Ensino Superior 
priorizam a linha de pesquisa e não a docência e que as iniciativas visando 
propiciar processos de desenvolvimento profissional, durante o desempenho 
das atividades profissionais, têm ‘traduções’ idiossincráticas, ficando na 
dependência de como cada instituição, em particular, concebe a formação do 
formador e como tal formação está contemplada nos respectivos planos de 
desenvolvimento institucional. Via de regra não se encontra explicitação 
formal de um currículo direcionado à formação do formador que contemple 
quem a IES considera como formador e o que esse formador deve saber e 
fazer de forma a ir ao encontro do professor que se pretende formar 
direcionado para tipos de modelos educativos explicitados (MIZUKAMI, 2005, 
p. 08). 
 

 Mizukami (1996), também nos mostra a importância da ação reflexiva do 

professor, pois será por meio da reflexão que o docente terá condições de analisar as 

suas práticas, podendo aprimorá-las e direcioná-las com a intencionalidade 

necessária para favorecer a aprendizagem, não apenas de seus alunos, como 
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também a sua própria. Afinal, como já dissemos anteriormente e como também 

apresentado nas falas de autores citados, a formação do professor ocorre durante 

toda a sua trajetória, por meio dos conhecimentos adquiridos, mesclados à sua 

prática, ao seu contexto e influências do meio, fazendo com que o professor crie seus 

mecanismos de ensinar e de aprender, crie modelos e exemplos, faça escolhas de 

materiais a serem usados em sala de aula, consiga oferecer respostas imediatas às 

situações diversas apresentadas em classe. Desta forma, provando que o professor 

não é um mero reprodutor de propostas previamente preparadas por terceiros, e sim, 

mostrando que ele é um profissional capaz de produzir suas ações educacionais. 

A premissa básica do ensino reflexivo considera que as crenças, os valores, 
as suposições que os professores têm sobre ensino, matéria, conteúdo 
curricular, alunos, aprendizagem etc. estão na base de sua prática de sala de 
aula. A reflexão oferece a eles a oportunidade de se tornarem conscientes de 
suas crenças e suposições subjacentes a essa prática. Possibilita, 
igualmente, o exame de validade de suas práticas na obtenção de metas 
estabelecidas. Pela reflexão eles aprendem a articular suas próprias 
compreensões e a reconhecê-Ias em seu desenvolvimento pessoal 
(MIZUKAMI,1996, p. 61). 
 

Tardif (2012) destaca como se dá a interpretação do conhecimento prático, sua 

natureza e aquisição na formação de professores, mostrando o quanto é importante 

trabalhar os conhecimentos disciplinares, pedagógicos e didáticos, adquiridos durante 

os cursos de formação docente, conciliados com ações práticas, contribuindo para o 

desenvolvimento profissional do futuro professor e de sua aquisição de experiência. 

O autor também fala de uma questão crucial, pois de que vale um diploma se 

a pessoa não conseguir realizar aquilo que se espera dela e, neste aspecto, fica o 

alerta para o que vemos atualmente nos cursos de formação de professores, onde 

temos muitos conteúdos que não se falam e que não propiciam ao discente uma 

interlocução entre o que está sendo aprendido em sala de aula e o que é solicitado 

nas escolas aos professores iniciantes. Tal situação apenas contribui para agravar a 

situação dos cursos de licenciatura, além de fragilizar a figura do professor. 

A maneira como concebemos o saber de experiência, sua natureza e sua 
aquisição, assim como a importância que lhe damos nas atividades de 
aprendizagem dos futuros docentes (cursos, estágios, oficinas, dissertações 
profissionais, etc.) constituem, é claro, questões cruciais para todo programa 
sério de formação de professores. O mesmo ocorre no exercício da profissão 
docente, na medida em que o saber de experiência representa, muitas vezes, 
nas classes e nas escolas, a referência mais segura para garantir a qualidade 
da competência pedagógica dos docentes (TARDIF, 2012, p. 27 e 28). 
 

Logo, é pela junção da teoria e da prática que o professor consegue transformar 

a sua atuação em ação efetiva, ficando claro como é fundamental que ocorra a 
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articulação dos diferentes saberes na formação inicial. O que nos leva a pensar na 

redefinição da base de conhecimentos a ser considerada neste período tão importante 

e que serve de ponto de partida para a profissionalização, assim, propiciando vínculos 

entre os conteúdos e as práticas de ensino, desta forma, contribuindo para que o 

momento do estágio obrigatório seja significativo, favorecendo a reflexão e 

desenvolvimento de novas práticas educacionais em cada uma das etapas do 

processo de formação docente. 

Uma formação que não leva em conta a experiência do ofício e o saber de 
experiência dos práticos é uma formação de má qualidade. Uma formação 
que introduz uma ruptura entre os conhecimentos teóricos e o saber de 
experiência vai na direção errada. Não se pode formar um docente se não se 
levar em conta os saberes que estão na base da profissão e, principalmente, 
do trabalho em classe (TARDIF, 2012, p. 39). 
 

Tardif (2002) também explica enfaticamente que as influências que a escola 

recebe, uma vez que ela está inserida em um contexto específico, em uma 

determinada época do tempo e dentro de um espaço, configurado por uma sociedade, 

ou seja, o autor considera as interferências sofridas ao longo de toda uma vida 

acadêmica, estando presentes também tanto na formação, quanto no trabalho do 

professor, afinal, como já constatamos, a escola atua na transmissão cultural e na 

aquisição de conhecimentos, que são determinados na forma dos currículos adotados, 

que refletem o que a sociedade espera como sendo o perfil de educação aceito.  

Imbernón (2002), assim como Tardif (2002), lembram que há uma demarcação 

muito clara das cobranças sociais feitas para a escola, porém a sociedade não está 

disposta a deixar a instituição escolar desempenhar o trabalho para o qual ela está 

sendo cobrada. Incrivelmente, as mesmas instâncias que cobram as ações da escola, 

são as mesmas que controlam e podam o seu trabalho educacional, e ao que parece, 

a educação vai muito bem, desde que atenda aos interesses de terceiros, mesmo que 

eles não estejam dispostos a contribuir para a educação das futuras gerações, com a 

seriedade e trabalho que são exigidos para tanto.  

Essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de 
educar requerem uma redefinição importante da profissão docente e que se 
assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento 
pedagógico, científico e cultural revistos. Em outras palavras, a nova era 
requer um profissional da educação diferente. No entanto, não podemos 
analisar as mudanças da profissão docente sem observar que isso esteve 
presente durante muitos anos ao redor do debate sobre a profissionalização 
docente, e como diz Labaree (1999:20): "Há uma série de razões para crer 
que o caminho para a profissionalização dos docentes encontra-se cheio de 
crateras e areias movediças: os problemas próprios que surgem ao tentar 
promover os critérios profissionais dentro de uma profissão tão massificada, 
a possibilidade de desvalorização das habilitações como consequência do 
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aumento dos requisitos educativos, a herança niveladora dos sindicatos dos 
professores, a posição histórica da docência como forma de trabalho própria 
de mulheres, a resistência que oferecem os pais, os cidadãos e os políticos 
à reivindicação do controle profissional das escolas, o fato de a decência ter 
democrático a se incorporar a um campo infestado de trabalhos 
profissionalizados, a prévia profissionalização dos administradores das 
escolas e o excessivo poder da burocracia administrativa, a prolongada 
tradição de realizar reformas educacionais por meios burocráticos (...) e a 
diversidade de entornos em que se dá a formação dos professores" 
(IMBERNÓN, 2002, p. 12 e 13). 
 

Logo, somos frutos dos conceitos tidos como adequados a cada tipo de 

sociedade e, com relação a isto, retomamos a importância da formação de 

professores, pois pensar nela é ao mesmo tempo pensar na sociedade que desejamos 

como futuro, é pensar nos rumos que estamos trilhando e nas escolhas que estamos 

considerando certas. O que se pensa como sendo necessário na formação docente é 

refletido naquilo que estamos construindo como nação, logo, é inconcebível acreditar 

que o que queremos como nação é o que estamos traçando na educação. 

Em primeiro lugar, uma 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, e sobretudo de sua história de vida escolar (Butt e 
Raymond, 1989; Carter e Doyle, 1996; Jordel, 1987, Raymond, no prelo a, no 
prelo b; Richardson, 1996). Os professores são trabalhadores que foram 
mergulhados em seu espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos 
(em torno de 15 mil horas), antes mesmo de começarem a trabalhar (Lortie, 
1975). Essa imersão se manifesta através de toda uma bagagem de 
conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de certezas 
sobre a prática docente. Esses fenômenos permanecem fortes e estáveis ao 
longo do tempo (TARDIF, 2000, p. 13). 
 

Afinal, se durante toda uma vida acadêmica o aluno é ensinado a não refletir e 

consequentemente a não desenvolver a habilidade de análise crítica de suas ações e 

da sociedade que ele faz parte, não será no ensino superior, ou no nosso caso 

específico, na formação docente que tal situação será revertida. Porém, trabalhar no 

intuito de formar professores reflexivos4, poderá fazer com que eles incentivem 

também os seus alunos na escola a não esperarem soluções prontas e pesquisarem 

por si mesmos, em busca as suas respostas, assim refletindo, analisando, criticando, 

propondo soluções e se tornando cidadãos capazes de optar por quais caminhos 

seguir, capazes de tomar a iniciativa e serem os donos de suas perspectivas.   

No tocante à profissão docente, a relação cognitiva com o trabalho é 
acompanhada de uma relação social: os professores não usam o "Saber em 
si", mas sim saberes produzidos por esse ou por aquele grupo, oriundos 
dessa ou daquela instituição, incorporados ao trabalho por meio desse ou 

                                                 

4 O emprego do termo professor reflexivo surgiu nos trabalhos de Donald Schön (1983, 1992). No Brasil, tal 
abordagem ganhou força no final da década de 1980, com crescimento substancial na década de 1990. 
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daquele mecanismo social (formação, currículos, instrumentos de trabalho, 
etc.). Por isso, ao se falar dos saberes dos professores, é necessário levar 
em consideração o que eles nos dizem a respeito de suas relações sociais 
com esses grupos, instâncias, organizações, etc. Os juízos cognitivos que 
expressam no tocante aos seus diferentes saberes são, ao mesmo tempo, 
juízos sociais (TARDIF, 2002, p. 19). 
 

Nóvoa (1997, 1999) nos mostra um cenário muito conhecido e praticado 

também na formação de professores no Brasil, baseado em reduções e controles. Na 

parte das reduções, vemos a falta de exigência nas admissões aos cursos, em todos 

os níveis educacionais, seguidas da redução dos conteúdos a serem abordados, do 

tempo de formação e de uma exigência intelectual e científicas mínimas. Na parte dos 

controles, vemos o monitoramento ideológico, científico e curricular no que consiste a 

base educacional em todos os níveis, celebrado por meio dos exames avaliativos do 

Estado, além dos controles políticos, visto que a educação e, em particular, o papel 

dos professores costuma ser visto como um desarticulador da ordem, uma vez que 

este profissional pode levar os seus alunos a pensar e questionar o mundo em que 

vivem, tendo assim uma ação de agente político e social, o que acaba por desagradar 

as instâncias políticas e as classes dominantes.  

O autor ainda lembra que é necessário que ocorra um esforço coletivo visando 

a contribuir para a formação deste profissional durante toda a sua vida acadêmica e 

profissional, criando espaços para a reflexão e maturação dos conhecimentos e, neste 

aspecto, a educação teria que deixar de ser tratada como uma subversão e passasse 

a ser entendida como uma possibilidade de oferecer múltiplas oportunidades para a 

sociedade e para o indivíduo, onde, por meio da ação educacional e da aquisição de 

conhecimento, ela poderia levar o ser humano a ser melhor. 

Ainda com relação aos controles, especificamente no que diz respeito ao 

período de estágio nos cursos de docência, o que existe de fato é uma burocracia que 

acaba servindo ao propósito de fingir que há uma formação integrada e adequada, 

quando na verdade, o período dedicado ao desenvolvimento do estágio acaba não 

cumprindo a sua função de integrar o futuro professor às práticas escolares.  

A formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das 
mudanças em curso no sector educativo: aqui não se formam apenas 
profissionais; aqui produz-se uma profissão. Ao longo da sua história, a 
formação de professores tem oscilado entre modelos acadêmicos, centrados 
nas instituições e em conhecimentos "fundamentais", e modelos práticos, 
centrados nas escolas e em métodos "aplicados". É preciso ultrapassar esta 
dicotomia, que não tem hoje qualquer pertinência, adoptando modelos 
profissionais, baseados em soluções de partenariado entre as instituições de 
ensino superior e as escolas, com um reforço dos espaços de tutoria e de 
alternância. Esta opção obriga à instauração de novos mecanismos de 
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regulação e de tutela da formação de professores, o que passa pela 
autonomia das Universidades e das escolas e pela celebração de acordos 
que traduzam a diversidade de interesses e de realidades institucionais 
(NÓVOA, 1999, p. 26) 

 
Nóvoa (1997, 2007) também reforça a ideia de integração entre as teorias e as 

práticas, quando ele fala das três dimensões essenciais para a formação de qualquer 

professor, sendo elas: preparação acadêmica, preparação profissional e prática 

profissional, bem como, também entende ser necessário o diálogo entre as 

instituições formadoras e o ambiente profissional docente.  

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundindo «formar» e «formar-se», não 
compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide 
com as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado 
uma articulação entre a formação e os projectos das escolas, consideradas 
como organizações dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia 
para dia mais importantes. Estes dois «esquecimentos» inviabilizam que a 
formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos 
professores, na dupla perspectiva do professor individual e do colectivo 
docente (NÓVOA, 1997, p. 24). 
 

Outra questão reforçada também por Nóvoa (1997, 2007) é a do professor 

reflexivo e, novamente temos posta a necessidade de trabalhar na formação de 

professores uma atitude que busque a reflexão, pois como dito anteriormente, se 

temos professores que são capazes de refletir suas ações, de ser ele mesmo um 

produtor de exemplos e mecanismos que contribuam com a aprendizagem de seus 

alunos e promova ações reflexivas em todos os níveis educacionais em que atuam, 

consequentemente, estaremos trabalhando para formar um cidadão mais consciente 

e ator de suas próprias escolhas.  

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 
professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional [...] A formação não se constrói por acumulação 
(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (reconstrução 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a 
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1997, p. 25). 
 

O autor também aborda a necessidade de haver diálogo entre os professores 

para consolidar e produzir os valores e saberes provenientes da prática profissional, 

que poderia ser alcançado por meio da criação de redes coletivas de trabalho, onde 

possa ser desenvolvida a troca de experiências, a socialização docente e o 

compartilhamento e produção de novos saberes.  
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Ainda de forma muito clara, o autor nos diz que “não é a prática que é 

formadora, mas sim a reflexão sobre a prática” (2007, p. 16), logo há uma necessidade 

urgente de transformar o ambiente de trabalho também em um ambiente formativo de 

fato, onde o professor tenha a oportunidade de aprender a aprender sempre mais, e 

neste aspecto, Nóvoa (1997, p. 29), completa o seu discurso afirmando que: “para a 

formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola como um ambiente 

educativo, onde trabalhar e formar não sejam actividades distintas”. 

A formação de professores deve ser concebida como uma das componentes 
da mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de 
intervenção, e não como uma espécie de condição prévia da mudança. A 
formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 
esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 
transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de mudança 
interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às 
práticas de formação de professores centradas nas escolas (NÓVOA, 1997, 
p. 28). 
 

 Marcelo García (1997, 2013) e Vaillant (2015), nos apontam que de acordo com 

as necessidades determinadas pela sociedade, em um dado momento histórico, 

inevitavelmente a educação sofrerá as determinações e influências sociais, políticas 

e econômicas que repercutirão nos currículos adotados como válidos dentro da 

escola. No caso da formação de professores, vemos tais influências expostas na 

relação das orientações conceituais, na qualidade dos currículos, no tempo de 

conclusão de curso e na disponibilização de recursos, onde invariavelmente, as ações 

desenvolvidas são pensadas em uma lógica mercadológica, porém a educação possui 

outra medida e, na luta da educação contra o capital, é a educação que acaba sendo 

penalizada com a perda da qualidade.  

Portanto, como fazemos questão de relembrar que os autores com quem 

dialogamos, nos explicam que o fato de alguém ensinar algo para outra pessoa, não 

o transforma em um professor, pois para ser um professor é necessário ter 

conhecimento dos conteúdos específicos de seu ofício, do contexto onde ele se aplica, 

além da competência e experiência para conseguir que outras pessoas aprendam. 

 Marcelo García (2013) também atenta para a questão do currículo oculto que 

há na ação de ensinar e que perpassa toda a dinâmica do conhecimento, das relações 

humanas e do saber-fazer do trabalho do professor. Exatamente por conta dele que 

vemos uma grande quantidade de conhecimentos, competências, informações e 

atitudes sendo listadas como imprescindíveis nos currículos dos cursos de formação 

de professores, visando a que o futuro professor possa estar preparado para lidar com 
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toda a complexidade e diversidade contextual existente atualmente no ambiente 

escolar. Mais uma vez ressaltamos que qualquer curso de graduação jamais estaria 

apto a dar conta de tamanha tarefa sozinho e, exatamente por conta disso, que os 

autores citados enfatizam a necessidade de entender o aluno, esteja ele em que nível 

escolar estiver, como um indivíduo que já possui conhecimentos prévios, passados a 

ele pela família, igreja, grupos que frequenta, donde podemos constatar a importância 

de se pensar um projeto educacional que englobe toda a sociedade na ação de formar 

o indivíduo, como um futuro cidadão. 

O currículo da formação inicial de professores tem vindo a caracterizar-se por 
se centrar quase exclusivamente na aquisição de conhecimentos 
profissionais (pedagógicos, psicológicos, científicos) por parte dos 
professores em formação. Contudo, existe o que Eisner denominava 
currículo nulo, ou seja, aquilo que não se ensina, e que Fernández Pérez 
(1992c) denomina currículo oculto, para enfatizar o carácter intencional do 
não ensinado. Neste sentido, Liston e Zeichner afirmam que "a maior parte 
dos programas de formação de professores presta pouca atenção ao 
contexto social, político e cultural da escola" (1990: 611). Vreede vai mais 
além, afirmando que "a formação de professores não está disposta para uma 
educação pluralista. Isso deve-se em parte ao facto de que os formadores de 
professores em geral são «produto» de uma educação monocultural" (1990: 
138) (MARCELO GARCÍA, 2013, p. 91). 
  

Sacristán (1995,1999) ressalta as influências sofridas pelas práticas 

educativas, comparando-as aos hábitos de alimentação ou de higiene, que pela sua 

existência geraram uma cultura baseada em valores, costumes, concepções e 

atitudes, onde todas foram desenvolvidas conforme as necessidades da sociedade 

onde estavam incluídas no tempo e espaço, logo, novamente temos atrelada a ideia 

de significação e valor que a educação possui para cada sociedade.  

E a escola, enquanto uma instituição social, acaba interagindo com tudo o que 

nos cerca e que também faz parte de sociedade em que estamos situados, inclusive, 

entrando em aspectos de criação das crianças e jovens de forma muito aprofundada, 

mesclando muitas vezes ações que se fundem e confundem com as que 

historicamente eram desenvolvidas pelo ambiente familiar e religioso. Além de 

atitudes de aspectos macro como as sociais, políticas e econômicas, que acabam por 

ver também na escola um espaço a ser ocupado por assuntos pertinentes às 

variedades existentes na sociedade.  

E, no aspecto acima citado, todas as influências nela refletidas são também a 

representação daquilo que somos enquanto indivíduos em uma sociedade, portanto, 

a escola acaba se tornando este ambiente de disputas múltiplas, que acaba por ser 

personificado na figura do professor. Logo, como Sacristán (1995, p. 70) nos diz: “a 
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prática profissional depende de decisões individuais, mas rege-se por normas 

colectivas adoptadas por outros professores e por regulações organizacionais”.  

Na assimilação cultural do pedagógico há uma componente idiossincrática 
(autobiográfica), que afecta os professores e os restantes actores educativos. 
Neste contexto, a cultura profissional codificada deve entender-se, sobretudo, 
como um meio do jogo de influências educativas e como uma fonte 
privilegiada de interpretação dos factos pedagógicos. Daí a importância 
profissional da origem social dos professores, que fazem parte de um mundo 
cultural onde existem múltiplas referências aos conteúdos e aos métodos de 
educação. A profissão docente é socialmente partilhada, o que explica a sua 
dimensão conflituosa numa sociedade complexa na qual os significados 
divergem entre grupos sociais, económicos e culturais. A escola apresenta-
se muitas vezes como uma instituição obsoleta aos olhos de agentes e forças 
culturais que necessitam de uma outra educação e que, portanto, tendem a 
pôr em causa a legitimidade dos professores, contribuindo para a sua 
desprofissionalização. Por isso, toda a mudança educativa deve assumir-se, 
em primeiro lugar, como uma mudança cultural (SACRISTÁN, 1995, p. 71). 
 

Frente a tantos controles exercidos pelos agentes que fazem parte da 

educação, tais como família, igreja, governos e órgãos internacionais e multilaterais, 

para determinar o que a educação pode ou deve ser, devemos lembrar que nenhuma 

destas instâncias costumam atentar para as reais condições onde a ação educacional 

acontece, afinal, quem vive esta realidade de forma mais intensa são os professores 

e profissionais da educação. Prova disso é que quando há alguma reclamação acerca 

do ensino oferecido em nossas escolas, dificilmente são feitas considerações quanto 

às instâncias gestoras, à superlotação das salas de aula, à inadequação dos 

currículos, ou do material indevidamente adotado, à falta de estrutura física adequada, 

mas costumeiramente todos lembram de desqualificar a escola e o professor.  

Neste cenário, com tantas influências, interferências e agentes intercambiando 

ações educacionais, torna-se ainda mais indispensável buscarmos a formação 

qualificada dos professores, tanto inicial, como em serviço e continuada, para que eles 

estejam preparados didática e pedagogicamente, para que sejam capazes de optar 

entre linhas de ações pedagógicas e materiais de trabalho mais adequados, como 

também, tenham domínio de suas áreas de conhecimentos específicos e consigam 

lidar com os problemas de forma reflexiva, levando os seus alunos a distinguir entre 

todas as amarras a que são subjugados, levando-os a saber escolher as que eles 

querem fazer parte e as que eles não devem aceitar.  

Portanto, nos colocamos ao lado de Sacristán (1995, p. 82), quando ele afirma 

que: “o facto de as práticas pedagógicas terem implicações noutros contextos toma 

essa análise ainda mais necessária e obriga a ampliar o leque de conhecimentos 

necessários para estudar a práxis educativa”. 
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Todo o desenvolvimento curricular, formulado e elaborado fora das salas de 
aula e das escolas, regulado pela administração educativa, traduzido e 
concretizado em materiais didácticos, transforma os professores em 
consumidores de práticas preesboçadas fora do teatro imediato da acção 
escolar. Ao nível da realidade das salas de aula, as editoras de manuais 
escolares e outros produtores de materiais didácticos têm mais influência do 
que os próprios professores. Os mecanismos de supervisão das escolas e de 
controlo dos professores constituem práticas concorrentes das de tipo 
técnico-pedagógico que se definem nos cenários escolares. Do mesmo 
modo, é frequente que o desenvolvimento de sistemas de participação de 
diferentes agentes sociais no sistema educativo contribua para a 
desprofissionalização do professorado. Toda a política educativa é, de 
alguma forma, uma sugestão e uma imposição de práticas, tanto maior 
quanto mais intervencionista for nos processos pedagógicos e quanto menos 
capacidade de contestação, réplica e participação tiverem os professores. O 
valor condicionante de todas as práticas concorrentes é, em termos gerais, 
inversamente proporcional à autonomia dos docentes, ao nível da sua 
formação e ao grau de organização colectiva (SACRISTÁN, 1995, p. 74). 
 

Com relação às questões tecnológicas, como já comentamos anteriormente, 

nos currículos dos cursos de formação de professores reproduzimos a fragmentação 

de conteúdo que vemos nas disciplinas pedagógicas, didáticas e específicas. E, por 

mais que a sociedade esteja tecnológica e digital, no ambiente escolar, a lógica se 

mantém muito mais conservadora, mesmo quando as mudanças são inegáveis. E tal 

realidade é tão consolidada, que quando um professor utiliza algum tipo de mídia em 

sala de aula, ela não é encarada como um recurso e sim como uma oportunidade do 

professor “matar a aula” e dos alunos “brincarem”. 

A tecnologia da educação consiste na aplicação sistemática do conhecimento 
científico à facilitação do processo de aprendizagem, visando a aumentar seu 
rendimento. Entre nós predomina a tecnologia na educação. Sua superação 
supõe um esforço sistemático de desenfatizar a tendência a transformar os 
MEIOS em verdadeiros FINS, no centro de fato das preocupações da 
Tecnologia Educacional. Mas não se trata simplesmente de, superando a 
ênfase nos meios, cair no eficientismo. É preciso partir de uma análise crítica 
da problemática da educação, e colocar a Tecnologia Educacional a serviço 
dos autênticos fins da educação e da solução dos problemas mais relevantes 
em termos sociais (CANDAU, 1979, p.64). 

 
De uma forma geral, conseguimos identificar que, todos os autores acima 

citados, tratam da necessidade dos currículos para a formação de professores serem 

pensados de forma articulada, com disciplinas teóricas interligadas com questões 

práticas, favorecendo que ocorra um sentido em tudo o que está sendo aprendido em 

sala de aula, contribuindo para que as experiências práticas e o estágio sejam 

celebrados como uma verdadeira iniciação na vida do docente. Identificamos também 

que não há uma predominância quanto à importância da teoria e da prática, pois elas 

estão intercaladas e cada uma deve ter o seu espaço de maturação dentro da 

trajetória formativa e profissional do professor.  
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Os autores também apontam a quantidade excessiva de funções que estão 

sendo assimiladas pela escola e, consequentemente, pelo professor, havendo a 

necessidade de repensar o que é a escola hoje e criar condições para atender novas 

realidades, com toda a complexidade e diversidade existentes, implicando inclusive 

em entender a escola como parte da sociedade, e não como algo isolado. Afinal, se 

temos uma escola deficitária atualmente é porque a sociedade não entende a escola 

como sendo uma de suas prioridades essenciais e parte integrante dela. 

Também podemos identificar a importância de se pensar a formação docente, 

com foco nos currículos a serem desenvolvidos, visando ao desenvolvimento reflexivo 

das futuras gerações, contribuindo para a sua cidadania social e política em formação. 

E como o sentido do curso de formação docente é preparar o professor para atuar no 

ensino, torna-se inevitável que as instituições formadoras desenvolvam um diálogo 

com os ambientes de trabalho e pensem em conjunto soluções que contribuam com 

as ações educacionais, tanto na formação dos professores e profissionais da 

educação, quanto na da formação dos discentes realizada nas escolas. 

Constatamos ainda a necessidade de pensar ações para além da formação 

inicial de professores, pois é necessário pensar também na estrutura da carreira 

docente. É urgente que se tenha uma valorização profissional e salarial docente, pois 

somente assim a profissão se tornará mais atrativa. Bem como, é necessário que o 

ambiente escolar onde a docência é desenvolvida seja repensado e reestruturado 

visando a uma formação qualificada em todos os seus níveis, isso implica um menor 

número de alunos por sala, carteiras e lousas adequadas, recursos midiáticos e 

tecnológicos disponíveis, laboratórios, participação dos professores na composição 

de currículos contextualizados, enfim, o que pode parecer o óbvio, passa a ser 

solicitação em nome da dignidade e respeito que a educação necessita.  

Por fim, temos que pensar o professor em toda a sua complexidade, portanto 

devemos ver este profissional como o que observa a sua classe e estuda os melhores 

processos para o desenvolvimento e aquisição de um conteúdo. Pensá-lo como um 

profissional que estuda, inova e pesquisa. Que produz constantemente novas formas 

de atingir os objetivos educacionais. Que aprende com todas as suas experiências e 

reflete acerca de novas maneiras de transformá-la. Que necessita respeito, dignidade, 

perspectivas adequadas de atuação e salário digno. Que precisa ser identificado como 

ele é, um professor. 
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3.2. A formação docente como um processo em contínuo desenvolvimento 

 

É que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era 
possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas 
perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar 
no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-la mais e mais 
criador (FREIRE, 2014, p. 26). 

 

Como estivemos demonstrando até agora, por meio da fala dos autores com 

quem dialogamos, vemos que muito ainda terá que ser feito para que os ambientes 

formativos e profissionais dialoguem como deveriam, visando à formação ininterrupta 

do professor, pois entendemos que o processo formativo do professor é contínuo.  

Em virtude da falta de diálogo existente entre os ambientes formativos, um dos 

grandes choques que os recém-formados sofrem ao iniciar a sua vida profissional 

docente, é com relação a toda a dissonância existente entre a escola, a universidade 

e as realidades que ambas apresentam, quando o ideal seria que tais realidades não 

fossem tão distanciadas. Estamos seguindo rumo à descrença da educação, sem 

atentar que, se esta falir, possivelmente falirão também outras concepções, não 

apenas relacionadas ao conhecimento, mas também relacionadas às questões 

humanas, tais como respeito, cidadania e democracia, pois uma sociedade que não 

educa para a cidadania, urbanidade e a diversidade, só pode colher o caos. 

Saviani (2012) explica que o que move o homem na busca da solução de um 

problema é a necessidade de haver efetivamente uma solução para ele, logo, é 

buscando soluções para resolver os problemas, que acontecem as reflexões sobre 

eles. Analogicamente, as questões da formação de professores e dos currículos dos 

cursos de Licenciatura só serão resolvidas, se elas forem encaradas como problemas 

a serem solucionados e, se todas as pessoas envolvidas nos processos, tiverem a 

necessidade de resolvê-los, buscando e refletindo acerca de uma solução.  

Porém, se por sua vez, não conseguimos mobilizar todas as partes envolvidas, 

na identificação da falta de qualidade na educação, dos problemas da formação de 

professores e dos currículos, como tais questões podem constituir para a sociedade, 

problemas a serem solucionados? Eis a importância do comprometimento com a ação 

educacional por parte de toda a sociedade, pois somente assumindo o compromisso 

e a responsabilidade de oferecer educação de qualidade, de forma consciente, 

conseguiremos solucionar os problemas que nos afligem hoje no âmbito educacional, 
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pois como nos diz Saviani (2012, p. 64), “ao desafio da realidade, representado pelo 

problema, o homem responde com a reflexão”. 

Entendemos ainda que a ação educacional como formadora de um cidadão que 

seja capaz de fazer análises críticas e ter um pensamento autônomo, ultrapassa os 

limites da escola e o tempo dedicado aos bancos escolares, pois, como já esclarecido 

anteriormente, entendemos a educação como um processo, portanto, exigindo o 

verdadeiro comprometimento de todos os envolvidos, sejam eles os pais, alunos, 

professores, governantes, religiosos, ou seja, realmente, de toda a sociedade.  

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) lembram que as questões referentes ao 

currículo, assim como acontece com relação às políticas públicas, são o reflexo das 

exigências políticas, econômicas e sociais latentes na sociedade, que acabam por 

definir os objetivos e organização das ações desenvolvidas nas escolas. Portanto, 

temos que o currículo também atua como uma instância de poder, sendo assim, ele 

representa um mecanismo de disputa entre concepções e grupos de interesse, pois 

ele é a consolidação do que foi estabelecido como necessário ao conhecimento e 

preparo do indivíduo em um determinado momento histórico.  

Os conceitos apresentados pelos autores abordados, servem para confirmar 

que uma formação docente deve ser compreendida como um processo, o que significa 

que os discentes, desde o seu ingresso no ambiente escolar, devem ser guiados ao 

desenvolvimento constante da reflexão, assim, conseguindo entender o significado do 

que o cerca, questionando suas ações e o seu entorno, sendo capaz de planejar e 

realizar ações, conseguindo avaliar o que é necessário modificar, com base na análise 

do que foi desenvolvido, frente às suas percepções.  

Portanto, a reflexão também é uma ação que requer a prática constante, logo, 

partindo do pressuposto acima, a formação de professores segue a mesma lógica, 

sendo assim entendida em um contínuo, onde o conjunto dos conhecimentos, aliados 

às experiências e à sua significação pessoal que estes assumem, embasam as ações 

desenvolvidas, frente às novas situações apresentadas, que consequentemente, 

levam à reflexão e reestrutura constante dos saberes.  

[...] mais do que aos termos aperfeiçoamento, reciclagem, formação em 
serviço, formação permanente, convém prestar uma atenção especial ao 
conceito de desenvolvimento profissional dos professores, por ser aquele que 
melhor se adapta à concepção actual do professor como profissional do 
ensino. A noção de desenvolvimento tem urna conotação de evolução e de 
continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição entre 
formação inicial e aperfeiçoamento dos professores [...] Por último, o conceito 
desenvolvimento profissional dos professores pressupõe uma valorização 
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dos aspectos contextuais, organizativos e orientados para a mudança 
(MARCELO GARCÍA, 1997, p. 55). 
 

E, se o discente é levado desde a mais tenra idade a desenvolver o exercício 

de refletir, isso o levará ao constante questionamento, fazendo com que o 

conhecimento seja tratado sempre como algo inacabado, o que por sua vez, contribui 

para o ato indispensável de aprender a aprender, pois quando o indivíduo aprende 

onde buscar as suas respostas e como formular novas perguntas, ele está apto a 

aprender sozinho, o que quer que ele queira e se proponha. 

Neste aspecto, também entendemos que só é possível conseguir desenvolver 

nos futuros professores as posturas de reflexão, ação, análise e novamente reflexão, 

bem como, a de aprender a aprender, se os currículos contemplarem uma cultura 

geral sólida, que favoreça atitudes reflexivas e investigativas, onde a dúvida, o erro e 

o questionamento entram como situações que agregam valor ao conhecimento, 

exatamente em função do movimento reflexivo que eles provocam.  

Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo 
permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 
reflecte sobre esse facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou 
fez e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi 
surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema 
suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, 
pelo contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto 
momento, efectua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 
exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para 
testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este 
processo de reflexão-na-acção não exige palavras. Por outro lado, é possível 
olhar retrospectivamente e reflectir sobre a reflexão-na-acção. Após a aula, o 
professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado 
que lhe deu e na eventual adopção de outros sentidos. Reflectir sobre a 
reflexão-na-acção é uma acção (SCHÖN, 1997, p. 83). 

 
Para tanto, é indispensável que exista não apenas a integração, mas a 

indissolubilidade entre teoria e prática, o que pode ser favorecido pela integração e 

responsabilidade compartilhada das ações educacionais das instituições de ensino, 

entendendo a existência de ambientes formativos, acadêmicos e profissionais, bem 

como, pelo desenvolvimento de um trabalho que priorize o conhecimento e as 

experiências, como um processo participativo e compartilhado. 

Obviamente, que a perspectiva formativa com que trabalhamos não é fácil de 

ser desenvolvida e requer um grande esforço individual, coletivo e contínuo para ser 

alcançado, bem como, todos os processos acima apontados também passam pela 

percepção pessoal que o indivíduo tem em relação ao seu desenvolvimento formativo, 

suas perspectivas e a forma como atribui significado às suas experiências. 
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Denomina-se teorização do professor o processo pelo qual ele atribui 
significado à educação, ou seja, ao conjunto de crenças, imagens e 
construtos sobre o que constitui uma pessoa educada, sobre a natureza do 
conhecimento, sobre a sociedade, sobre formas de aprendizagem, sobre 
motivação e disciplina dos alunos, dentre outros. As experiências e 
significados atribuídos aos diferentes eventos, por sua vez, são pessoais: as 
teorias práticas dos professores, pois, diferem entre si. O ensino, sob esta 
perspectiva, pode ser considerado como uma atividade prática, guiada por 
alguma teoria (MIZUKAMI, 2010, p. 152). 
 

Partindo das ações propostas acima, onde supostamente o indivíduo já teria 

uma base sólida de cultura geral, com um desenvolvimento reflexivo, uma atitude 

crítica e uma capacidade de aprender a aprender, a formação docente, poderia 

trabalhar de forma consciente, em uma ação postural do professor enquanto 

profissional, indo além de prepará-lo nos conteúdos específicos e didático-

pedagógicos, podendo assim formá-lo para: 

 

Tabela 01 – Espaços Formativos na Docência 

Espaço formativo acadêmico Espaço formativo profissional 

 indissolubilidade da teoria e prática;  

 conscientização da ação social do 

professor e sua responsabilização 

enquanto agente de mudança; 

 conscientização de questões ética, 

atitudinais e afetivas – cognição; 

 desenvolvimento constante das 

capacidades argumentativas e 

reflexivas; 

 criar espaços para a discussão sobre 

a docência e a produção de 

conhecimento; 

 trabalhar com a perspectiva integrada 

entre docência, pesquisa e extensão;

 criar espaços para troca de 

experiências; 

 integrar universidade e escola. 

 entender o espaço profissional como 

um ambiente formativo; 

 trabalhar os espaços de 

aprendizagem em uma perspectiva 

ampliada; 

 compreender a formação inicial como 

ponto de partida profissional; 

 criar espaços para o 

desenvolvimento docente e a troca de 

experiências; 

 criar espaços para a discussão sobre 

a docência e a produção de 

conhecimento; 

 trabalhar com a perspectiva integrada 

entre docência, pesquisa e extensão;

 integrar escola e universidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



‐ 90 ‐ 

 

 

CAPÍTULO IV - Da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal5 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 
política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 
razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que 
ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 
incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia mas saber que sabia 
e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 
se fundam aí (FREIRE, 2014a, p. 25). 

 

Neste capítulo, abordaremos os pontos mais relevantes quanto às mudanças 

que ocorreram na trajetória histórica dos Institutos Federais, em particular, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, desde a sua fundação, até 

os dias atuais. Neste aspecto, lembramos que a jornada do IFSP está diretamente 

relacionada à própria história do Campus São Paulo, pois, conforme documentos 

institucionais, ele foi uma das primeiras Escolas de Aprendizes Artífices, do Estado de 

São Paulo, a entrar em funcionamento neste sistema educacional profissionalizante. 

Atualmente, o desenvolvimento das atividades educacionais no IFSP-SPO 

perpassa uma grande diversidade de níveis, oferecendo em sua grade cursos que 

abarcam desde técnicos, tecnólogos, licenciatura, bacharelado, Proeja, cursos em 

EaD e Extensão, até pós-graduação Lato e Stricto Sensu. É também o Campus São 

Paulo que abriga a sede da Reitoria da instituição. 

Como já especificado no início do trabalho, a pesquisa será realizada no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São 

Paulo (IFSP-SPO), pelo fato dele ser o maior Campus dentre todas as unidades do 

instituto, situadas no Estado de São Paulo, e também por esta unidade oferecer seis 

diferentes cursos de licenciatura, sendo eles: Ciências Biológicas, Química, Física, 

Matemática, Letras e Geografia. O IFSP-SPO fica na Rua Pedro Vicente, 625, no 

Bairro do Canindé, na Capital do Estado.  

                                                 

5 A maior parte das informações apresentadas neste capítulo foram colhidas durante o período compreendido entre 
o primeiro semestre de 2015 até o primeiro semestre de 2016, junto aos documentos institucionais do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), sendo eles: Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2009-2013, Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, Projetos Pedagógico dos Cursos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Química, Física, Matemática, Letras e Geografia, além de informações 
encontradas nos sites institucionais do IFSP e do IFSP-SPO, respectivamente, nos links: http://www.ifsp.edu.br/ e 
http://spo.ifsp.edu.br/. As Leis e Decretos apresentados foram pesquisados nos sites governamentais do Planalto e 
do Ministério da Educação, sendo os referidos links especificados nas Referências Bibliográficas. Os demais 
livros, Dissertações, Teses e documentos que serviram de consulta, estão citados, conforme ABNT, no corpo do 
texto, bem como, também constam das Referências Bibliográficas. 
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Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (IFSP, PDI 2014-2018, 

2014, p. 29), a missão do IFSP é “construir uma práxis educativa que contribua para 

a inserção social, à formação integradora e à produção do conhecimento”, e ao 

analisar a sua trajetória institucional, torna-se inegável a ação desenvolvida junto à 

inserção social das camadas menos favorecidas. 

De acordo com Fonseca (1986, v.  5, p. 84), autor também citado no PDI (IFSP, 

PDI 2014-2018, 2014, p. 30-31), quando do início de suas atividades, em 1910, a 

escola funcionou em um galpão instalado na Avenida Tiradentes, no Bairro da Luz. 

Posteriormente, foi transferida para o Bairro de Santa Cecília, na Rua General Júlio 

Marcondes Salgado, onde permaneceu até 1976, quando mudou definitivamente para 

o atual endereço no Bairro do Canindé, no dia 23 de setembro de 1976, na época, já 

com o nome de Escola Técnica Federal de São Paulo. 

Durante seus mais de 100 anos de história, em virtude do seu crescimento, 

diversificação e constante necessidade de adequação às novas atividades, a sua 

denominação foi modificada algumas vezes, passando de Escola de Aprendizes 

Artífices, para Liceu Industrial de São Paulo em 1937, e novamente sendo renomeada 

em 1942, onde passou a se chamar Escola Industrial de São Paulo, para no mesmo 

ano mudar novamente de nome para Escola Técnica Federal de São Paulo.  

Em 1999, a Escola Técnica seria transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo, permanecendo assim até 2008, quando se tornaria um 

instituto equiparado às Universidades Federais, por meio da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, sendo instituída a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e com ela são criados os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, pela transformação dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica em Institutos Federais, consequentemente, sendo criado o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 

Porém, antes do IFSP ser uma autarquia federal de ensino e atuar em tantas 

áreas do conhecimento, houve uma longa jornada, que teve início em 1909, no 

governo do Presidente Nilo Peçanha, que por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de 

setembro de 1909, criava nas capitais as Escolas de Aprendizes Artífices, com a 

finalidade de oferecer ensino profissional primário e gratuito. A inauguração destas 

escolas ocorreu em 1910.  

A partir deste decreto, o governo federal inicia as suas atividades na área 

educacional de ofícios, determinando que a fiscalização e manutenção das escolas 
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ficaria sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tendo 

as escolas a finalidade de ministrar ensino prático e conhecimentos técnicos 

necessários ao aprendizado de um ofício, de acordo com as necessidades de cada 

Estado e as especificidades das indústrias locais e do mercado de trabalho.  

Em São Paulo, com o passar dos anos e em decorrência da crescente 

industrialização no Estado, estas escolas passam a ser reconhecidas pela sociedade 

paulista por sua excelência no ensino público, voltado para o mercado de trabalho.  

No governo do Presidente Getúlio Vargas, há uma nova reestruturação 

administrativa e funcional do ensino brasileiro e por meio da Lei nº 378, de 13 de 

janeiro de 1937, o então Ministério da Educação e Saúde Pública passou a denominar-

se Ministério da Educação e Saúde, sendo dividido em Departamento Nacional da 

Educação e Departamento Nacional da Saúde. A administração e atividades relativas 

à educação escolar e extraescolar ficaram a cargo do Departamento Nacional da 

Educação e foi estruturado em oito divisões de ensino: primário, industrial, comercial, 

doméstico, secundário, superior, extraescolar e educação física, conforme 

especificado nos artigos 9 e 10 da supracitada lei.  

Com a promulgação da Lei nº 378/1937, a Escola de Aprendizes Artífices, 

passou a se chamar Liceu Industrial de São Paulo, conforme especificado em seu 

artigo 37, que diz que: “a Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as 

escolas de aprendizes artífices, mantidas pela União, serão transformadas em lyceus, 

destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e gráos” (Brasil, 1937, p. 05). 

O nome de Liceu Industrial de São Paulo perdurou até 1942, quando o 

Presidente Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 

1942, sancionou a Lei Orgânica do Ensino Industrial, que estabeleceu as bases de 

organização e regime do ensino industrial. A principal mudança que esta lei propiciou 

foi exatamente a organização do ensino industrial como um sistema educacional de 

caráter profissional, passando o mesmo a ser reconhecido pelo Ministério da 

Educação e, assim, diferenciando-o entre as modalidades de ensino técnico, industrial 

e artesanal, conforme especificado em seus Art. 1 e 2. 

Com a Lei Orgânica do Ensino Industrial sancionada, houve a necessidade de 

promulgar uma série de outros decretos-lei para que as ações determinadas por meio 

do Decreto-Lei nº 4.073/1942 pudessem ser realizadas, visando a atender às 

demandas para as quais ele havia sido criado.  
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O primeiro destes a ser sancionado foi o Decreto nº 8.673, de 3 de fevereiro de 

1942, que regulamentou o Quadro dos Cursos do Ensino Industrial. O segundo foi o 

Decreto-Lei 4.119, de 21 de fevereiro de 1942, que regulamentou as disposições 

transitórias para a execução da Lei Orgânica do Ensino Industrial e determinou que 

todos os estabelecimentos de ensino industrial federais, estaduais, municipais ou 

particulares teriam o prazo até 31 de dezembro daquele ano, para proceder às 

adaptações necessárias aos preceitos fixados pelo Decreto-Lei nº 4.073/1942.  

O Decreto-Lei 4.119/1942, determinava ainda que os estabelecimentos 

federais de ensino industrial passariam às categorias ou de escolas técnicas ou de 

escolas industriais e que os estabelecimentos de ensino industrial dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e os mantidos por particulares, que pudessem passar 

a categoria ou de escolas técnicas ou de escolas industriais deveriam promover, junto 

ao Ministério da Educação, o processo equiparação ou reconhecimento das mesmas. 

Com a promulgação do Decreto-Lei nº 4.127, assinado em 25 de fevereiro de 

1942, foram estabelecidas as diretrizes para a organização da Rede Federal de 

Ensino Industrial, instituindo as Escolas Técnicas e as Industriais, entre elas a Escola 

Técnica de São Paulo, com a finalidade de ofertar cursos técnicos, pedagógicos, 

industriais e de mestria.  

Ainda por meio do Decreto-Lei nº 4.127/1942, ficou determinado que o 

funcionamento efetivo da Escola Técnica de São Paulo estaria condicionado à 

construção e montagem de todo o material necessário em suas novas e próprias 

instalações, sendo ela mantida na condição de Escola Industrial de São Paulo 

enquanto tais condições não fossem concretizadas, portanto, o Liceu Industrial de São 

Paulo passou a ser a Escola Industrial de São Paulo, que de posse de instalações 

próprias, passou a ser a Escola Técnica de São Paulo (ETSP). 

No governo do Presidente Juscelino Kubitschek, com a promulgação da Lei nº 

3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que tratou da nova organização escolar e 

administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e 

Cultura, na redação dada pelo seu Art. 16, temos a transformação da ETSP em uma 

entidade autárquica, com personalidade jurídica própria e autonomia quanto às 

questões didáticas, administrativas, técnicas e financeiras. 

Durante o governo militar do Presidente Marechal Humberto de Alencar 

Castello Branco, com a promulgação da Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965, que 

dispões acerca da denominação e qualificação das Universidades e Escolas Técnicas 
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Federais, inclusive abrangendo todas as Universidades e Escola Técnicas da União, 

vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, que a expressão Federal passou a 

ser empregada em seus nomes, assim, deixando clara a vinculação destas 

instituições com a União, conforme redação dada em seu artigo 1º, conforme segue: 

“as Universidades e as Escolas Técnicas da União, vinculadas ao Ministério da 

Educação e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados serão qualificadas de federais 

e terão a denominação do respectivo Estado” (BRASIL, 1965, p. 1). Logo, de acordo 

com a lei supracitada, a Escola Técnica de São Paulo passou a ser identificada como 

Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP). 

Em 18 de abril de 1969, com a promulgação do Decreto-Lei nº 547, que 

autorizou a organização e o funcionamento de cursos profissionais de nível superior 

de curta duração, destinados à formação profissional, ministrados nas Escolas 

Técnicas Federais, sendo que a sua regulamentação foi embasada pela Lei nº 5.540, 

de 28 de novembro de 1968, que fixava as normas de organização e funcionamento 

do ensino superior, bem como, tratava de sua articulação com a escola média, desta 

forma, estavam lançadas as bases para que o ensino superior começasse a ser 

ofertado por estas instituições. 

Em 21 de junho de 1971, foi celebrado o Acordo Internacional entre a União e 

o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, onde as partes 

estabeleciam a proposta de criação de Centros de Engenharia no estado de São 

Paulo. Faziam parte deste projeto a Universidade Federal de Santa Maria e os 

colégios da Rede Federal de Ensino Industrial, dentre os quais, estava incluída a 

Escola Técnica Federal de São Paulo, que acabou recebendo máquinas e outros 

equipamentos por conta deste acordo, segundo consta no histórico presente nos 

Planos de Desenvolvimento Institucional do IFSP. 

Foi ainda durante o governo militar, por meio da Lei nº 6.545, de 30 de junho 

de 1978, que ocorreram as primeiras transformações das Escolas Técnicas Federais 

em Centros Federais de Educação Tecnológica, sendo eles respectivamente os 

CEFET-PR, CEFET-MG e CEFET Celso Suckow da Fonseca, assim, eles passariam 

a ter autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. Desta 

forma, estavam lançadas as bases para a futura instituição do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, que seria criado por meio da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro 

de 1994, onde ficou estabelecida a gradativa implantação dos Centros Federais de 
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Educação Tecnológica, por decreto específico para cada unidade, conforme critérios 

do MEC, em concordância com o Conselho Nacional de Educação Tecnológica. 

Em termos de expansão, segundo documentos institucionais, constatamos que 

esta ação começou a ocorrer no Estado de São Paulo, quando a instituição ainda era 

a ETFSP, com a implantação da sua primeira UNED (Unidade de Ensino 

Descentralizada), que aconteceu por meio da Portaria Ministerial 158, de 12 de março 

de 1987, da UNED Cubatão, e depois da UNED Sertãozinho, por meio da Portaria 

Ministerial 403, de 30 de abril de 1996. 

Seguindo com o intuito de atender à expansão do Ensino Federal, no governo 

do Presidente Itamar Franco, por meio da Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, que 

dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, há a criação de 

diversos cargos, visando a atender as necessidades das futuras unidades. 

Com a promulgação da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, que instituiu 

o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e que integrava as instituições de 

educação tecnológica vinculadas ao Ministério da Educação e do Desporto, há a 

previsão da gradativa implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica, 

mediante decretos específicos para cada centro, conforme critérios estabelecidos pelo 

órgão regulamentador.  

No governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a promulgação do 

Decreto sem número, de 18 de janeiro de 1999, ocorreu a efetiva transformação e 

mudança da Escola Técnica Federal de São Paulo, em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP). 

Art. 1º Fica implantado o Centro Federal de Educação Tecnológica de São 
Paulo CEFET/SP, mediante transformação e mudança de denominação da 
autarquia "Escola Técnica Federal de São Paulo." 
Art. 2º O Estatuto da referida Escola, aprovado pelo Decreto nº 2.855, de 2 
de dezembro de 1998, fica mantido para o CEFET/SP, até sua revisão no 
prazo de dois anos. 
Art. 3º O CEFET/SP tem o prazo de até dois anos para sua adequação aos 
termos do projeto institucional aprovado pelo Ministério da Educação.  
 

No governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o Decreto nº 5.224, 

de 1º de outubro de 2004, que trata da organização dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica, temos definida a ampliação das finalidades educacionais do 

CEFET, ficando responsável por ministrar cursos nos mais variados níveis de 

educação, inclusive licenciatura, como especificado a seguir: 

Art. 4º Os CEFET, observadas a finalidade e as características básicas 
definidas nos arts. 2º e 3º deste Decreto, têm por objetivos: 
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I - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
incluídos a iniciação, o aperfeiçoamento e a atualização, em todos os níveis 
e modalidades de ensino; 
II - ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e 
práticas inerentes à educação profissional e tecnológica; 
III - ministrar ensino médio, observada a demanda local e regional e as 
estratégias de articulação com a educação profissional técnica de nível 
médio; 
IV - ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma 
articulada com o ensino médio, destinada a proporcionar habilitação 
profissional para os diferentes setores da economia; 
V - ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área 
tecnológica; 
VI - ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 
atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área 
tecnológica; 
VII - ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 
formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica; 
VIII - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à 
comunidade; 
IX - estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e o pensamento reflexivo; 
X - estimular e apoiar a geração de trabalho e renda, especialmente a partir 
de processos de autogestão, identificados com os potenciais de 
desenvolvimento local e regional; 
XI - promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas 
que concorram para a transferência e aprimoramento dos benefícios e 
conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada 
(BRASIL, 2004, p. 2). 
 

Por meio do Decreto nº 5840, de 13 de julho de 2006, foi instituído o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), que iria integrar programas 

de formação inicial e continuada, além de educação profissional técnica em nível 

médio, visando ao atendimento de trabalhadores, sendo que instituições federais 

deveriam implantar tais cursos e programas até o ano de 2007. 

Em 24 de abril de 2007, é promulgado o Decreto nº 6.095, que sinalizou para o 

que viria a ser a maior expansão sofrida pelo ensino federal até aquele momento, pois, 

foi por meio deste decreto que foram estabelecidas as diretrizes para o 

desenvolvimento do processo de integração das Instituições Federais de Educação 

Tecnológica, onde estas seriam reorganizadas com a finalidade de criação dos IFET, 

no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.  

Com o Decreto nº 6.096, também de 24 de abril de 2007, foi instituído o 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades e 

Institutos Federais (REUNI), com o objetivo de criar condições para a ampliação do 
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acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação. O programa 

também previa o aumento da qualidade dos cursos, por meio do aproveitamento mais 

adequado da estrutura física e dos recursos humanos existentes dentro das 

universidades públicas federais. 

Assim, estavam lançadas as condições para que a partir da promulgação da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, também no governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, fosse instituída a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, sendo criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, mediante a transformação e mudança dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica em IFSP e tornando-os equiparados às Universidades Federais.  

A partir da Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Centros 

Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de 

Minas Gerais (CEFET-MG) e o Colégio Pedro II, teriam definidas a sua natureza 

jurídica de autarquias, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, conforme redação dada pela Lei nº 12.677, de 25 

de junho de 2012, que alterou as Leis nº 8.168, de 16 de janeiro de 1991, nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, e nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, revogou as Leis 

nº 5.490, de 3 de setembro de 1968, e nº 5.758, de 3 de dezembro de 1971, e os 

Decretos-Leis nº 245, de 28 de fevereiro de 1967, nº 419, de 10 de janeiro de 1969, e 

nº 530, de 15 de abril de 1969. 

Quanto aos objetivos do IFSP, conseguimos identificar a partir desta lei uma 

expansão ampla, diversificada e efetiva, em todos os níveis educacionais atendidos 

pela instituição, seguindo a tendência adotada desde o final da década de 90.  

Quanto à sua área de atuação em relação ao ensino superior, voltado para a 

profissionalização dos professores, há a inclusão de objetivos específicos na oferta 

de cursos de licenciatura, programas especiais de formação pedagógica, formação de 

professores para a educação básica, especialmente nas áreas de ciências e 

matemática e para a educação profissional, além de cursos de pós-graduação em 

formação de professores, conforme segue abaixo: 

Seção III - Dos Objetivos dos Institutos Federais 
Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta 
Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 
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; 
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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 níveis de escolaridade, nas áreas 
da 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 
finalidades 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; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;  
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica (BRASIL, 2008, p. 4 e 5). 
 

Ainda conforme a Lei nº 11.892/2008, ficou acordado com o MEC que o 

IFSP passaria a destinar 50% das vagas para os cursos técnicos e, no mínimo, 20% 

das vagas para os cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de Ciências e 

Matemática, além de manter o oferecimento dos cursos de formação inicial e 

continuada, tecnologias, bacharelados, engenharias e pós-graduação. 

Art. 8º.  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 
cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 
suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 
7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender 
ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7º (BRASIL, 2008, 
p. 5). 

 
  Desde o segundo semestre de 2010, o IFSP passou a oferecer o programa 

PROEJA-FIC, com a implantação de cursos de formação profissional, para jovens e 

adultos, em parceria com prefeituras do Estado de São Paulo. 

Dando sequência e consolidação à expansão já iniciada no IFSP, temos por 

meio da Portaria-Interministerial nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, assinada pelo 

então, Ministro da Educação José Henrique Paim Fernandes, estabelecidas as 

diretrizes para a organização dos Institutos Federais e definidos os parâmetros e 

normas para seguir o projeto expansionista. Ainda por meio desta portaria, há a 

regulamentação dos cursos em Educação a Distância. 
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Logo, em concordância com os parâmetros e as normas estabelecidas pela 

Portaria-Interministerial nº 1.291/2013, segundo informações do site institucional, que 

pode ser acessado pelo link http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/ifsp.html, 

atualmente, o IFSP possui cerca de 24 mil alunos matriculados, distribuídos em 38 

Campus e mais 4 mil alunos matriculados nos 19 polos de EaD.  

Como já mencionado, dentre as unidades do IFSP, a maior é o Campus São 

Paulo, que oferece cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Gestão 

da Produção Industrial e Sistemas Elétricos; Bacharelados em Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharias em Construção Civil, Eletrônica, Controle e Automação, 

Produção e Mecânica; Licenciaturas em Física, Geografia, Química, Matemática, 

Letras e Ciências Biológicas. Além dos cursos acima, o IFSP-SPO oferece cursos 

técnicos profissionalizantes de nível médio integrado, concomitante e PROEJA-FIC e 

os cursos na modalidade de EaD. 

 No Campus São Paulo também são oferecidos os cursos dos programas de 

pós-graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Formação de Professores com 

Ênfase no Ensino Superior, Formação Continuada de Professores com Ênfase na 

Educação Básica, Gestão da Tecnologia da Informação, além de cursos alternados 

na área de Construção Civil, sendo eles: Tecnologias e Operações em Infraestrutura, 

Projeto e Tecnologia do Ambiente Construído, Planejamento e Gestão de 

Empreendimentos e Aeroportos - Projeto e Construção. Há também a oferta dos 

cursos de pós-graduação Stricto Sensu dos Programas de Mestrado Profissional em 

Automação e Controle de Processos, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática, Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica e Mestrado Profissional 

em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).  

O IFSP também possui Campus nas cidades de Araraquara, Avaré, Barretos, 

Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, 

Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, 

Matão, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa 

Vista, São José dos Campos, São Roque, Sertãozinho, Suzano e Votuporanga, além 

do núcleo avançado de Assis e dos Campus avançados.   

Atualmente, fazem parte da Rede Federal de Educação 38 Institutos Federais, 

dois Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II (RJ), que entre 

o período de 2011 até 2013, receberam investimentos superiores a R$ 4 bilhões. 
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Em questão de gestão, o IFSP possui uma estrutura administrativa que, 

evidentemente está ligada à sua estrutura acadêmica, onde ambas trabalham juntas 

com a finalidade de propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A chamada administração superior do IFSP está dividida em Executivo e 

Deliberativo, onde a primeira instância é composta pela Reitoria e Pró-Reitorias, 

sendo elas: Administrativa, Desenvolvimento Institucional, Ensino, Extensão, 

Pesquisa e Inovação Tecnológica. A segunda instância está organizada e 

representada na forma de colegiados, sendo eles: o Conselho Superior e o Colégio 

de Dirigentes, logo, temos que as decisões são tomadas pelo grupo.  

De acordo com o Estatuto do IFSP, aprovado pela Resolução do Conselho 

Superior do IFSP n.º 01, de 31 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da União, 

em 3 de setembro de 2009, o Conselho Superior é o órgão máximo dentro da estrutura 

administrativa do instituto e o seu caráter é consultivo e deliberativo. Ele é composto: 

pelo Reitor, que preside as reuniões, e pelos representantes docentes, discentes, 

servidores técnico-administrativos, egressos, representantes da sociedade civil, do 

Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica e dos diretores-gerais das unidades. O Conselho tem a finalidade de 

analisar e regular as diretrizes e ações do IFSP, em relação às questões 

administrativas e acadêmicas. 

O Colégio de Dirigentes é um órgão de caráter consultivo, que também 

pertence à instância deliberativa. A sua atuação é de conselheiro junto ao processo 

decisório das ações da Reitoria. Ele é composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e 

pelos Diretores-Gerais das unidades. Porém, entre as pessoas que estão envolvidas 

nas decisões e os processos que podem determinar quais rumos uma instituição pode 

seguir, temos a inegável determinação expansionista, estipulada ao IFSP, por meio 

das políticas públicas. 

Neste aspecto, no curso histórico da instituição vemos que os interesses 

políticos sempre estiveram ligados às ações que deveriam ser realizadas, assim, 

determinando que cursos seriam ofertados, períodos de implantação e adequação das 

ações estabelecidas, criando instituições e definindo expansões e reestruturações dos 

quadros físicos, administrativos e acadêmicos. Logo, podemos concluir que desde o 

início, o IFSP foi convocado a socorrer a questão educacional, com medidas cobradas 

pelas instâncias político-econômicas e, consequentemente, pelo mercado.  
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Tal situação pode ser constatada em todos os momentos da instituição, 

inclusive no atual, quando temos leis estabelecendo metas a serem cumpridas, pois 

quando as licenciaturas foram incluídas aos cursos ofertados pelo IFSP, tal processo 

ocorreu por meio da Lei nº 11.892/2008, que previa o oferecimento de tais cursos.  

E tal situação foi sancionada visando a sanar a falta de educadores pelo qual 

o Brasil está passando, afinal, é necessário que se tenha professores para formar as 

futuras gerações, que serão os futuros trabalhadores e consumidores, dentro de 

nossa sociedade. O fato de tais cursos serem inseridos em Instituições Federais de 

Ensino Superior (Ifes), também visa a incentivar o ingresso de possíveis interessados 

nos cursos de licenciatura, afinal, além dele ser gratuito, é um curso de uma Ifes.  

É inegável que com a promulgação da LDB de 1996, houve avanço, afinal, a 

partir dela algumas questões foram regulamentadas, como por exemplo, ficou 

estabelecido que a formação docente para atuar na educação básica deve ser feita 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena e também houve a 

previsão de programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que pretendem atuar na educação básica, bem como, a previsão 

de programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis.  

Porém, uma questão também bem delicada que podemos identificar na análise 

das políticas educacionais de formação de professores diz respeito quanto à histórica 

falta de especificidade da formação profissional dos que atuam em cursos técnicos, 

tecnológicos ou profissionalizantes.  

Neste aspecto, acreditamos que deve haver uma discussão mais profunda 

acerca da formação profissional docente, para que a complementação pedagógica 

seja trabalhada da mesma forma integradora e visando a possibilitar experiências que 

propiciem ao professor descobrir a indissolubilidade existente entre a teoria e a 

prática, assim, contribuindo para que ocorra esta conexão das teorias pedagógicas e 

das práticas específicas em seu dia-a-dia, afinal, se a atuação deste profissional é a 

docência, ele deve ser entendido como tal, formado para tanto, bem como, deve poder 

ser capaz de se identificar como sendo um professor. 

Todos os pontos expostos acima, nos fazem confirmar o quanto é relevante  

lembrar dos discursos de Gatti (1997, 2013, 2015), Gatti, Barretto e André (2011), 

Tardif (2000, 2002, 2012),  Nóvoa (1995, 1997, 2007), Imbernón (2002), Marcelo 

García (1997, 2013), Mizukami (1996, 2005, 2010) e Sacristán (1995,1999), quando 
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enfaticamente nos lembram da importância que há no ato de formar um professor, de 

propiciar que ele desenvolva a reflexão, criticidade e seja capaz de aprender a 

aprender, da necessidade de integrar a universidade com o ambiente de trabalho.  

Porém, como os autores também nos deixam muito claro, não basta conseguir 

integrar a teoria com a prática, estruturar currículos capazes de oferecer uma base 

geral sólida, ou formar o professor da maneira mais adequada possível e continuar 

ignorando a realidade existente no ambiente profissional e no desenvolvimento das 

ações do docente, as suas reais condições de trabalho, a arquitetura escolar, o 

respaldo para realizar a sua função, o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

desenvolvimento e maturação acadêmica e profissional, de status social e de um 

salário que seja de acordo com a importância que a sua função tem na sociedade. 

Logo, se temos que a realidade profissional docente, como foi abordada 

durante o trabalho, é tão maltratada pelas mesmas políticas públicas que cobram que 

a formação deste profissional seja melhor e mais integrada, até onde as instituições 

que oferecem os cursos de formação de professores podem de fato contribuir para a 

mudança educacional, uma vez que tanto a escassez docente, quanto a diminuição 

dos interessados em cursar licenciatura não são determinadas por estas, mas que 

representam efetivamente os reflexos de uma realidade brutal, instituída no dia-a-dia 

da educação brasileira? 

Portanto, analisando os discursos dos autores com quem dialogamos e toda a 

contextualização histórica do nosso objeto de pesquisa, somos assolados pela dúvida, 

afinal, frente à trajetória traçada pelo instituto, como a instituição irá lidar com as 

pressões postas pelas políticas públicas educacionais pelo mercado e, 

consequentemente, repassadas e impostas ao IFSP?  

E também, como será a perspectiva adotada pela instituição frente às 

Licenciaturas, uma vez que a postura histórica da formação de professores no Brasil 

segue por um ciclo vicioso de más condições, onde a oferta dos cursos é desenvolvida 

como se eles fossem braços do bacharelado, ou algum tipo de educação menor e com 

currículos fragmentados?  

Logo, será que é possível consolidar no IFSP-SPO, cursos de Licenciatura que 

consigam superar as imposições político-econômicas e que visem a formar 

professores dentro de uma perspectiva crítico-reflexiva? Vamos ver o que a análise 

dos cursos nos diz. 
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4.1.  As Licenciaturas no IFSP-SPO e as Políticas Públicas Educacionais 

 

A primeira vez que houve menção de instituir cursos que tivessem como 

finalidade específica a formação de professores, dentro da rede federal que viria a 

constituir os Ifes, surge ainda na época do governo militar, com a promulgação da Lei 

nº 6.545, de 30 de junho de 1978, que também acabou servindo para legitimar estas 

instituições quanto à oferta de cursos superiores.  

A supracitada lei dispunha sobre a transformação das Escolas Técnicas 

Federais de Minas Gerais, do Paraná e a Escola Técnica Celso Suckow da Fonseca, 

do Rio de Janeiro, nos primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica, sendo 

eles respectivamente o CEFET-PR, CEFET-MG e CEFET Celso Suckow da Fonseca, 

desta forma, eles passariam também a ter autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didática e disciplinar, onde no Art. 2, fica estabelecida a ampliação das 

funções educacionais dos Centros Federais, dentre as quais, teria o objetivo de 

oferecer cursos de licenciatura plena e curta, de formação de professores e 

especialistas para as disciplinas específicas do ensino de segundo grau e tecnólogos.  

Em 28 de setembro de 1993, o Art. 2, teve a sua redação modificada pela Lei 

nº 8.711, que passou a estabelecer a finalidade de oferecer cursos de licenciatura, 

para a formação de professores especializados nas disciplinas específicas do ensino 

técnico e tecnológico.  

Portanto, assim estavam lançadas as prerrogativas para a abertura de cursos 

de formação docente, nas unidades que no futuro iriam compor a Rede Federal de 

Ensino. Segundo Simão (2004), a formação de professores nos CEFETs, teve início 

com a oferta dos cursos de capacitação docente, que foram identificados pelos nomes 

de Esquema I e Esquema II, que pretendiam diminuir a carência de professores para 

a educação profissional. Para tanto, foi promulgada a Portaria nº 432, de 19 de julho 

de 1971, que instituiu tais cursos. Essa Portaria seria revogada apenas em 1997, por 

meio da Resolução CNE/CP nº 02, de 26 de junho de 1997. 

Os chamados Cursos Emergenciais Esquema I e Esquema II traziam suas 
peculiaridades: o primeiro trazia o objetivo de possibilitar a formação 
pedagógica aos portadores de diploma de nível superior; o segundo trazia 
essa mesma formação do Esquema I aos portadores de diploma de técnico, 
além de acrescentar as disciplinas de conteúdo técnico específico. Ou seja, 
no Esquema I, permite-se que qualquer profissional formado com graduação 
de nível superior possa obter sua formação pedagógica, cursando as 
disciplinas pedagógicas, exigidas para as licenciaturas. Ele passa a ter 
autorização para lecionar no ensino de 2º grau. Já no Esquema II, qualquer 
profissional formado em nível médio técnico que curse, além das disciplinas 
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pedagógicas, disciplinas de conteúdos específicos relativos à área de seu 
diploma de segundo grau, passa a fazer jus aos direitos dos licenciados 
(LIMA, 2012, p. 48). 
 

Conforme destacado anteriormente, apenas com a promulgação da Lei nº 

8.948, de 8 de dezembro de 1994, que foi instituído o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica, onde ficou estabelecida a gradativa e efetiva implantação dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica, mediante a publicação de decretos específicos 

para cada unidade, conforme critérios estabelecidos pelo MEC, em concordância com 

o Conselho Nacional de Educação Tecnológica. 

Em 1996, com a promulgação da LDB, Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 

1996, foram estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, que no artigo 

62, que teve a sua redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, e nos incisos I, II e III, 

incluídos pela Lei nº 12.056, de 2009, ficou definido que a formação de professores, 

com a finalidade de atuar na educação básica deveria ser realizada em nível superior, 

nos cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, sendo esta a formação mínima exigida para o exercício da 

função, a partir daquele momento. 

Logo, a LDB de 1996, gerou a necessidade de uma adequação de todo o 

sistema educacional, pois muitos professores que exerciam esta função não possuíam 

os cursos estipulados nela, assim, havendo a necessidade de adequar o quadro de 

professores das escolas a regulamentação. Uma das políticas públicas adotadas pelo 

governo foi a autorização de abertura de novos cursos de licenciatura, visando a 

preparar este profissional para a crescente demanda do mercado.  

Segundo especificado no Decreto nº 2.406, de 27 de novembro de 1997, que 

regulamentou a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, foram definidos como um 

dos objetivos estendidos para todos os CEFETs, por meio do Art. 4, item VI, do 

supracitado decreto, que eles deveriam ministrar cursos de formação de professores 

e especialistas, bem como programas especiais de formação pedagógica, para as 

disciplinas de educação científica e tecnológica. Porém, a efetiva implantação dos 

objetivos apontados acima e, especificamente, dos cursos de formação de 

professores em cada unidade, estavam subordinados à criação dos centros, por meio 

de decretos específicos, já citados no parágrafo anterior. 
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Com a promulgação do Decreto sem número, de 18 de janeiro de 1999, ocorreu 

a efetiva transformação e mudança da Escola Técnica Federal de São Paulo, em 

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP). 

O Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação 

em nível superior de professores para atuar na educação básica, definindo 

características que tal formação deveria oferecer. No Art. 5, da supracitada lei, ficou 

determinado que o Conselho Nacional de Educação iria definir as diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, tendo por 

base as competências estipuladas no inciso 1º deste artigo. Posteriormente, este 

decreto teve o artigo 3º, inciso 2º, modificado pelo Decreto nº 3.554, de 7 de agosto 

de 2000, que incluía os institutos superiores de educação entre as instituições onde, 

preferencialmente, a formação de professores deveria ocorrer. 

O Decreto nº 3.462, de 17 de maio de 2000, que regulamentou a Lei nº 8.948, 

de 08 de dezembro de 1994, e deu nova redação ao Art. 8, do Decreto nº 2.406, de 

27 de novembro de 1997, autorizou os CEFETs a implantar cursos de formação de 

professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da 

Educação Profissional, desta forma, a instituição possuía autonomia para criar cursos 

voltados para a docência. 

O Parecer CNE/CP nº 9/2001, aprovado em 08 de maio de 2001, foi o projeto 

que serviu de base para Resolução CNE/CP nº 1/2002, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, no curso de licenciatura de graduação plena. Nele já estavam definidos 

os critérios para a organização curricular dos respectivos cursos, atentando para um 

caráter holístico, conceito tão necessário à formação deste profissional, buscando 

favorecer a oferta de atividades teóricas e práticas, articulando-as em torno de um 

eixo, assim, visando a atingir um padrão de qualidade na formação e no 

desenvolvimento do futuro professor. 

Em 18 de fevereiro de 2002, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, foram 

instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, nos cursos de licenciatura de graduação plena, 

sendo estas um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que deveriam 

ser observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de 

ensino, bem como, deveriam ser aplicadas em todas as etapas e modalidades da 

educação básica, sendo que os cursos de formação deveriam: 
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Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de 
formação é fundamental que se busque: 
I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; 
II - adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização 
institucional e da gestão da escola de formação. 
Art. 5º O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, 
levará em conta que: 
I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas 
na educação básica; 
II - o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 
diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor; 
III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve 
orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes 
etapas da escolaridade; 
IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 
tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 
V - a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos 
formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo 
de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições de iniciar 
a carreira. 
Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio 
metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que 
aponta a resolução de situações-problema como uma das estratégias 
didáticas privilegiadas. (BRASIL, CNE/CP, 2002, p. 2 e 3). 
 

Também em 2002, houve a promulgação da Resolução do CNE/CP nº 2, de 19 

de fevereiro de 2002, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica 

em nível superior, sendo ela composta por um mínimo de 2800 (duas mil e oitocentas) 

horas para integralização de curso, conforme abaixo:  

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria prática garanta, nos termos 
dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes 
comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 
início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na 
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 
supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. 
Art. 2° A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta Resolução, 
obedecidos os 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, será 
integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos letivos (BRASIL, CNE/CP, 2002). 
 

Com os Decretos nº 5.224 e nº 5.225, ambos de 01 de outubro de 2004, que 

enquadraram os então CEFETs, como instituições de ensino superior 
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pluricurriculares, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, especificando como 

um de seus objetivos o de ministrar cursos de licenciatura, contribuíram para a 

implantação e consolidação dos cursos de licenciaturas. 

Uma vez que havia o incentivo das políticas públicas e do MEC para a criação 

das licenciaturas, temos que o primeiro curso a ser criado na instituição foi o de Física, 

em 2001, sendo reconhecido em 2006. As outras licenciaturas existentes no Campus 

São Paulo surgiriam apenas após o reconhecimento da Física, sendo elas, Geografia, 

em 2007, Matemática, Química e Ciências Biológicas, em 2008 e Letras, em 2012. 

Em conformidade com Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, a disciplina 

de Libras (Língua Brasileira de Sinais) faz parte da matriz curricular obrigatória de 

todos os cursos de Licenciatura do IFSP-SPO e é oferecida como disciplina optativa 

nos demais cursos de educação superior da instituição. 

Desde o segundo semestre de 2011, o ingresso nos cursos ofertados pela 

instituição, inclusive nos de Licenciatura, ocorre por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu), gerenciado pelo MEC, onde os interessados devem realizar a 

inscrição pelo portal do Sisu/MEC. Para selecionar os candidatos, o sistema utiliza os 

resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Em 1º de julho de 2015, o CNE, no âmbito do CP, por meio da Resolução do 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, instituiu mudanças nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais 

do Magistério para a Educação Básica, onde ficaram definidos os princípios, 

fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos que devem ser observados nas 

políticas, na gestão, nos três programas e cursos de formação, atentando ainda para 

o planejamento, processos de avaliação e de regulação das instituições de ensino que 

ministram tais cursos, que passam a ter de adequá-los, visto que passam a requerer 

uma carga horária mínima de 3200 (três mil e duzentas) horas e duração mínima dos 

cursos de 4 (quatro) anos, ou 8 (oito) semestres, conforme redação abaixo: 

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica 
em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 
especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento 
e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 
multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação 
para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 
incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos 
escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, 
tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base 
comum nacional das orientações curriculares. 
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§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, 
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo;  
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 
desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido 
no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 
projeto de curso da instituição (BRASIL, CNE/CP, 2015). 
 

Conforme estipulado nas Diretrizes de Formação de Professores do Ensino 

Básico são exigidas quatro dimensões de formação para esse profissional, e 

especificamente com relação ao ensino superior, existem ainda as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para cada curso, que irão definir as qualidades e competências 

necessárias a cada área de atuação.  

Ao realizar uma análise histórica acerca do IFSP e uma posterior relacionada 

nos cursos de Licenciatura implantados nesta autarquia, inegavelmente, além da 

expansão, o que nos chama a atenção é a ampliação do perfil de ensino oferecido, 

pois partimos de um segmento voltado para áreas técnicas, onde são implantados os 

cursos de um segmento educacional, como é a formação de professores.  

A autonomia da autarquia e os seus limites são sempre definidos segundo a 

finalidade para a qual ela foi criada e neste aspecto, conforme a Lei nº 11.892/2008, 

que criou os IFET, fica estabelecido que ocorra a oferta em diferentes áreas formativas 

da educação profissional e tecnológica.  

De acordo com a LDB, Lei nº 9.394/1996, em seu Art. 39, com redação dada 

pela Lei nº 11.741/2008, temos que “a educação profissional e tecnológica, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. 

Ao integrar as diferentes modalidades de educação e as dimensões do trabalho, a 

LDB provê o suporte legal em que está baseada a implantação dos cursos de 

Licenciatura nos IFET, possibilitando que a Lei nº 11.892/2008, pudesse estabelecer 

no Art. 8, um percentual mínimo de 20% das vagas para os cursos de Licenciatura, 

sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, além da manutenção dos cursos de 

formação inicial e continuada, tecnologias, engenharias e pós-graduação. 
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Logo, podemos concluir que a existência de cursos de Licenciatura no IFSP 

contribui para que haja uma maior oferta de vagas públicas em nível superior, assim, 

colaborando para sanar um déficit histórico de ensino superior gratuito, mas, nos 

documentos legais, relacionados ao instituto, há uma ênfase quanto à questão 

tecnológica e, neste aspecto, logicamente que ao implantar as Licenciaturas dentro 

de uma instituição voltada para um foco tecnicista, o Estado acaba aproveitando de 

toda uma infraestrutura física e metodológica de desenvolvimento de trabalho, além 

de induzir à formação de professores a ser tratada dentro de uma lógica de mercado, 

uma vez que a instituição possui seu know-how voltado para a formação profissional. 

Quando analisamos o tripé ensino, pesquisa e extensão propostos para a 

instituição, pela Lei nº 11.892/2008, em seu Art. 6, temos a especificação da educação 

voltada para o perfil profissional e tecnológico dentro de suas diferentes modalidades 

de ensino. Quanto à pesquisa, há o direcionamento para que ela seja aplicada e 

voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico e que a extensão seja 

embasada em atividades que tenham princípios e finalidades vinculados à educação 

profissional e tecnológica, havendo ainda a sua articulação com o ambiente de 

trabalho, onde é possível identificar que o propósito que a lei coloca para a instituição 

é o de seguir as prerrogativas impostas pelo capital, dentro de uma lógica de mercado 

e destinando uma formação neste sentido, conforme abaixo: 

Art. 6o  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
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 integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 
quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais 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; 
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IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 
 

Porém, ainda com relação à Lei nº 11.892/2008, e ao seu Art. 6 supracitado, 

tanto no PDI, quanto nos PPCs dos cursos e na fala dos professores entrevistados, 

fica muito marcada a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

nas ações educacionais desenvolvidas, com o intuito de promover a formação cidadã. 

Além do que as leis supracitadas determinam, que o IFSP-SPO também segue 

o PDI, que é o documento que define a missão da instituição e as estratégias para 

atingir as metas e objetivos previstos. Este documento abrange um período de cinco 

anos, sendo o atual referente ao período de 2014-2018. Também faz parte do PDI a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico e da Organização Didático-Pedagógica. 

Dentro da missão institucional posta no PDI, temos proposta uma perspectiva 

mais ampla, pois é feita a consideração de uma formação integradora e que contribua 

para a produção do conhecimento, o que nos leva a crer que: mesmo frente à ênfase 

da técnica feita nos documentos legais, o direcionamento interno ameniza tais falas, 

por meio das práxis integradoras e voltadas para a produção de conhecimento.  

Conclui-se que a educação deve contribuir para que os seres humanos criem 
e recriem, pela ação consciente do trabalho, pela linguagem e pela cultura, a 
sua própria existência. Uma formação integrada, além de possibilitar o 
acesso a conhecimentos, promove a reflexão crítica sobre os padrões 
culturais, sobre as referências e tendências estéticas que se manifestam em 
tempos e espaços históricos, e incorpora os valores ético-políticos. 
Condensando, com isso, a ciência e a cultura, a formação profissional deve 
objetivar a formação plena do educando, possibilitando construções 
intelectuais mais elevadas, apropriação de conceitos necessários para 
intervenção consciente na realidade e compreensão do processo histórico de 
construção do conhecimento. Assim, contribui-se para a formação de sujeitos 
autônomos, que possam compreender-se no mundo e dessa forma atuar nele 
por meio do trabalho, transformando a natureza e a cultura em função das 
necessidades coletivas da humanidade, ao mesmo tempo em que cuida da 
preservação (IFSP – PDI 2014-2018, p. 149-150). 
 

E para descobrir o embate entre os pontos de vista, acima descritos, são 

conciliados no planejamento, desenvolvimento e prática efetiva nas Licenciaturas do 

IFSP-SPO, passaremos para a análise de cada um dos cursos ofertados pela 

instituição. Destacamos ainda que os documentos legais supracitados e os autores 

com quem dialogamos e que embasam o trabalho, serviram de base para as análises 

realizadas no Capítulo V. 
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4.1.1.  Licenciatura em Física 

 

 O curso de Licenciatura em Física foi aprovado pelo Conselho Diretor do 

CEFET-SP, atual Conselho Superior do IFSP-SPO, pela Resolução nº 017, de 03 de 

julho de 2001 e foi reconhecido pela Portaria Sesu nº 682, de 27 de setembro de 2006. 

 As informações pertinentes ao curso estão restritas àquelas disponibilizadas no 

site institucional. No decorrer da pesquisa, encontramos um outro site relacionado ao 

curso, com créditos cedidos a um antigo coordenador, porém ele está desatualizado. 

Desde a sua implantação, o curso foi constituído em oito semestres letivos, em 

quatro anos, totalizando 3.324 horas de carga horária, distribuídas em componentes 

curriculares com 75 horas/aula no semestre, sendo que a sua distribuição durante a 

semana está configurada com 5 aulas semanais de cada componente, com aulas de 

45 minutos cada. 

 De acordo com o site institucional, o PPC de Física foi elaborado em 2005, 

sendo que este ainda é o documento válido para o curso até o presente momento, 

porém, encontramos uma Portaria do CEFET-SP de nº 381, de 11 de maio de 2007, 

prevendo uma comissão com a finalidade de reestruturar o curso de Licenciatura, no 

entanto, não localizamos outro PPC disponível. 

Logo, segundo o PPC elaborado em 2005, das 3.324 horas previstas como 

carga horária, 324 horas são distribuídas para a orientação individual de estágio 

supervisionado a ser realizado no próprio instituto e as demais 3.000 horas 

estãodivididas em oito semestres, cada semestre com carga horária de 375 horas. As 

disciplinas são identificadas como sendo espaços curriculares, na intenção de que 

ocorra uma maior fluidez entre elas, assim, evitando a fragmentação dos conteúdos e 

contribuindo para que ocorra a interdisciplinaridade. 

A carga horária de cada semestre letivo é distribuída, em cinco disciplinas, cada 

uma com carga horária de 75 horas, até o sexto semestre letivo. No sétimo e oitavo 

semestres, a carga é distribuída em quatro disciplinas, havendo em ambos a disciplina 

de Educação Científica e Prática de Ensino, destinada à prática escolar, sendo ela 

composta por uma carga horária de 150 horas, em cada um destes semestres 

especificados, perfazendo um total de 38 disciplinas ao longo do curso. 

Com relação ao estágio supervisionado, o curso prevê 405 horas, incorporadas 

à carga horária do curso, por meio de disciplinas específicas, e com início a partir do 

quinto semestre letivo, sendo que tal ação será dividida em dois períodos de 
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orientação, uma realizada por um professor responsável no espaço curricular 

vinculado ao desenvolvimento do estágio e a outra pelo professor de orientação de 

estágio, realizada individualmente. 

  Segundo o PPC, temos 1980 horas para o desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares de formação específica, em caráter presencial e desenvolvido em sala de 

aula, 405 horas de prática como componente curricular, distribuídas durante o curso 

e 210 horas de atividades científicas e culturais. E prevê atingir os seguintes objetivos: 

3. Objetivos do Curso 
Formar um educador comprometido com uma educação científico-
tecnológica de qualidade, derivada de uma leitura crítica do mundo, dos 
atuais sistemas de ensino públicos e privados, que contribua para uma 
transformação social que possibilite a igualdade de oportunidades para todos 
os cidadãos. 
3.1. Objetivos Específicos do Curso 
· Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa 
humana e da sociedade por meio da geração e compreensão do saber, 
comprometida com a qualidade e com valores éticos e solidários. 
· Permitir o cumprimento do preceito constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o avanço do Ensino da Física 
como Ciência e como Profissão. 
· Propiciar ao aluno uma formação teórico-prática na área de ensino de 
Física, que permita o desenvolvimento de uma visão crítica e uma 
intervenção adequada em distintos campos de atividade profissional. 
· Formar um profissional preocupado com a dimensão ética nas áreas de 
atuação profissional. 
· Preparar o futuro profissional para lidar com as demandas sociais 
emergentes na educação. 
· Formar um futuro professor capaz de, com autonomia e responsabilidade 
social:  
1) tomar decisões, envolvendo a seleção, adaptação e elaboração de 
conteúdos, recursos, estratégias e atividades de ensino, centradas na 
disseminação do conhecimento físico, de uma concepção adequada de 
ciência; 
2) analisar criticamente seu próprio trabalho pedagógico, a realidade 
específica em que atua em suas dimensões sociais, e políticas e culturais, e 
a construção de conhecimento pelos alunos (IFSP, Projeto do Curso de 
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura em Física, de graduação plena, 2005, p. 16 e 17).   
 

 Ao fazer a análise do PPC de Física é possível identificar que o discurso 

aplicado no texto enfatiza a interdisciplinaridade e a prática reflexiva, com base na 

autonomia intelectual e profissional. Há também a menção de integração entre teorias 

e práticas, desenvolvidas pelo paralelismo da ação do professor formador frente aos 

futuros professores.  

Por meio da integração dos conhecimentos desenvolvidos, o curso tem a 

finalidade de preparar o discente para trabalhar com as mais diversas atividades, 

fornecendo recursos e capacitando-o para uma atuação diferenciada. 
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4.1.2. Licenciatura em Matemática 

 

O curso de Licenciatura em Matemática obteve autorização, com Resolução nº 

253, de 04 de setembro de 2007 e obteve a aprovação de seu Plano de Curso Superior 

de Licenciatura em Matemática, pela Resolução nº 269, de 02 de outubro de 2007, 

ambas do Conselho Diretor do CEFET-SP, atual Conselho Superior do IFSP-SPO. Foi 

reconhecido pela Portaria Interministerial nº 303, de 27 de dezembro de 2012. 

Desde a sua implantação, o curso foi constituído em oito semestres letivos, 

distribuídos em quatro anos, totalizando 3291 horas e 45 minutos de carga horária. O 

curso prevê aulas com duração de 45 minutos cada, sendo no máximo seis aulas por 

dia, distribuídas em seis dias letivos por semana, incluindo os sábados. O curso já 

sofreu modificações em sua estrutura curricular desde a sua implantação, porém a 

carga horária total do curso foi mantida.  

Segundo o PPC elaborado em 2007, das 3291 horas e 45 minutos previstos 

para o curso, 2023 horas e 30 minutos são distribuídas para o desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares de formação específica, 413 horas e 15 minutos de prática 

ensino, 413 horas e 15 minutos de estágio supervisionado, 213 horas e 45 minutos de 

atividades científicas e culturais, 228 horas de estudos e reflexões. 

Conforme o PPC de 2011, das 3291 horas e 45 minutos previstas para o curso, 

2009 horas e 45 minutos são destinadas ao desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares de formação específica, sendo realizado de forma presencial, podendo 

ocorrer em sala de aula, e/ou laboratórios, 417 horas e 30 minutos são destinadas 

para as práticas de ensino, sendo as mesmas articuladas ao longo do curso, com os 

componentes curriculares, 413 horas e 15 minutos de estágio, desenvolvido a partir 

da segunda metade do curso, 213 horas e 45 minutos distribuídas entre as atividades 

científicas e culturais, 228 horas reservadas para estudos e reflexões e 114 horas para 

a articulação de atividades no Laboratório de Física. 

Além das informações disponibilizadas no site institucional, ao desenvolver a 

pesquisa, localizamos um site do curso de Matemática, que pode ser acessado pelo 

link: https://ifspmatematica.wordpress.com/, onde há informações gerais sobre o 

curso, todo o seu corpo docente, horários e distribuição das salas, além do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). Também há informações sobre um Grupo de Pesquisa 

em Educação Matemática e Profissional (GPEMP), o desenvolvimento do estágio e 

suas orientações, um link para o ambiente Moodle relacionado às Atividades 
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Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), além de um banco com Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), disponíveis para consulta. 

Conforme o PPC de agosto de 2011, o currículo do curso é desenvolvido 

visando a uma formação ampla e integrada com outras áreas do conhecimento, 

havendo previsão de trabalhos desenvolvidos nos laboratórios de Física, Biologia e 

Química, por meio dos estudos matemáticos e da integração que há com estas outras 

áreas específicas. Em comparação com as outras Licenciaturas, a Matemática integra 

mais recursos tecnológicos em seu currículo, contribuindo para que o futuro professor 

já possa se apropriar de algumas ferramentas durante o curso. O PPC ainda aborda 

o desenvolvimento da prática reflexiva, pela articulação da ação-reflexão-ação, junto 

ao conhecimento adquirido pela experiência pedagógica. 

No documento, também há indicação de que o curso pretende garantir o 

desenvolvimento de dimensões culturais, sociais e políticas, inclusive fazendo 

referências às posturas dos formadores de professores e do seu posicionamento 

frente à profissão. Como objetivo geral e específico, o PPC contempla: 

3.1 OBJETIVO GERAL 
O objetivo do curso é formar professores de Matemática para a Educação 
Básica, especificamente, para o ensino fundamental II e médio, com 
metodologia que propõe uma articulação entre a teoria científica e a prática 
docente, não perdendo de vista a construção da carreira. 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Os objetivos específicos têm como propósito potencializar no curso os 
princípios éticos, humanísticos, políticos e pedagógicos que são: 
A) Expressar-se com clareza. 
B) Contextualizar aplicações da Matemática em situações do cotidiano e 
interrelacionar conceitos e propriedades matemáticas para utilizá-los também 
em outras áreas do conhecimento, percebendo a sua relevância no mundo 
contemporâneo. 
C) Compreender, criticar e utilizar diferentes metodologias e tecnologias para 
a resolução de problemas. 
D) Buscar a formação continuada, vendo sua prática profissional também 
como fonte de produção de conhecimento. 
E) Perceber a Matemática como uma ciência, construída por processos 
históricos e sociais. 
F) Identificar, formular e resolver problemas aplicando linguagem lógica 
dedutiva na análise da situação problema. 
G) Pautar-se por princípios da sociedade democrática na difusão e 
aprimoramento de valores éticos e morais, no respeito e estímulo à 
diversidade cultural bem como despertar o senso crítico no aluno. 
H) Dominar em profundidade e extensão os conteúdos disciplinares 
específicos de Matemática. 
I) Elaborar propostas de ensino aprendizagem de Matemática para a 
Educação Básica. 
J) Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos. 
K) Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a 
Educação Básica. 
L) Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 
autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos alunos, buscando 
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trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e 
algoritmos.  
M) Perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 
carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde 
novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. 
N) Contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da Escola Básica 
(IFSP, PPC Licenciatura em Matemática, 2011, p. 23-24). 
 

 O TCC é previsto como sendo um componente curricular, sendo vinculado ao 

componente curricular de Trabalho de Conclusão do Curso 2 (TC2M8), presente nos 

dois últimos semestres do curso, como um incentivo para a pesquisa e produção de 

conhecimento, devendo o mesmo ser desenvolvido e apresentado individualmente, 

com uma estrutura de monografia, com orientação de um professor efetivo do IFSP. 

 

4.1.3. Licenciatura em Geografia 

 

O curso de Licenciatura em Geografia obteve a autorização de implementação 

e a aprovação de seu Plano de Curso Superior de Licenciatura em Geografia, pela 

Resolução nº 129, de 26 de setembro de 2006, do Conselho Diretor do CEFET-SP, 

atual Conselho Superior do IFSP-SPO. 

As informações pertinentes ao curso estão restritas àquelas disponibilizadas no 

site institucional, porém, no decorrer da pesquisa foi encontrado um outro site 

relacionado ao curso, onde é possível encontrar muitas informações que contribuem 

para uma visão geral das ações desenvolvidas, linhas de pesquisa seguidas e 

diversas indicações de leituras, inclusive com links, mas, também é possível constatar 

que o mesmo encontra-se desatualizado, visto que as últimas postagens são antigas. 

Desde a sua implantação, o curso foi constituído em oito semestres letivos, 

distribuídos em quatro anos, totalizando 3.321 horas e 75 minutos de carga horária. 

O curso prevê aulas com duração de 45 minutos cada, sendo no máximo seis aulas 

por dia, distribuídas em seis dias letivos por semana, incluindo os sábados. Os 

primeiros 4 semestres do curso possuem 7 disciplinas, o 5º e 6º semestres 

apresentam 8 disciplinas, o 7º apresenta 6 disciplinas e o 8º, 7 disciplinas. 

O desenvolvimento do estágio supervisionado está vinculado a um conjunto de 

disciplinas, sendo elas Prática Pedagógica I, II, III e IV, que aplicam atividades 

variadas, que visam a integrar os conteúdos específicos com as práticas de ensino, 

para tanto, o PPC prevê um Projeto de Estágio a ser trabalhado no decorrer do curso, 

onde a pesquisa entra como um princípio norteador para o seu desenvolvimento.  
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Como objetivo geral e específico, o curso busca contemplar: 

3.1 Objetivo Geral 
O Curso de Geografia se estrutura a partir de uma concepção que prioriza o 
patrimônio cultural, o desenvolvimento técnico-científico, a história e os 
princípios humanistas como referências para uma compreensão integrada de 
mundo. Nesse sentido, procura compor e recompor fragmentos e totalidade 
num plano que permita ao aluno exercer, de forma crítica, criativa e 
participativa, sua função, enquanto profissional. Busca, portanto, formar um 
professor que esteja plenamente habilitado a participar da difícil tarefa de 
consolidar a cidadania no país. O magistério é uma das poucas profissões 
onde o exercício da docência pode se dar concomitante à formação 
profissional inicial. Essa ocorrência permite uma maior aproximação com a 
realidade do ensino básico, aproximação essa que fornece pistas e facilita a 
consecução de um projeto em nível de 3º grau mais próximo das 
necessidades do professor/futuro professor. Nesse sentido, pode-se 
reconhecer a importância de uma formação específica e exclusiva para o 
professor de Geografia, partindo da premissa de que existe uma identidade 
própria, uma individualidade nos requisitos fundamentais para o exercício da 
docência na área das ciências sociais. Assim, procura-se estabelecer um 
currículo que leve em conta as determinações da legislação vigente num 
plano que possa compor com a filosofia acima explicitada, considerando, 
principalmente, a “Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica” e seus fundamentos mais significativos. 
Dessa forma, é possível garantir os conteúdos específicos, articulados a uma 
proposta curricular que prestigia os temas mais significativos da Ciência 
Geográfica numa perspectiva que valoriza a realidade, voltada para o 
exercício da docência na Educação Básica, tendo a pesquisa como princípio 
político norteador desse processo. Portanto, o objetivo principal desse Curso 
é o de formar professores que, no exercício da docência, contribuam de 
maneira crítica, criativa e participativa para a construção de uma sociedade 
democrática que valorize o exercício pleno da cidadania com equidade, 
solidariedade e justiça social. 
3.2 Objetivo Específico 
O curso deve propiciar uma análise socio-espacial que contemple a 
integração entre teoria e prática, com o intuito de articular o conhecimento 
científico, conhecimento pedagógico e experiência refletida, como requisito 
indispensável à atuação do professor nos vários níveis de ensino. Portanto, 
o que se pretende assegurar é uma proposta de curso que estimule a reflexão 
e o debate estabelecidos no plano coletivo, tendo a pesquisa como princípio 
político educativo fundamental para a consecução desses objetivos (IFSP, 
PPC Licenciatura em Geografia, 2011, p. 40-41). 
 

 O PPC de Geografia faz uma análise diferenciada, propondo que se a 

educação busca a excelência, a mesma não pode estar atrelada ao mercado, neste 

aspecto, o trabalho proposto para o desenvolvimento do curso está voltado para a 

relação que a licenciatura tem enquanto campo de atuação do ensino. 

 As disciplinas e práticas são previstas de forma a ficarem vinculadas ao 

desenvolvimento de atividades de campo, assim, buscando articular projetos e 

conteúdos trabalhados junto às atividades acadêmico-científico-culturais, buscando 

levar à estruturação e progressão das dinâmicas pedagógicas, contribuindo para o 

amadurecimento da formação docente. 
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 Prevendo ainda que o curso possa contribuir para oferecer subsídios aos 

discentes quanto a uma análise mais ampla da dimensão espacial da vida humana, 

por meio da contextualização histórica e materialização dos processos sociais, 

levando os futuros professores a compreenderem o mundo que os cerca e as suas 

relações de controle. Para tanto, são ainda trabalhadas formas de integração com 

outras áreas do conhecimento, contribuindo para que ocorra a interdisciplinaridade 

com a Filosofia, Sociologia e História. 

 

4.1.4.  Licenciatura em Química 

 

 Inicialmente, os cursos de Licenciatura em Química e Biologia não eram 

separados, pois na época, havia sido autorizado para entrar em implantação como 

sendo o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, que ocorreu por meio da 

Resolução nº 252, de 04 de setembro de 2007, pelo então, Conselho Diretor do 

CEFET-SP, atual Conselho Superior do IFSP-SPO.  No primeiro semestre de 2008, 

em 02 de setembro de 2008, por meio da Resolução nº 383, do Conselho Diretor do 

CEFET-SP, foi autorizada a implantação do curso de Licenciatura em Química. 

 Em 26 de novembro de 2008, por meio da Instrução Normativa nº 04, da 

Diretoria de Ensino (DDE), foi regulamentada a descontinuidade da Licenciatura em 

Ciências da Natureza, sendo os alunos transferidos para as Licenciaturas em Química 

e Ciências Biológicas segundo os critérios definidos pela instituição.  

O reconhecimento do curso de Química ocorreu em 2011, por meio da Portaria 

nº 444 do MEC, de 01 de novembro de 2011. Em 02 de dezembro de 2014, a 

Resolução nº 155, do Conselho Superior do IFSP, aprovou a reformulação do curso, 

para atender às novas exigências impostas pelas condições atuais da formação de 

professores. As informações pertinentes ao curso estão restritas àquelas 

disponibilizadas no site institucional. 

O curso foi constituído em oito semestres letivos, distribuídos em quatro anos, 

totalizando 3037 horas de carga horária máxima. O curso prevê aulas com duração 

de 45 minutos cada, sendo no máximo seis aulas por dia. 

Segundo o PPC de 2014, das 3037 horas previstas para o curso, 1923 horas e 

75 minutos são distribuídas para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares de 

formação específica, 413 horas e 25 minutos de disciplinas práticas, 400 horas de 
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estágio supervisionado, 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais, 100 

horas de estudos e reflexões do TCC. 

A partir do segundo semestre do curso, são iniciadas as disciplinas que 

solicitam pré-requisitos, considerados essenciais, sem os quais o discente ficaria 

impossibilitado de acompanhar o curso com os padrões de qualidade pretendida. 

O TCC é obrigatório e está previsto dentro da estrutura curricular do curso, 

possui uma carga horária mínima de 100 horas e está articulado com a disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico (MTCK6), sendo que há instruções para que o seu 

desenvolvimento ocorra, preferencialmente, nos três últimos semestres do curso, 

devendo ser realizado de forma individual e acompanhado por um professor do IFSP. 

No Final do PPC, existe um anexo, referente ao Manual do TCC, onde constam as 

normas e especificações para o seu desenvolvimento. 

A aprovação final do Trabalho de Conclusão de Curso é requisito para a 

conclusão do curso e o mesmo deve ser apreciado por uma banca de avaliação, 

composta pelo professor orientador e por dois professores convidados, que podem 

ser tanto do IFSP, quanto de outras Instituições de Ensino Superior. 

O estágio é iniciado, preferencialmente, a partir do 5º semestre letivo do curso 

e o seu desenvolvimento está vinculado a um conjunto de disciplinas, sendo elas: 

Instrumentação para o Ensino de Química I e II e Prática de Ensino de Química I e II, 

cada uma delas composta por uma carga horário de 28,5 horas, onde, por meio de 

atividades variadas, visam a integrar os conteúdos específicos com as práticas de 

ensino. Os objetivos propostos pelo curso são: 

3. OBJETIVOS DO CURSO 
Objetivo Geral 
Formar educadores qualificados com uma ampla e sólida base conceitual nas 
áreas de Ciências da Natureza e de Química, comprometidos com uma 
educação científico-tecnológica de qualidade, conscientes em relação à 
natureza, à vida e ao meio ambiente e habilitados para o desenvolvimento de 
projetos educacionais / científicos. O profissional terá competências para o 
desenvolvimento de estratégias que permitam aos alunos do Ensino Médio 
uma melhor compreensão dos fenômenos da natureza, despertando o seu 
espírito científico, instigando a sua curiosidade e aumentando o seu interesse 
pela Ciência, sobretudo a Química, contribuindo para a formação de cidadãos 
conscientes, críticos e com responsabilidade social, econômica e ambiental. 
Objetivo(s) Específico(s) 
Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa 
humana e da sociedade por meio da geração e compreensão do saber, 
comprometida com a qualidade e com valores éticos e solidários;  
Permitir o cumprimento do preceito constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o avanço do Ensino de 
Ciências e de Química como profissão;  
Propiciar ao aluno uma formação teórico-prática na área de ensino de 
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Ciências, sobretudo a Química, que permita o desenvolvimento de uma visão 
crítica e uma intervenção adequada em distintos campos de atividade 
profissional; Formar um profissional preocupado com a dimensão ética nas 
áreas de atuação profissional; 
Preparar o futuro profissional para lidar com as demandas sociais emergentes 
na Educação; 
Formar um futuro educador com autonomia e responsabilidade social, que 
seja capaz de: 
i) tomar decisões, envolvendo a seleção, adaptação e elaboração de 
conteúdos, recursos, estratégias e atividades de ensino, centradas na 
disseminação do conhecimento científico, de uma concepção adequada de 
ciência; 
ii) analisar criticamente seu próprio trabalho pedagógico, a realidade 
específica em que atua (em suas dimensões sociais, políticas e culturais) e a 
construção de conhecimento pelos alunos (IFSP, PPC Licenciatura em 
Química, 2014, p. 24-25). 
 

O curso de Licenciatura em Química do Campus São Paulo conta com três 

Laboratórios, sendo dois deles maiores e utilizados para realização de aulas 

experimentais e, um terceiro menor que é utilizado para análise instrumental. O curso 

ainda conta com o apoio dos laboratórios dos cursos de Física e Ciências Biológicas, 

além do núcleo de laboratórios de informática que estão disponíveis para todos os 

cursos da instituição. 

De acordo com o PPC, o curso tem por finalidade formar educadores com uma 

visão ampla acerca da Química e da interdisciplinaridade existente entre os campos 

de conhecimento que a completam, comprometidos com a educação de qualidade e 

com o desenvolvimento de uma sólida base dos conteúdos da área, assim, a 

finalidade do curso é formar profissionais com uma profunda fundamentação 

conceitual e sólidas habilidades pedagógicas. 

Ainda segundo o PPC, é necessário formar professores que tenham 

consciência de suas responsabilidades sociais, além de entenderem as dimensões 

políticas envolvidas em seu trabalho e em sua jornada como profissional, contribuindo 

para o desenvolvimento dos seus alunos. É também possível constatar que o curso 

zela pela integração dos conteúdos e pela indissocialidade das teorias e das práticas, 

zelando para que os conteúdos sejam desenvolvidos de forma articulada e 

propiciando momentos formativos em todas as etapas. 

 

4.1.5.  Licenciatura em Biologia/Ciências Biológicas 

 

 Como explicado anteriormente, os cursos de Licenciatura em Química e 

Biologia não eram separados, pois na época, havia sido autorizado para entrar em 
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implantação o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, que ocorreu por meio 

da Resolução nº 252, de 04 de setembro de 2007, pelo então, Conselho Diretor do 

CEFET-SP, atual Conselho Superior do IFSP-SPO. A autorização e implantação do 

curso de Licenciatura em Ciência Biológicas ocorreu em 02 de setembro de 2008, por 

meio da Resolução nº 384, do Conselho Diretor do CEFET-SP. 

 A Instrução Normativa nº 04, da Diretoria de Ensino (DDE), regulamentou a 

descontinuidade da Licenciatura em Ciências da Natureza, em 26 de novembro de 

2008, e os alunos foram transferidos para as Licenciaturas em Química e Ciências 

Biológicas conforme os critérios definidos pela instituição.  

O reconhecimento do curso de Ciências Biológicas ocorreu por meio da 

Portaria nº 37 do MEC, de 19 de abril de 2012. Em 08 de dezembro de 2015, a 

Resolução nº 126, do Conselho Superior do IFSP, aprovou a reformulação do curso. 

O curso foi constituído em oito semestres letivos, distribuídos em quatro anos, 

totalizando 3593 horas de carga horária. O curso prevê aulas com duração de 45 

minutos cada, sendo no máximo seis aulas por dia. 

Segundo o PPC de 2015, das 3593 horas previstas para o curso, 2250,5 horas 

são distribuídas para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares de formação 

específica, 400 horas de disciplinas práticas, 400 horas de estágio supervisionado, 

200 horas de disciplinas eletivas, 200 horas de atividades acadêmico-científico-

culturais, 142,5 horas de estudos e reflexões do TCC. 

O desenvolvimento do TCC é obrigatório e está previsto como uma atividade 

curricular do curso, possuindo uma carga horária mínima de 142,5 horas e está 

articulado com disciplinas de Metodologia da Pesquisa em Ensino, Ciências e Biologia 

(B7MPB) e Redação Científica (B8REC) e devendo ser desenvolvido individualmente 

por cada discente, com o acompanhamento de um professor. A Licenciatura em 

Ciências Biológicas também elaborou um documento chamado “Orientações para 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso”, onde estão definidas as normas e os 

mecanismos para o desenvolvimento do TCC. 

A aprovação final do Trabalho de Conclusão de Curso é requisito para a 

conclusão do curso e o mesmo deve ser apreciado por uma banca de avaliação, 

composta pelo professor orientador e por dois professores convidados, que podem 

ser tanto do IFSP, quanto de outras Instituições de Ensino Superior. 
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O estágio é iniciado a partir do 5º semestre letivo do curso e o seu 

desenvolvimento está vinculado com as disciplinas de Práticas do Ensino de Ciências 

e Biologia I, II, III e IV (B5PE1, B6PE2, B7PE3, B8PE4). 

Além das informações disponibilizadas no site institucional, encontramos 

também um site do curso de Biologia, que pode ser acessado pelo link: 

http://licbiologia.spo.ifsp.edu.br/, é possível encontrar informações gerais sobre o 

curso, sua estrutura e matriz curricular, além dos planos de ensino de todas as 

disciplinas relacionadas na grade curricular. Ainda há informações sobre o 

desenvolvimento do estágio e orientações como procedê-lo. Há também explicações 

sobre as atividades acadêmico-científico-culturais (AACC), juntamente com 

orientações, além de informações e orientações sobre Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) e um banco de TCC, com trabalhos disponíveis para consulta. 

O curso tem por finalidade formar professores de Ciências e Biologia com um 

profundo embasamento conceitual e pedagógico que possa capacitar o futuro 

professor a promover o ensino de qualidade, voltado para o desenvolvimento científico 

e tecnológico. O curso visa a atingir os seguintes objetivos:  

3 OBJETIVOS DO CURSO 
3.1 Objetivo Geral 
Formar educadores comprometidos com uma educação científico-
tecnológica de qualidade, com uma visão mais abrangente das Ciências 
Biológicas e com atitudes conscientes em relação aos problemas referentes 
à natureza, à vida e ao meio ambiente, para o desenvolvimento de uma 
Educação Básica crítica e de qualidade. O profissional será habilitado para o 
desenvolvimento de projetos educacionais e científicos no Ensino 
Fundamental e Médio e terá competências para o desenvolvimento de 
estratégias que permitam aos alunos do Ensino Fundamental e Médio uma 
melhor apreensão dos fenômenos da natureza, despertando o seu espírito 
científico, instigando a sua curiosidade e aumentando o seu interesse pela 
Ciência, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e 
com responsabilidade social, econômica e ambiental. 
3.2 Objetivos Específicos 
Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa 
humana e da sociedade por meio da geração e compreensão do saber, 
comprometida com a qualidade e com valores éticos e solidários. 
Permitir o cumprimento do preceito constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o avanço do Ensino de 
Ciências e de Biologia como Profissão. 
Propiciar ao aluno uma formação teórico-prática na área de ensino de 
Ciências Biológicas, que permita o desenvolvimento de uma visão crítica e 
uma intervenção adequada em distintos campos de atividade profissional. 
Formar um profissional preocupado com a dimensão ética nas áreas de 
atuação profissional. 
Preparar o futuro profissional para lidar com as demandas sociais emergentes 
na educação. 
Formar um futuro educador capaz de, com autonomia e responsabilidade 
social: 
1) tomar decisões, envolvendo a seleção, adaptação e elaboração de 
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conteúdos, recursos, estratégias e atividades de ensino, centradas na 
disseminação do conhecimento científico, de uma concepção adequada de 
ciência; 
2) analisar criticamente seu próprio trabalho pedagógico, a realidade 
específica em que atua em suas dimensões sociais, e políticas e culturais, e 
a construção de conhecimento pelos alunos (IFSP, PPC Licenciatura em 
Ciências Biológicas, 2015, p. 20-21) 
 

 O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta com Laboratórios de 

Biologia dentro do Campus São Paulo, onde são desenvolvidas as seguintes 

atividades: Laboratório 1 - Microbiologia, Biologia Celular, Fisiologia, Genética, 

Bioquímica;  Laboratório 2 - Microscopia, Diversidade Biológica, Botânica, Zoologia, 

Instrumentação para o Ensino; Laboratório 3 - Análise instrumental, atividades de 

pesquisa e orientação de alunos. O curso ainda conta com o apoio dos laboratórios 

dos cursos de Física e Química, além do núcleo de laboratórios de informática que 

estão disponíveis para todos os cursos da instituição. 

O curso prevê o emprego de múltiplas formas de abordagem e metodologias 

para trabalhar os conteúdos propostos, visando a atender às necessidades formativas 

dos discentes, inclusive o emprego de recursos tecnológicos de informação e 

comunicação, por meio da integração dos mesmo ao cotidiano das aulas e temas 

trabalhados. 

O perfil que o curso busca definir em seus discentes é de indissolubilidade  

entre teorias e práticas, interdisciplinaridade dos componentes curriculares e das 

áreas de conhecimento, favorecendo a formação de um futuro professor crítico, 

reflexivo e ciente de sua ação enquanto agente de mudança. 

 

4.1.6.  Licenciatura em Letras 

 

 O curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, 

obteve autorização de implementação, por meio da Resolução nº 775, de 30 de 

novembro de 2012, do Conselho Superior do IFSP-SPO. O Relatório de Avaliação e 

Reconhecimento do curso aconteceu no ano de 2016, recebendo o conceito 5. As 

informações pertinentes ao curso estão restritas àquelas disponibilizadas no site 

institucional, podendo ser consultadas no link https://spo.ifsp.edu.br/letras. 

O curso foi constituído em oito semestres letivos, distribuídos em quatro anos, 

totalizando 2937,9 horas de carga horária. O curso prevê aulas com duração de 45 

minutos cada, sendo no máximo seis aulas por dia. Segundo o PPC de fevereiro de 
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2016, das 2.937,9 horas previstas para o curso, 2017,25 horas são distribuídas para 

o desenvolvimento dos conteúdos curriculares de formação específica, 320,65 horas 

de disciplinas práticas, 400 horas de estágio supervisionado, 200 horas de atividades 

acadêmico-científico-culturais. 

O estágio é concebido como um componente curricular, e o seu início acontece 

a partir do 5º semestre letivo do curso, sendo o seu desenvolvimento vinculado com 

a disciplina de Didática e Novas Tecnologias para a Educação (L5DID), no quinto 

semestre, e nos demais semestres com as disciplinas de Prática Pedagógica: Leitura 

e Produção Textual I, II e III (L6GE1, L7GE2, L8GE3), onde, por meio de atividades 

variadas, leitura de textos e discussões em grupo o discente será levado a integrar os 

conteúdos específicos com as práticas de ensino. O objetivos propostos são: 

3. OBJETIVOS DO CURSO 
Objetivo Geral  
Formar professores competentes, em termos de pesquisa, informação e 
autonomia, capazes de lidar de forma sistemática, reflexiva e crítica com 
temas e questões relativos a conhecimentos linguísticos, literários e 
pedagógicos, em diferentes contextos de oralidade e escrita, atuando na 
Educação Básica, na área de Letras Português.  
Objetivos Específicos  
- Compreender e utilizar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão no 
desenvolvimento pessoal e das aulas dos futuros professores;  
- Capacitar professores para compreender a linguagem e a literatura como 
atividades humanas contextualizadas e como elementos de interpretação e 
intervenção no mundo;  
- Entender a relação entre o desenvolvimento da língua e das manifestações 
artísticas e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes 
tecnologias à solução de problemas;  
- Compreender e usar adequadamente a língua portuguesa no que se refere 
a sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais;  
- Compreender a literatura no que tange a sua estrutura, funcionamento e 
expressão de um momento cultural;  
- Ter consciência das variedades linguísticas, artísticas e culturais 
historicamente constituídas, e da significação social que elas possuem;  
- Utilizar novas tecnologias na sua prática profissional sempre que 
necessário;  
- Propiciar, criando oportunidades pedagógicas, o desenvolvimento da 
autonomia do aluno quanto à resolução de problemas, tomada de decisões, 
trabalho em equipe, comunicação, dentro da multidisciplinaridade dos 
diversos saberes que compõem a formação universitária em Letras;  
- Elaborar projetos para o Ensino Fundamental (do 5° ao 9° anos) e para o 
Ensino Médio concatenados com os novos parâmetros curriculares nacionais 
e com a práxis educativa.  
O curso de Letras, com habilitação em Português, pretende ainda incorporar 
a interface pesquisa/ensino, formando um professor com habilidade crítica 
suficiente para romper os limites estreitos de currículos pré-formatados e de 
livros didáticos concebidos segundo interesses de mercado e compor ele 
mesmo, sempre que possível, seu próprio material didático. 
 

 O curso de Licenciatura em Letras visa a formar um futuro professor que possua 

percepção dos contextos interculturais que o cercam, sendo capaz de trabalhar com 
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eles de forma articulada, por meio de seu domínio de conteúdos específicos, métodos 

e técnicas pedagógicas, inclusive, de recursos tecnológicos, assim, permitindo a 

transposição adequada dos conhecimentos aos diferentes níveis de ensino. 

 No PPC também é possível encontrar a preocupação em formar um profissional 

bem preparado para exercer a sua função de professor, com postura ética, visão 

crítica e consciente quanto à sua atuação política e social. 

 

4.2.  A formação de professores no IFSP-SPO 

 

 Ao realizar uma análise nos PPCs dos cursos de licenciatura do IFSP-SPO, é 

possível constatar que eles estão de acordo com a LDB 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e seguem o que determinam os documentos do CNE/CP e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. 

 É possível identificar nos discursos expostos nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos um forte comprometimento da instituição com a sua responsabilidade social, 

constatada quando há a abordagem de trabalhar com os discentes visando a que eles 

desenvolvam a consciência do papel desempenhado pelo professor e de sua função 

social, das responsabilidades que isso implica enquanto um agente de mudança, das 

dimensões políticas e sociais que podem ser influenciadas pelo seu trabalho, bem 

como, da preocupação em ofertar um ensino que favoreça, dentro do possível, uma 

formação integral enquanto construção de um cidadão, membro de uma sociedade. 

Também é possível identificar a preocupação com a geração de indivíduos criadores 

de conhecimento e possuidores de uma visão crítica.   

 É ainda abordada a necessidade de indissolubilidade entre teoria e prática, 

além de trabalhar a interdisciplinaridade existente entre as áreas de conhecimento, 

assim preparando um profissional que durante a sua formação tenha desenvolvido 

uma visão ampla e consciente acerca de todas as relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais que o cercam, frente às perspectivas oferecidas pela 

instituição, assim, sendo ele apto a responder às demandas exigidas pelas escolas, 

dentro de ambientes diversos, híbridos e múltiplos. 

 Também destacam a postura de trabalhar a docência integrada à pesquisa e 

extensão, entendendo assim o professor como um produtor de conhecimentos.  
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CAPÍTULO V – As Licenciaturas do IFSP-SPO e olhar dos professores: o 

desvelar da pesquisa de campo 

 

Independentemente de área específica de conhecimento, linha teórica e/ou 
proposta pedagógica adotada (assumida individual ou grupalmente), nível de 
ensino e tipo de escola em que atua, o professor é o principal mediador entre 
os conhecimentos socialmente construídos e os alunos. É ele, igualmente, 
fonte de modelos, crenças, valores, conceitos e pré-conceitos, atitudes que 
constituem, ao lado do conteúdo específico da disciplina ensinada, outros 
tipos de conteúdos por ele mediados. Conhecer quem é esse profissional, 
sua trajetória escolar, sua formação básica, como ele se desenvolve ao longo 
de sua trajetória profissional é, sob essa perspectiva, de fundamental 
importância quando se pensa em oferecer um ensino de qualidade a toda a 
população, assumindo isso como a função social da escola (MIZUKAMI,1996, 
p. 60). 

 

Na sequência deste capítulo, apresentamos a análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, por meio das entrevistas semiestruturadas.  

Para efeito de visualização, na Parte A – Caracterização pessoal e profissional, 

pormenorizada na subseção 5.1, em virtude das respostas obtidas durante as 

entrevistas serem mais objetivas, utilizamos também planilhas, além da análise, que 

em conjunto fornecem uma visão geral dos professores, dos cursos e da instituição. 

Na Parte B – Caracterização das questões dirigidas da Pesquisa de Campo, a 

análise do material coletado ocorre por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2010) 

e será apresentada de forma pormenorizada na subseção 5.2.  

A análise da Parte B segue por duas categorias finais, que surgiram dos 

indicadores que o texto apresentou, representados pela quantidade de vezes que 

alguns temas apareceram no decorrer das falas dos entrevistados.  

Como o material coletado é muito denso, as planilhas geradas da Parte B não 

foram anexadas ao trabalho final, bem como, optamos igualmente por não anexar as 

transcrições das entrevistas, visto que elas ultrapassavam 200 páginas.  

Desta forma, para efetuar a análise da Parte B, selecionamos os trechos mais 

representativos das entrevistas transcritas, onde de forma ordenada e sequencial, são 

apresentados os enfoques dos Professores Coordenadores, Professores de 

Disciplinas Específicas e Professores de Disciplinas Práticas, terminando sempre com 

a análise geral dos Cursos de Licenciatura. Com isso, tentando mostrar o máximo de 

perspectivas abordadas pelos professores entrevistados, por meio dos recortes 

selecionados do material coletado na Pesquisa de Campo. 
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5.1.  Análise de dados – Parte A – Caracterização pessoal e profissional  

 

Para realizar as análises na Parte A, inicialmente, montamos uma Planilha de 

Caracterização Geral, que segue conforme a ordem das perguntas e foi empregada 

durante a pesquisa como um recurso auxiliar na análise de dados, apenas para efeito 

de visualização, uma planilha resumida será apresentada juntamente com as 

respostas oferecidas para a Parte A e como elas são mais objetivas, apresentamos a 

análise dos dados em forma de porcentagem, assim facilitando a visão geral da 

caracterização pessoal e profissional dos entrevistados.  

Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 1, temos que entre os 

Coordenadores, 50% dos entrevistados estão na faixa dos 30 anos e 50% na faixa 

dos 40 anos. Entre os Professores de Disciplinas Específicas, 100% estão na faixa 

dos 40 anos e entre os Professores de Disciplinas Práticas, 83,33% estão na faixa 

dos 40 anos e 16,66% na faixa dos 60 anos.  

Quando realizamos a Análise Geral dos Cursos de Licenciatura e cruzamos 

todas as informações obtidas com as entrevistas, constatamos que 5,55% estão na 

faixa dos 60 anos, 77,75% na faixa dos 40 anos e 16,66% na faixa dos 30 anos.  

 

Tabela 02 - Resumo Parte A - Pergunta 1 
 

1) Idade 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
38 anos 36 anos 46 anos 41 anos 31 anos 48 anos 
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
46 anos 47 anos 41 anos 49 anos 42 anos 42 anos 
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
46 anos 49 anos 61 anos 43 anos 44 anos 44 anos 

Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 
33,33% faixa 
dos 30 anos 
 
66,66% faixa 
dos 40 anos 

33,33% faixa 
dos 30 anos 
 
66,66% faixa 
dos 40 anos 

33,33% faixa 
dos 60 anos 
 
66,66% faixa 
dos 40 anos 

100% faixa 
dos 40 anos 

33,33% faixa 
dos 30 anos 
 
66,66% faixa 
dos 40 anos 

100% faixa 
dos 40 anos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

 Quanto aos resultados obtidos para a pergunta 2, eles são apresentados 

separadamente em quatro tabelas, em virtude da quantidade de dados, logo, temos 

que entre os Professores Coordenadores, 66,66% dos entrevistados possuem 

Doutorado e 33,33% são Doutorandos, 83,33% possuem Mestrado, sendo que todas 

as titulações supracitadas foram obtidas em instituição pública de ensino superior.  
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Temos ainda que 16,66% possuem Mestrado em instituição privada de ensino 

superior e 16,66% estão cursando um segundo Mestrado em instituição pública, em 

outra área de conhecimento.  

Os dados revelam que 100% dos Coordenadores entrevistados foram da 

graduação direto para o Mestrado e 100% possuem Graduação em instituição pública 

de ensino superior. 

 

Tabela 03 – Resumo Parte A - Pergunta 2 - Coordenadores  
 

2) Formação superior: graduação e pós-graduação (curso, instituição, cidade, ano) 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
2009 – 2013 - 
Doutorado em 
Ensino de 
Ciências. 
USP, BR.  
 
2003 – 2005 - 
Mestrado em 
Física.  
USP, BR.  
 
2003 – 2004 - 
Licenciatura 
em Física.  
USP, BR. 
 
1999 – 2002 - 
Bacharelado 
em Física. 
USP, BR 

2011 – 2014 - 
Doutorado em 
Educação 
Matemática. 
UNESP, BR.  
 
2016 - 
Mestrando em 
Filosofia.  
UNIFESP, 
BR.  
 
2008 – 2010 - 
Mestrado 
profissional  
Matemática 
Universitária.  
UNESP, BR.  
 
2004 – 2006 - 
Licenciatura 
Matemática.  
UNESP, BR.  

2008 – 2011 - 
Doutorado em 
Geografia. 
USP, BR.  
 
2003 – 2005 - 
Mestrado em 
Geografia.   
UNICAMP, 
BR.  
 
1995 – 1998 - 
Graduação 
em Geografia. 
UNESP, BR. 

2012 – atual - 
Doutorando 
em Química. 
UNICAMP, Br. 
 
1997 – 2002 - 
Mestrado em 
Química. 
UNICAMP, 
BR.  
 
1992 – 1996 - 
Graduação 
em Química. 
UNICAMP, 
BR. 

2010 – 2013 - 
Doutorado em 
Biod. Vegetal 
e Meio 
Ambiente. 
USP, BR. 
 
2007 – 2009 - 
Mestrado em 
Biod. Vegetal 
e Meio 
Ambiente. 
USP, BR.  
 
2003 – 2007 - 
Bacharelado  
Ciênc. Biológ.  
UEL, BR. 
 
2003 – 2006 - 
Licenciatura  
Ciênc. Biológ.  
UEL, BR. 

2014 – atual - 
Doutorando 
em Literatura 
Portuguesa.  
USP, BR. 
 
2002 – 2004 - 
Mestrado em 
Letras. 
Mackenzie, 
BR. 
 
1987 – 1991 - 
Licenciatura 
em Letras. 
USP, BR.  
 
1987 – 1991 - 
Bacharelado 
Linguística.  
USP, BR. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

Entre os Professores de Disciplinas Específicas, 16,66% dos entrevistados 

possuem Pós-Doutorado e 83,33% possuem Doutorado, sendo as titulações obtidas 

em instituição pública e 16,66% deles não possuem Doutorado.  

Os dados também revelam que 100% dos entrevistados possuem Mestrado 

também em instituição pública de ensino superior e 83,33% foram da graduação direto 

para o Mestrado.  

Temos ainda que 33,33% possuem Especialização em instituição pública, 

sendo que ela foi realizada depois do Mestrado, 16,66% possuem Especialização em 

instituição privada. 50% não possuem Especialização, mas possuem Mestrado, 

Doutorado ou ambos.  
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Entre os entrevistados, 83,33% possuem Graduação em instituição pública de 

ensino superior, 16,66% possuem Graduação em instituição privada de ensino 

superior e 16,66% possuem mais de uma Graduação também em instituição pública, 

em outra área de conhecimento.  

 

Tabela 04 – Resumo Parte A - Pergunta 2 - Disciplinas Específicas 
 

2)  Formação superior: graduação e pós-graduação (curso, instituição, cidade, ano) 
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
1997 – 2003 - 
Doutorado em 
Astronomia. 
USP, BR.  
 
1994 – 1997 - 
Mestrado em 
Astronomia.  
USP, BR.  
 
1994 – 1998 – 
Graduação -  
Licenciatura 
Em Física.  
USP, BR. 
 
1988 – 1993 – 
Graduação - 
Bacharelado 
Em Física. 
USP, BR. 

2006 – 2009 - 
Mestrado em 
Matemática.  
IME- USP, 
BR.  
 
1991 – 1998 - 
Graduação -  
Licenciatura 
em 
Matemática.  
IME- USP, 
BR. 
 

2011 - 2015 - 
Doutorado em 
Educação. 
USP, BR. 
 
1999 - 2001 - 
Mestrado em 
Ciências 
Sociais. 
UFSCar, BR. 
 
1996 - 2006 – 
Graduação - 
Licenciatura 
em Ciências 
Sociais. 
USP, BR. 
 
1994 - 1997 - 
Graduação 
em Ciências 
Sociais. 
USP, BR. 

2001 – 2002 – 
Pós-
Doutorado. 
UFSCar, BR.  
 
1996 – 2000 - 
Doutorado em 
Química. 
USP.  
 
1994 – 1996 - 
Mestrado em 
Química. 
USP, BR.  
 
1991 – 1991 – 
Esp. em 
Atribuições 
Tecnológicas 
Mackenzie. 
 
1987 – 1990 - 
Bacharelado 
em Química.  
Mackenzie. 
 
1987 – 1990 - 
Licenciatura 
em Química.  
Mackenzie, 
BR. 

2011 – 2014 - 
Doutorado em 
Saúde Pública  
USP, BR.  
 
1999 – 2001 - 
Mestrado em 
Ciências 
Biológicas -
Microbiologia  
USP.  
 
2004 – 2004 – 
Esp. em 
Saúde 
Pública.  
USP, BR. 
 
1995 – 1998 - 
Graduação 
em Ciências 
Biológicas.  
USP, BR. 

2012 – 2015 - 
Doutorado em 
Linguística. 
USP, BR.  
 
2005 – 2008 - 
Mestrado  
Literatura 
Brasileira. 
USP, BR.  
 
2011 – 2013 – 
Esp. Proeja. 
IFSP-SPO, 
BR.  
 
2003 – 2005 - 
Licenciatura 
Latim e Port. 
USP, BR. 
 
1999 – 2004 - 
Bacharelado 
Latim e Port. 
USP, BR. 
 
1996 – 1998 - 
Licenciatura 
em Filosofia. 
USP, BR. 
 
1993 – 1998 - 
Bacharelado 
em Filosofia.  
USP, BR. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

Entre os Professores de Disciplinas Práticas, 83,33% dos entrevistados 

possuem Doutorado em instituição pública, 16,66% possuem Doutorado em 

instituição privada e 16,66% foram da Especialização direto para o Doutorado.  

Temos ainda que 66,66% possuem Mestrado em instituição pública, 16,66% 

possuem Mestrado em instituição privada, 16,66% não possuem Mestrado, 66,66% 

foram da graduação direto para o Mestrado, 16,66% já possuíam o Bacharelado e 



‐ 129 ‐ 

 

 

fizeram a Licenciatura paralelamente ao Mestrado, 16,66% possuem Especialização 

em instituição pública e 16,66% possuem Especialização em instituição privada. 

83,33% possuem Graduação em instituição pública de ensino superior e 16,66% 

possuem Graduação em instituição privada de ensino superior. 

 

Tabela 05 – Resumo Parte A - Pergunta 2 - Disciplinas Práticas 
 

2)  Formação superior: graduação e pós-graduação (curso, instituição, cidade, ano) 
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
2001 – 2006 - 
Doutorado em 
Educação. 
USP, BR. 
 
1994 – 1999 - 
Mestrado em 
Ensino de 
Ciências.  
USP, BR.   
 
1992 – 1995 – 
Graduação -  
Licenciatura 
em Física.  
USP, BR.  
 
1987 – 1992 – 
Graduação -  
Bacharelado 
em Física.  
USP, BR. 

2004 – 2006 - 
Doutorado em 
Educação 
Matemática.  
PUC-SP, BR. 
 
2000 – 2002 - 
Mestrado em 
Educação 
Matemática  
PUC-SP, BR. 
1992 – 1998 – 
Esp. em 
Álgebra 
Linear na 
USP e em 
Ensino da 
Matemática, 
PUC-SP, BR. 
 
2000 – 2002 – 
Licenciatura - 
Matemática.  
PUC-SP, BR. 
 
1994 – 1997 – 
Bacharelado - 
Ciências da 
Computação.  
PUC-SP, BR. 

2006 – 2012 - 
Doutorado em 
Educação. 
USP, BR. 
 
1984 – 1986 – 
Esp. em 
Geografia 
Humana.  
USP, BR.  
 
1983 – 1983 - 
Extensão em 
Cour de 
Langue / 
Initiation à 
Textes 
Littéraires. 
Université de 
Toulouse II - 
Le Mirail, FR. 
 
1981 – 1981 –  
Licenciatura 
em Geografia. 
USP, BR. 
 
1978 – 1981 –
Bacharelado 
em Geografia. 
USP, BR. 

1999 – 2003 - 
Doutorado em 
Química. 
USP, BR. 
 
1996 – 1999 - 
Mestrado em 
Química. 
USP, BR. 
 
1991 – 1995 - 
Graduação 
em Química. 
USP, BR. 

1995 – 2000 - 
Doutorado em 
Ciências 
Biológicas. 
UFRJ, BR, 
com período 
sanduíche em 
Califórnia 
Institute of 
Technology, 
USA.  
 
1993 – 1995 - 
Mestrado em 
Ciências 
Biológicas. 
UFRJ, BR.  
 
1992 – 1993 – 
Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 
UFRJ, BR. 
 
1988 – 1992 - 
Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas. 
UFRJ, BR.  

2009 – 2013 - 
Doutorado em 
Filologia e 
Língua 
Portuguesa. 
USP, BR.   
 
2007 – 2008 - 
Mestrado em 
Filologia e 
Língua 
Portuguesa. 
USP, BR.   
 
1990 – 1994 –  
Bacharelado e 
Licenciatura 
Português. 
USP, BR. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

Ao realizar a Análise Geral dos Cursos de Licenciatura e cruzar todas as 

informações obtidas com as entrevistas, constatamos que: 5,55% possuem Pós-

Doutorado em instituição pública, 77,70% possuem Doutorado em instituição pública, 

5,55% possuem Doutorado em instituição privada, 11,10% são Doutorandos em 

instituição pública e 5,55% não possuem e não estão vinculados a nenhum programa 

de Doutorado.   

Entre os entrevistados, 83,25% possuem Mestrado em instituição pública, 

11,10% possuem Mestrado em instituição privada, 5,55% não possuem Mestrado e 
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5,55% já possuem Mestrado e são mestrandos em instituição pública, em outra área 

de conhecimento. 5,55% foram da Especialização direto para o Doutorado e 83,25% 

foram da graduação direto para o Mestrado. 11,10% possuem Especialização em 

instituição pública, 11,10% possuem Especialização em instituição pública, sendo que 

ela foi realizada depois do Mestrado, 11,10% possuem Especialização em instituição 

privada, 5,55% possuem Extensão Universitária em instituição pública de ensino 

superior no exterior. 

Temos ainda que 88,80% possuem Graduação em instituição pública e 11,10% 

possuem Graduação em instituição privada, 5,55% já possuíam o Bacharelado e 

fizeram a Licenciatura paralelamente ao Mestrado e 5,55% possuem mais de uma 

Graduação em instituição pública, em outra área de conhecimento.  

 

Tabela 06 – Resumo Parte A - Pergunta 2 - Curso 
 

2)  Formação superior: graduação e pós-graduação (curso, instituição, cidade, ano) 
Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 

100% 
Doutorado em 
inst. pública  
 
100% 
Mestrado em 
inst. pública  
 
100% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 
 
100% 
Graduação 
inst. pública  

33,33% 
Doutorado em 
inst. pública  
 
33,33% 
Doutorado em 
inst. privada  
 
33,33% não 
possuem e 
não estão 
vinculados a 
nenhum 
programa de 
Doutorado 
 
66,66% 
Mestrado em 
inst. pública  
 
33,33% 
Mestrado em 
inst. privada  
 
33,33%  
Mestrado em 
inst. pública e 
são 
mestrandos 
inst. pública, 
em outra área  
 
66,66% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 

100% 
Doutorado em 
inst. pública  
 
66,66% 
Mestrado em 
inst. pública  
 
33,33% não 
possuem 
Mestrado 
 
33,33% foram 
da Esp. direto 
p/ Doutorado 
 
66,66% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 
 
33,33% Esp. 
inst. pública  
 
33,33% 
Extensão em 
inst. pública  
 
100% 
Graduação 
inst. pública  

33,33% Pós-
Doutorado em 
inst. pública  
 
66,66% 
Doutorado em 
inst. pública  
 
33,33% 
Doutorandos 
inst. pública  
 
100% 
Mestrado em 
inst. pública  
 
66,66% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 
 
33,33% Esp. 
inst. privada  
 
66,66% 
Graduação 
inst. pública  
 
33,33% 
Graduação 
inst. privada  

100% 
possuem 
Doutorado em 
inst. pública  
 
100% 
possuem 
Mestrado em 
inst. pública  
 
100% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 
 
33,33% 
possuem Esp. 
inst. pública, 
sendo que ela 
foi realizada 
depois do 
Mestrado 
 
100% 
Graduação 
inst. pública  

66,66% 
Doutorado em 
inst. pública  
 
33,33% são 
Doutorandos 
inst. pública  
 
66,66% 
Mestrado em 
inst. pública  
 
33,33% 
Mestrado em 
inst. privada  
 
100% foram 
da graduação 
direto para o 
Mestrado 
 
33,33% Esp.  
inst. pública, 
sendo que ela 
foi realizada 
depois do 
Mestrado 
 
100% 
Graduação 
inst. pública  
 
33,33% 
possuem mais 
de uma 
Graduação 
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33,33% Esp. 
inst. privada  
 
33,33% Esp. 
inst. pública  
 
33,33% já 
possuíam o 
Bacharelado e 
fizeram a 
Licenciatura 
paralelamente 
ao Mestrado 
 
66,66% 
Graduação 
inst. pública  
 
33,33% 
Graduação 
inst. privada  

inst. pública, 
em outra área 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

 Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 3, temos que 100% dos 

Coordenadores, dos Professores de Disciplinas Específicas e de Disciplinas Práticas, 

atuam apenas como professores, sendo que todos adotam a perspectiva da docência, 

sendo ela entendida em conjunto com a pesquisa e a extensão.  

Portanto temos que tanto na análise de cada uma das Licenciaturas, quanto na 

análise geral dos Cursos de Licenciatura, todos os resultados indicam que 100% dos 

professores entrevistados, em todas as categorias de análise, atuam apenas como 

professor e entendem a docência sempre associada com a pesquisa e à extensão.  

 

Tabela 07 – Resumo Parte A - Pergunta 3 
 

3) A docência é sua única atuação profissional? Se não, quais são suas outras 
atuações profissionais e onde elas são desenvolvidas? 

Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 
100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

100% atuam 
apenas como 
professor, 
associando a 
docência com 
pesquisa e 
extensão 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 



‐ 132 ‐ 

 

 

 Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 4, temos que 100% dos 

Coordenadores, atuam dentro das suas áreas de formação, sendo que 66,66% atuam 

exclusivamente nas Licenciaturas e 33,33% atuam também em outros cursos dentro 

da instituição. Entre os Professores, temos que tanto os de Disciplinas Específicas, 

quanto os de Disciplinas Práticas, 100% deles atuam dentro das suas áreas de 

formação e também atuam em mais de um Curso de Licenciatura e/ou em mais algum 

outro curso dentro da instituição. Quando procedemos a Análise Geral dos Cursos de 

Licenciatura em sua totalidade, constatamos que 100% dos entrevistados atuam 

dentro das suas áreas de formação, 22,20% atuam exclusivamente nos Cursos de 

Licenciatura e que 77,70% atuam em mais de um Curso de Licenciatura e/ou também 

em mais algum outro curso dentro da instituição.  

 

Tabela 08 – Resumo Parte A - Pergunta 4 
 

     4)  Qual a sua área de atuação? Em qual curso de licenciatura você ministra aulas? 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
Licenciatura 
em Física 

Licenciatura 
em 
Matemática 

Licenciatura 
em Geografia 
e Ens. Médio 

Licenciatura 
em Química e 
em Biologia 

Licenciatura 
em Biologia 

Licenciatura 
em Letras 

Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
Licenciatura 
em Física e 
Geografia. 
Também já 
atuou em 
Química, 
Biologia e 
Matemática. 

Licenciatura 
em 
Matemática e 
Mestrado em 
Matemática 
(Profmat)  

Licenciatura 
em Geografia, 
em Física e 
outros cursos 
de ensino 
superior que 
não 
licenciatura. 

Licenciatura 
em Química e 
Licenciatura 
em Biologia 

Licenciatura 
em Biologia e 
Ensino Médio 

Licenciatura 
em Letras e 
Licenciatura 
em 
Matemática 

Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
Licenciatura 
em Física. 
Também já 
atuou em 
Química, 
Biologia e 
Matemática. 

Licenciatura 
em 
Matemática e 
outros cursos 
que não os de 
licenciatura 

Licenciatura 
em Geografia 
e a Pós-
Graduação na 
área de 
Educação 
Proeja 

Licenciatura 
em Química e 
Licenciatura 
em Biologia 

Licenciatura 
em Biologia, 
Licenciatura 
em Química e 
em Física 

Licenciatura 
em Letras e 
Licenciatura 
em 
Matemática 

Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 
100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
33,33% atuam 
somente na 
Licenciatura. 
 
66,66% atuam 
em mais de 
um curso. 

100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
33,33% atuam 
somente na 
Licenciatura. 
 
66,66% atuam 
em mais de 
um curso. 

100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
100% atuam 
em mais de 
um curso. 

100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
100% atuam 
em mais de 
um curso. 

100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
33,33% atuam 
somente na 
Licenciatura. 
 
66,66% atuam 
em mais de 
um curso. 

100% atuam 
dentro das 
suas áreas de 
formação. 
 
33,33% atuam 
somente na 
Licenciatura. 
 
66,66% atuam 
em mais de 
um curso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
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 Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 5, temos que entre os 

Coordenadores, 33,33% possuem mais de 20 anos de docência, 33,33% possuem 

mais de 10 anos e 33,33% possuem menos de 10 anos. Ao analisar os Professores, 

temos que entre os de Disciplinas Específicas, 50% possuem mais de 20 anos de 

docência, 33,33% possuem mais de 10 anos e 16,66% possuem menos de 10 anos e 

que entre os de Disciplinas Práticas, 16,66% possuem mais de 30 anos de docência, 

66,66% possuem mais de 20 anos e 16,66% possuem mais de 10 anos.  

Quando realizamos a Análise Geral dos Cursos de Licenciatura em sua 

totalidade, constatamos que 16,66% possuem menos de 10 anos de docência, 

27,75% possuem mais de 10 anos, 50% possuem 20 anos ou mais de docência e 

5,55% possuem mais de 30 anos.  

 

Tabela 09 – Resumo Parte A - Pergunta 5 
 

5) Tempo na docência (em anos) 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
11 anos 9 anos 12 anos 22 anos 7 anos 30 anos 
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
11 anos 20 anos 9 anos 24 anos 11 anos 22 anos 
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
23 anos 28 anos 35 anos 13 anos 24 anos 22 anos 

Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 
66,66% 
possuem 
acima de 10 
anos de 
docência. 
 
33,33% 
possuem 
acima de 20 
anos de 
docência. 

66,66% 
possuem 20 
anos ou mais 
de docência. 
 
33,33% 
possuem 
menos de 10 
anos de 
docência. 

33,33% 
possuem mais 
de 10 anos de 
docência. 
 
33,33% 
possuem 
menos de 10 
anos de 
docência. 
 
33,33% 
possuem mais 
de 30 anos de 
docência. 

66,66% 
possuem 
acima de 20 
anos de 
docência. 
 
33,33% 
possuem 
acima de 10 
anos de 
docência. 

33,33% 
possuem 
menos de 10 
anos de 
docência.  
 
33,33% 
possuem 
acima de 10. 
 
33,33% 
possuem 
acima de 20 
anos de 
docência. 

66,66% 
possuem 20 
anos ou mais 
de docência. 
 
33,33% 
possuem 
acima de 20 
anos de 
docência. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

 Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 6, entre os Coordenadores, 

100% possuem 10 anos ou menos no IFSP. Ao analisar os Professores, temos que 

entre os de Disciplinas Específicas, 66,66% possuem menos de 10 anos e 33,33% 

possuem mais de 10 anos no IFSP e que entre os de Disciplinas Práticas, 16,66% 

possuem 20 anos no IFSP, 50% possuem mais de 10 anos e 33,33% possuem menos 

de 10 anos. Quando realizamos a Análise Geral dos Cursos de Licenciatura em sua 



‐ 134 ‐ 

 

 

totalidade, constatamos que 66,60% possuem 10 anos ou menos no IFSP, 27,75% 

possuem mais de 10 anos e 5,55% possuem 20 anos no IFSP.  

 

Tabela 10 – Resumo Parte A - Pergunta 6 
 

6) Tempo de atuação como docente no IFSP-SPO 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
10 anos 7 anos 8 anos 5 anos 7 anos 2 anos 
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
11 anos 6 anos 6 anos 9 anos 8 anos 18 anos 
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
13 anos 12 anos 8 anos 8 anos 20 anos 18 anos 

Física Matemática Geografia Química Biologia Letras 
100% 
possuem 10 
anos ou mais 
no IFSP 

66,66% 
possuem 
menos de 10 
anos no IFSP 
 
33,33% 
possuem mais 
de 10 anos no 
IFSP 

100% 
possuem 
menos de 10 
anos no IFSP 

100% 
possuem 
menos de 10 
anos no IFSP 

66,66% 
possuem 
menos de 10 
anos no IFSP 
 
33,33% 
possuem 20 
anos ou mais 
no IFSP 

66,66% 
possuem 
menos de 10 
anos no IFSP 
 
33,33% 
possuem mais 
de 10 anos no 
IFSP 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

 Ao analisar os resultados obtidos para a pergunta 7, concluímos que os 

resultados obtidos tanto com os Coordenadores, quanto os Professores de Disciplinas 

Específicas e os de Disciplinas Práticas, apontam o mesmo resultado, sendo que ele 

também é o encontrado tanto com a análise por curso, quanto na geral dos Cursos de 

Licenciatura, logo, constatamos que dentro de todas as categorias de análise 

realizadas, temos que 100% dos professores entrevistados trabalham como RDE, em 

Regime de Dedicação Exclusiva, de 40 horas semanais.  

 

Tabela 11 – Resumo Parte A - Pergunta 7 
 

7) Carga horária semanal como professor no IFSP-SPO 
Resposta FC Resposta MC Resposta GC Resposta QC Resposta BC Resposta LC 
RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  
Resposta FE Resposta ME Resposta GE Resposta QE Resposta BE Resposta LE 
RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  
Resposta FP Resposta MP Resposta GP Resposta QP Resposta BP Resposta LP 
RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  

 
Física 

Matemática Geografia Química Biologia Letras 

RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  RDE, 40 h  
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas oferecidas pelos entrevistados. 
 

 Quando analisamos a Parte A em sua totalidade, é possível ver uma 

semelhança muito grande quanto às respostas oferecidas pelos professores que 
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atuam nos cursos de Licenciatura, pois todos possuem trajetórias acadêmicas 

consolidadas em instituições renomadas, a maior parte possui Doutorado e, os que 

ainda não possuem essa titulação, são atualmente doutorandos, todos atuam 

exclusivamente como professores e dentro das suas áreas de formação, a maior parte 

possui mais de 10 anos de docência, a maioria já está atuando no IFSP-SPO faz pelo 

menos 10 anos e todos os professores entrevistados trabalham como RDE, em 

Regime de Dedicação Exclusiva, de 40 horas semanais. Existe ainda um outro ponto 

convergente, que é o da atuação dos professores do IFSP-SPO, pois em virtude da 

natureza da instituição e dos vários níveis de ensino por ela oferecidos, a atuação 

profissional docente possui um caráter diferenciado em relação ao das universidades, 

sendo que os professores são contratados para a Carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico. 

 

5.2. Análise de dados – Parte B – Caracterização das questões dirigidas da 

Pesquisa de Campo 

 

Para realizar as análises na Parte B, seguimos os mesmos princípios utilizados 

na Parte A e montamos uma planilha apenas para facilitar a visualização e análise 

dos dados, porém, como as respostas foram longas e a transcrição das entrevistas 

gravadas ultrapassou 200 páginas, a planilha da Parte B foi omitida do trabalho. 

Temos consciência de que o conteúdo das entrevistas na íntegra proporciona 

muita riqueza para as análises, porém, em virtude da grande quantidade de dados 

gerados e do tempo que tínhamos disponível para realização de toda a pesquisa, 

optamos por selecionar os trechos que melhor resumiram os temas abordados, dentro 

das categorias elencadas.  

Então, para a análise, iniciamos uma leitura atenta, de forma que nenhuma das 

falas apresentadas nas entrevistas fosse deixada de fora da pesquisa, pois, a leitura 

à exaustão, contribuiu para identificar as questões que estão contempladas e que 

apresentam pertinência com os temas abordados. 

Para tanto, desde a fase de pré-análise, tratamos de perceber os indicadores 

que surgiam no texto, representados pela quantidade de vezes que alguns temas 

apareciam nas falas, porém, sempre atentando ao contexto em que eles foram 

empregados, pois assim, seria possível selecionar fragmentos pertinentes, pois 

segundo Bardin (2010) e Minayo (1994), os dados de pesquisa devem ser 



‐ 136 ‐ 

 

 

organizados, de acordo com os objetivos propostos pela pesquisa. Portanto, a 

execução de tal etapa, propiciou a realização de recortes junto ao material coletado, 

com base nas temáticas abordadas e visando aos objetivos estipulados. 

Segundo Bardin (2010), as etapas acima são necessárias para conseguir 

elaborar as categorias de análise, pois, para chegar nelas, é preciso desmembrar o 

texto, de forma a criar categorias que possam ser agrupadas por analogia, logo, 

conforme a autora, a análise categorial é a melhor alternativa quando a intenção é 

estudar questões que envolvem opiniões, atitudes, valores, ideologias e crenças por 

meio de dados qualitativos, assim, procurando conhecer os temas que estão por trás 

das falas, buscando através da mensagem, identificar as realidades apontadas.  

Ainda seguindo as etapas indicadas por Bardin (2010), buscando chegar nas 

categorias para estudar os dados obtidos com o material coletado, partimos do estudo 

da repetição dos temas empregados, assim, possibilitando gerar codificações, que ao 

longo da pesquisa, foram sendo estruturadas como unidades de registro, até 

evoluírem para categorias.  

Desta forma chegamos a 25 categorias iniciais, que puderam ser agrupadas 

em 6 categorias intermediárias, até chegarmos em 2 categorias finais, sendo elas: 

I. A formação dos licenciandos no IFSP-SPO. 

II. As condições de trabalho do Professor no IFSP-SPO. 

Uma vez definidas as categorias finais, iniciamos a análise. Para tanto, 

abordamos os trechos recortados das entrevistas, apresentando os enfoques dos 

professores Coordenadores, Professores de Disciplinas Específicas, Professores de 

Disciplinas Práticas e dos Cursos de Licenciatura, frente às categorias propostas, 

atentando sempre aos referenciais teóricos adotados durante toda a pesquisa e o 

embasamento que eles proporcionam, pois, as categorias de análise e seus 

resultados são desenvolvidos no diálogo que ocorre ao longo de toda a pesquisa entre 

a análise documental, o desenvolvimento e os referenciais teóricos apresentados nos 

capítulos anteriores e os dados obtidos com as entrevistas semiestruturadas. 

Logo, levando em consideração as categorias elencadas e as perspectivas que 

elas contemplam, as análises desenvolvidas contribuem para a compreensão do 

nosso objeto de estudo, proporcionando informações quanto às práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas Licenciaturas do IFSP-SPO, as interpretações que a instituição, os 

cursos e o grupo de professores fazem das Políticas Públicas Educacionais no 

desenvolvimento docente e a sua relação com os ambientes formativos e profissionais 
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do professor, bem como, o reflexo que isso provoca na profissão e na veiculação de 

sua imagem na sociedade.  

Ao fazer os recortes e analisar as entrevistas, verificamos que existe uma 

convergência em diversos níveis com os autores com quem dialogamos ao longo da 

pesquisa, às questões destacadas nos capítulos anteriores e às categorias de análise, 

portanto, sendo estas últimas embasadas em Mizukami (1986, 1996, 2005, 2006, 

2010, 2013), André (2015), Gatti (2010, 2013, 2014, 2015), Imbernón (2002), Nóvoa 

(1997, 1999, 2007, 2009), Sacristán (1995, 1999), Pérez Gómez (1997), Marcelo 

García (1997, 2013) Tardif (2000, 2002) e Vaillant (2015). 

 

5.2.1.  A formação dos licenciandos no IFSP-SPO  

  

A categoria “A formação dos licenciandos no IFSP-SPO” surge dos dados 

colhidos com as entrevistas. Dentro desta categoria, dois aspectos foram ressaltados 

pelos entrevistados: quem eles pretendem formar e como vem formando. Por mais 

que tais aspectos estejam sendo trabalhados separadamente, eles estão diretamente 

conectados, pois o primeiro diz respeito à formação profissional proposta pelos cursos 

de Licenciatura do IFSP-SPO, que por sua vez, nos leva à questão das práticas 

docentes desenvolvidas nos cursos. Sendo elas permeadas pelas Políticas Públicas 

Educacionais e suas influências.  

 

5.2.1.1. Os Professores Coordenadores 

 

Quanto à formação profissional, entre os Coordenadores, a maioria diz que a 

intenção é de que a formação seja capaz de preparar o egresso para ser um professor, 

que também seja pesquisador e que consiga seguir com seus estudos. De uma forma 

geral é perceptível a preocupação quanto ao desenvolvimento formativo aliando 

docência e pesquisa, dentro de uma atitude reflexiva. Também é destacada que a 

formação docente ocorre de forma integrada, com teorias e práticas sendo 

trabalhadas juntas, porém, no decorrer das entrevistas, identificamos que as áreas 

específicas do conhecimento científico sobressaem às pedagógicas.  

Neste aspecto, GC e LC, demonstram em suas falas a intenção de formar um 

professor, em uma perspectiva integrada, onde ele também seja pesquisador e 

consiga seguir com seus estudos, concepção que segundo Imbernón (2002) propicia 
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que a colaboração entre os docentes, além de também contribuir para uma atuação 

mais qualificada. 

Quando atuam como pesquisadores, os professores têm mais condições de 
decidir quando e como aplicar os resultados da pesquisa que estão 
realizando; sua experiência os ajuda a colaborar mais uns com os outros e, 
por fim, eles aprendem a ser professores melhores, sendo capazes de 
transcender o imediato, o individual e o concreto. (IMBERNÓN, 2002, p. 75-
76). 
 

 Seguem os trechos de GC e LC: 

GC – [...] o perfil é formar um professor, né, que tenha uma ideia, uma base 
de licenciatura, mas também que seja um pesquisador, ou seja, aliar essa 
ideia de pesquisa e docência, até porque a gente entende que um não está 
desligado do outro, né, ou seja, o professor, ele precisa pesquisar, ele precisa 
estar é...., a todo momento lendo, ele precisa estar a par das inovações, ele 
precisa estar a par das políticas que vão surgindo e até das próprias 
polêmicas e discussões que acontecem, né, na Geografia [...] 

 
LC - [...] então, a gente supõe, né, que esse egresso, ele tenha essa 
capacidade, né, essa vantagem de trabalhar o tempo todo como professor e 
sendo ao mesmo tempo pesquisador, de um lado, né, e docente do outro lado 
[...] mesmo quando ele estiver atuando no ensino básico, né, e que ele 
mantenha essa prática de conjugar pesquisa e docência [...] 
 

Uma questão lembrada por FC, GC, QC e LC foi a da formação reflexiva, 

havendo a intenção de levar os alunos a refletirem sobre o mundo que o cerca e ao 

qual ele está inserido, indo ao encontro dos apontamentos de Pérez Gómez (1997), 

onde o autor nos diz que o futuro professor deve ser direcionado para adquirir 

perspectivas reflexivas em sua formação, que o possibilitem ultrapassar as questões 

formalmente trabalhadas no percurso formativo, levando-o a aprender a construir o 

seu conhecimento, por meio da reflexão-na-ação, assim, não sendo limitado pelo que 

aprendeu e estando aberto ao questionamento, a novas experiências e 

conhecimentos. 

No diálogo reflexivo que o aluno-mestre mantém com a realidade 
problemática, cria-se uma nova realidade, novos espaços de intercâmbio, 
novos marcos de referência, novos significados e novas redes de 
comunicação. Ao criar uma nova realidade a prática abre um novo espaço ao 
conhecimento e à experiência, à descoberta, à invenção, à reflexão e à 
diferença (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 112). 

 
Neste aspecto, seguem os trechos retirados das entrevistas: 

FC – [...] você tem lá um conteúdo que ele tem uma importância disciplinar, 
mas quando ele vai ser pensado na formação de professores, se soma a essa 
importância que ele tem na construção disciplinar, também a importância que 
ele tem nessa relação interdisciplinar, transdisciplinar, né, e na relação com 
a história, né, com a história, não só com a história da ciência, mas também 
com a própria história da cultura, né, então, nesse sentido, quando eu falo, 
por exemplo, nessa relação da disciplina de ondas, com a história da música, 
então, você tem uma...., você tem o desenvolvimento dessa percepção, né, 
dessa articulação interdisciplinar dos conhecimentos [...] 
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GC – [...] o perfil que a gente tem de formado, é essa ideia desse pesquisador-
professor, né, onde ele saia daqui com esse perfil [...] e na Geografia, a gente 
tem essa ideia de trabalhar com a perspectiva integrada, né, em uma análise 
integrada é..., da situação, dos problemas e não de uma parte fragmentada 
da situação [...] ter essa ideia crítica, né, e essa ideia crítica ser trabalhada 
na realidade do aluno no sentido dele entender, né, os problemas ambientais, 
sociais, culturais, né, que ocorrem no seu entorno e ter uma percepção 
melhor dessas coisas [...] 
 
QC – [...] na disciplina que eu ministrei por muito tempo, que era Energia e 
Transformação, a gente fazia um projeto, os alunos tinham que criam alguma 
coisa relativa à disciplina e depois eles tinham que apresentar, então, eu acho 
que a gente tenta contemplar, né, aquela ideia de sair um pouco daquela 
coisa do ensino tradicional e de ficar só trabalhando com prova, prova, prova 
e a gente conseguiu, acho que porque eles gostaram muito de fazer os 
projetos e eles tiveram projetos excelentes, né, em que eles tiveram que 
associar aquilo que eles tinham visto na teoria também com..., tiveram que 
formular uma aula, né, preparar e fazer experimento, então, como se eles 
fossem trabalhar com o aluno, então a gente tenta também inserir dentro 
dessa..., das disciplinas, mesmo nas disciplinas mais técnicas, a gente tenta 
inserir um pouco de prática docente também [...]  

 
LC – [...] trabalhar sempre a Literatura Portuguesa, que é o meu caso, né, 
relacionando sempre com conteúdos que são históricos, trabalhando a 
questão, é..., dos discursos literários, como discursos propriamente, como a 
gente diria na minha área, e considerando sempre que esse discurso, os 
discursos da Literatura Portuguesa são feitos por sujeitos históricos, 
localizados, portanto, no tempo e no espaço, e que tem uma formação 
discursiva e ideológica, né, e desvendar esses discursos o tempo inteiro, eu 
diria que capacitaria de um lado o egresso, né, do meu curso a trabalhar com 
a literatura sempre relacionando a literatura como um discurso e com outros 
discursos sociais [...]  

 
Logicamente, que a integração entre teoria e prática também são destacadas, 

afinal, se a intenção é formar um profissional reflexivo, que entenda as questões de 

forma integrada, ele deverá ter condições de ver as interconexões existentes entre 

teoria e prática. Neste aspecto, Mizukami (2005, p. 2), nos diz que “os domínios da 

teoria e os da prática se entrelaçam nos diferentes momentos da formação profissional 

e ao longo da carreira docente”. Como exemplos, dos esforços para que ocorra o 

entrelaçamento entre teoria e prática, destacamos os trechos abaixo, onde:  

FC – [...] Então, esse professor que a gente forma, a gente se preocupa que 
ele tenha uma formação da física ampliada, no sentido de como essa ciência 
é relevante para a sociedade em que a gente vive e, nesse sentido, é 
relevante para a atuação dele como professor e da mesma maneira, na 
formação dele como professor [...] o perfil do nosso egresso é esse, um perfil 
de professor de física, então, ele tem um aprofundamento na ciência, 
pensando essa ciência do ponto de vista do que é a atuação dele de 
professor, de como vai ser a atuação profissional dele como professor e a 
formação pedagógica, pensando a atuação dele também como professor de 
física [...] 

 
MC – [...] perfil do professor formado aqui, é o professor que seja capaz de 
atuar nas instituições públicas ou particulares, na formação do ensino 
fundamental II e ensino médio, mas ao mesmo tempo também, formar alguém 
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que seja capaz de atuar em outras áreas em que a matemática seja 
necessária, e não só na área de ensino e dar condições também para este 
formado aqui consiga realizar cursos de pós-graduação, cursos de 
especialização [...] 

 
BC – [...] E a partir desse ano a gente teve uma reestruturação na grade do 
curso [...] hoje eu acredito que a gente tenha um profissional muito bem 
preparado para atuar no ensino médio de Biologia e também no ensino de 
ciências, onde ele tem toda uma formação pedagógica mais completa do que 
tinha [...] a gente tem disciplinas, que não eram pensadas antes, que não 
foram pensadas antes, então, eu acho que a gente já consegue dar uma 
formação melhor para o professor e acho que também para a prática dele, de 
pensar que tudo aconteça concomitantemente, nada estanque, em 
gavetinhas [...] 
 
LC – [...] ele tenha uma capacidade de relacionar sempre toda a teoria, né, 
todas as teorias dos diversos componentes curriculares, com uma prática 
docente, né, mas, porque assim, a gente prima pela ideia, é..., de que todos 
os componentes curriculares sejam desenvolvidos exatamente nessa 
conjunção entre teoria e prática [...]  
 

Mesmo quando há o entendimento de que o curso exige mais das áreas 

específicas, a fala de QC destaca que a formação pedagógica é contemplada e que o 

curso obteve bons resultados nas avaliações externas. 

QC – [...] a maioria dos professores são bacharéis, né, então, é normal que a 
tendência é que eles tentem puxar um pouco também, né, a questão da parte 
técnica [...] então, a gente acredita que tem dado um caráter assim, ele tem 
a formação pedagógica da parte da licenciatura, isso a gente tem boas 
referências, né, e são feitos é... a gente tem resultados bastante expressivos, 
ai, em relação aos alunos, atuando nas várias áreas de ensino, mas também 
a gente não abandonou a questão da formação técnica, porque a gente 
acredita que a disciplina de Química, né, é uma disciplina do curso de exatas 
e é importante também que ele tenha uma formação sólida na parte técnica 
também, então, tanto que a gente teve bons resultados nas últimas 
avaliações do Enade, né, então a gente teve nota 4 na última, né, então isso 
significa que a gente está em um caminho correto, sem abandonar a parte 
técnica e também dando uma atenção para a parte pedagógica da formação. 

 
Quanto às práticas docentes desenvolvidas, FC, GC, QC e LC, com diferentes 

níveis de profundidade, forneceram exemplos e comentaram como trabalham as 

questões da formação de professores em sala de aula, relatando o desenvolvimento 

de trabalhos com projetos, saídas externas, análises críticas de textos, solicitações de 

transposições didáticas,  contextualização dos temas abordados, explanações, 

manuseio de recursos e novas tecnologias, onde tentam empregar a realidade do dia-

a-dia e o conhecimento adquirido dos alunos, como ponto de partida para o 

desenvolvimento de atividades, assim, buscando trabalhar com a reflexão e a 

autonomia do futuro professor, além do exemplo do próprio professor formador, que 

serve de referência para as futuras práticas docentes dos licenciandos, afinal, na 

prática diária, os professores formadores conseguem apresentar formas de 
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abordagem, posturas quanto à apresentação dos conteúdos e demais 

direcionamentos. As ações apresentadas nas entrevistas, vão ao encontro da 

proposta de Imbernón (2002), quando o autor diz que as práticas devem favorecer 

uma visão integral e servir de estímulo para novas interpretações, assim, levando 

significado aos conceitos aprendidos. 

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 servir de 
estímulo às propostas teórico-práticas formais, de maneira a permitir que os 
alunos interpretem, reinterpretem e sistematizem sua experiência passada e 
presente, tanto intuitiva como empírica (IMBERNÓN, 2002, p. 64). 
 

Neste aspecto, seguem os trechos abaixo, onde: 

FC – [...] a disciplina de ondas, né, então, essa é uma disciplina que é muito 
importante na formação de qualquer físico [...] ela é...., tem uma importância 
na história da ciência, né, é...., com a ciência moderna por todo um debate 
que vai aparecendo sobre o caráter da luz, por exemplo, a luz, afinal de 
contas, ela é uma onda, ou uma partícula, ela se comporta como onda, ou 
como partícula, é... e aí na física moderna, na física quântica isso aparece, 
né, essa dualidade onda partícula [...] quando você pensa nessa disciplina na 
formação de um professor, você também tem que pensar como que o 
professor dá conta de perceber essa relevância desse conteúdo e não só dele 
perceber, mas dele também mostrar, né, dele explicar, né, para alunos que 
não tem essa compreensão da história da ciência, né, alunos que estão no 
ensino médio, que provavelmente, né, que a maioria deles não vai seguir um 
curso de física, ou mesmo um curso de exatas, como que ele consegue 
mostrar a relevância desse conteúdo, né, e não fique simplesmente preso em 
uma dimensão técnica, né. Tem muitas maneiras de trabalhar isso, né, eu, 
que estou ministrando a disciplina nesse momento, eu tenho trabalhado muito 
a relação exatamente entre a ciência, história e cultura [...] 
 
GC – [...] eu trabalho muito é a saída de campo [...] eu acho que o aluno tem 
que ter um contato, né, com a realidade que ele está estudando, né, e essa 
realidade, ela é uma realidade física, mas ao mesmo tempo é uma realidade 
humana, né, onde vão ter problemas, conflitos, etc, que vão aflorar, então, 
dentro daquela ideia que a gente falou para você, de trabalhar essa 
perspectiva de fazer uma análise integrada, então, o trabalho de campo, para 
mim, é o momento que o aluno tem de ter o contato com a realidade e de 
também formular ideias, formular propostas e tentar responder às questões, 
né, então, eu acho que é muito importante nesse aspecto, então, essa é uma 
perspectiva que a gente trabalha bastante [...] 
 
QC – [...] a gente mesmo dentro da aula, a gente acaba dando dicas para 
eles, né, olha, esse assunto é legal vocês abordarem dessa forma, 
trabalharem desse jeito com o aluno, ele vai ter dificuldade nisso, vocês vão 
ter que trabalhar isso, então, a gente tenta passar também um pouco da 
bagagem [...] eu acho que ele tem aquele modelo, né, que ele acaba 
recebendo do professor e muitas vezes, esse modelo, ele tem que...., eu acho 
que chega um momento e que até a ideia daqueles projetos seria em cima 
disso, para ele tentar sair daquilo que foi passado para ele, ele tentar abstrair, 
né, para enxergar aplicações, né, pois sem as aplicações a gente não 
consegue chegar em um aproveitamento, se ficar só a teoria pela teoria, eu 
acho que a coisa em um dado momento, a pessoa acaba se esquecendo, ou 
acaba não fixando [...] eu tento puxar exemplos do dia a dia deles, né, por 
exemplo, se eu estou em uma determinada disciplina, eu tento puxar coisas 
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que eu sei que eles têm a noção intuitiva, mas muitas vezes, não sabem o 
porquê que aquilo ocorre, né, então, eu tento trazer os conhecimentos que 
eles já têm, né, que eu sei que eles têm e em cima dessas respostas, eu 
começo a trabalhar, para tentar trazer a aplicação para eles [...] 
 
LC – [...] essa capacidade discursiva e de análise de discurso, e a capacidade 
de articulação de discurso, né, e de relacionar discursos diferentes da 
sociedade, né, no discurso profissional do professor, né, me parece que é 
isso que gostaríamos que acontecesse, né, e de modo especial, na minha 
disciplina, que é Literatura Portuguesa, né, que a partir da Literatura 
Portuguesa, que a gente possa ter uma reinterpretação mesmo da história de 
formação do Brasil e de formação das relações do Brasil, com Portugal, né, 
de Portugal, com a África, enfim, tornar consciente e explícitos, né, todas 
essas relações e desvendar a partir daí, ideologias, ou posições históricas, 
posições sociais, posições econômicas, políticas, né, que advenham desses 
discursos e que se relacionem esses discursos, com outros discursos, que 
não sejam literários [...] Então, eu acredito que a contribuição é sempre fazer 
claras, ou pelo menos tentar tornar mais claras essas relações, né, porque o 
que é que acontece aqui dentro, e o que acontece fora. Entre os discursos 
literários e os discursos extraliterários e esse é o caminho que eu procuro 
seguir na literatura para ter um formado em Letras, um professor de língua e 
literatura depois, né, diria, mais capacitado para também fazer dos seus 
próprios alunos, né, sujeitos capacitados para lerem o mundo, a história e a 
sua posição no mundo, etc [...] o que é que a gente procura fazer, né, em sala 
de aula, usar, obviamente, de estratégias de aula, que possam servir, 
digamos, de exemplos de estratégias de aula depois [...] 
 

GC destaca ainda o uso da tecnologia como um recurso, indo ao encontro do 

que nos diz Candau (1979), onde a grande questão das tecnologias é saber distinguir 

para qual finalidade ela está sendo usada e refletir acerca de como fazer com que o 

objetivo de aprendizagem seja atendido, afinal, entendemos que toda ação 

educacional tem que ser pensada visando a atender aos propósitos de ensino-

aprendizagem, logo ela possui uma intencionalidade muito clara de levar alguém a 

aprender alguma coisa. Logo, na fala de GC temos que: 

GC – [...] outra perspectiva, pelo menos dentro da minha área, que dá para 
expandir bastante é de trabalhar com softwares relacionados à questão de 
Geologia e com fotografias aéreas e fotos de satélites, né, para justamente 
estudar relevo, formas de relevo e saber entender os rios e como que dá 
aquela formação. Então, são instrumentos que apesar de obterem uma 
técnica, você pode trabalhar em sala de aula com a realidade dos alunos e 
dos futuros professores de Geografia, né, e são instrumentos que você pode 
adaptar a trabalhar nessa perspectiva, né. Então, dentro da minha disciplina, 
o que eu procuro trabalhar realmente com os alunos é tentar fazer com que 
eles tenham uma análise crítica e tentar entender que eles têm uma visão 
integrada do que a gente está estudando, né, apesar de a gente ir lá estudar 
o relevo, é como eu te disse, eu vou ter vários outros fatores sociais e culturais 
que também vão estar dentro daquela paisagem e que eles também têm que 
analisar de uma forma integrada [...] 
 

MC e BC dizem que os conteúdos curriculares desenvolvidos em sala de aula 

contribuem para a formação do professor e que o conjunto das disciplinas 
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pedagógicas e específicas servem para embasar a prática docente, porém, não 

fornecem exemplos de como isso ocorre na prática, em suas aulas.  

MC – [...] a gente tem desde o primeiro semestre algumas disciplinas, ou 
atividades voltadas para este exercício da prática docente. Ainda é pouco, a 
gente percebe que ainda é pouco, que mais poderia ser feito, mais tempo 
dedicado a este tipo de atividade poderia ser colocado no decorrer do curso, 
mas alguma coisa já está sendo ali semeada no estudante, desde o primeiro 
semestre dele, e isso vai crescendo ao longo do curso, chegando, 
principalmente na segunda metade do curso, quando ele vai tendo contato 
com as disciplinas de estágio, de práticas de ensino, onde ele vai ter assim 
um contato muito mais denso com estas atividades, com a teoria envolvida 
com isso e com a atividade fim do estágio, que aí sim, ele vai estar presente, 
num ambiente real de uma sala de aula, na escola onde ele estiver estagiando 
e, portanto, aí a gente percebe a importância da preparação anterior que foi 
feita, nos primeiros semestres [...] 
 
BC – [...] essa estrutura nova que a gente tem hoje, ela tem uma estrutura 
que prevê a prática pedagógica como componente curricular desde o primeiro 
semestre, até o último semestre do curso [...] Então, eu acho que hoje, não 
são todas as disciplinas que preveem essa parte pedagógica...., prática 
pedagógica, até porque, eu acho que o professor tem que ter um fundamento 
de Biologia, até para que ele consiga pensar e redimensionar a sua prática, 
né, mas, eu acho que hoje, no curso, ela está de forma transversal em todo 
o curso, em todos os semestres com disciplinas que aliam bastante esse 
fundamento de biologia, com a prática pedagógica do aluno [...] 
 

Com relação às Políticas Públicas Educacionais e suas influências no ambiente 

formativo, os Coordenadores abordam que elas exercem uma influência direta na 

formação dos professores, uma vez que os documentos legais normatizam as 

questões educacionais e determinam o formato que os cursos devem apresentar, 

sendo isso perceptível no PPC.  

Alguns outros aspectos também são relacionados a esta questão, sendo 

apontadas algumas críticas, onde FC diz que a diretriz geral de formação de 

professores e a diretriz do curso de Física são incompatíveis uma com a outra, citando 

a questão das termologias empregadas, que muitas vezes são diferentes, provocando 

problemas e discussões, que acabam fugindo da finalidade a que o documento se 

presta, logo, há a necessidade de que estas diretrizes dialoguem entre si, desta forma 

oferecendo direções mais claras e, quem sabe, facilitando a sua incorporação mais 

efetiva e menos burocrática. GC acha que tais documentos ainda estão muito 

burocratizados e distanciados das realidades da escola, da sala de aula e do dia-a-

dia dos professores. QC diz que o ideal é que se tenha um Plano de Nação, e não 

apenas planos políticos, ou manobras políticas que deixam a educação nas mãos de 

pessoas que não entendem dos processos educacionais e colocam tudo em 

perspectiva de gastos, de números e porcentagens, desconsiderando todas as 
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especificidades que existem na formação. BC lembra que nem todas as instituições 

estão preparadas para receber e executar o que é cobrado em tais documentos, 

portanto há necessidade de conhecer os ambientes formativos e profissionais dos 

professores, para que as realidades destes sejam contempladas. Críticas parecidas 

são apontadas por Sacristán (1995), quando o autor diz que os discursos com relação 

ao desenvolvimento do trabalho do professor esquecem o quanto ele está submetido 

às influências das questões externas. 

As ideias acerca da autonomia dos professores obscurecem, muitas vezes, o 
contexto real da acção docente. De um modo geral, os discursos sobre os 
professores esquecem que as margens de autonomia estão balizadas por 
questões políticas e históricas, que condicionam o diálogo entre a teoria e a 
prática [...] Uma prática burocraticamente controlada dá origem a um sistema 
de dependência dos profissionais relativamente às directrizes exteriores, de 
modo que os problemas que os docentes detectam e têm de resolver são, 
sobretudo, problemas de adequação/conflito com essas condições 
estabelecidas (legais, curriculares, organizativas, etc.). A "criação" e a 
"originalidade" circunscrevem-se mais à capacidade de resolução do conflito 
do que à criação ex novo de situações. (SACRISTÁN, 1995, p. 72). 
 

 Tais influências podem ser identificadas nos trechos abaixo:  

FC – [...] essa visão que as diretrizes procuram romper, né, entre uma 
formação de um conteúdo específico e uma formação de professores, ela 
entretanto, ainda permanece quando a gente vê que existem diretrizes para 
a formação de professores e diretrizes para o curso de física, né, e essas 
diretrizes de maneira geral, não conversam entre si, elas na verdade são 
muito mais incompatíveis uma com a outra, do que compatíveis, né [...] as 
pessoas que estão elaborando as diretrizes para a formação de professores 
não serem as mesmas das diretrizes dos cursos de física, gera esse tipo de 
incompatibilidade, né, então, no fundo o que nos falta, né, é um processo real 
e de uma construção democráticas dessas diretrizes [...] a realidade hoje que 
a gente tem é que as diretrizes surgem de cima para baixo e como as 
instituições também recebem essas diretrizes de cima para baixo, elas 
também procuram mais se adequar do ponto de vista formal das diretrizes, 
do que de fato se impregnar da filosofia dessas diretrizes, né, e fica às vezes 
até difícil, porque a própria terminologia das diretrizes, gera muita confusão, 
então, para dar um exemplo, né, a discussão da prática de ensino, prática do 
conteúdo curricular e estágio, né, o que é uma coisa, o que é a outra, essa é 
uma questão que você encontra um debate infindável e esse debate 
infindável se origina justamente do fato de que as diretrizes vem de cima para 
baixo [...] 
 
MC - Elas influenciam, porque elas dirigem o nosso projeto de curso. Nós não 
somos exatamente livres para fazer o currículo que quisermos, que 
queremos, mas temos que seguir estas diretrizes. Mas, entendemos que 
estas diretrizes também não são levianas [...] As questões específicas que 
nós podemos colocar, que dizem respeito também ao nosso próprio..., a 
nossa própria qualidade do corpo docente, tem que ser feita depois de já 
cumprido este mínimo, então, neste sentido é que estas legislações, elas 
dirigem, elas determinam a formação profissional, porque elas determinam o 
projeto de curso. Tudo o que a gente faz, tem que assim..., não pode 
desrespeitar aquilo que está posto nestes documentos [...] 
 
GC – [...] Eu acho que essas políticas influenciam mais no sentido de nortear 
alguns aspectos, né, ou alguns temas, né, e, às vezes, eu acho que em 
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alguns momentos as políticas mais atrapalham do que incentivam, mas eu 
acho que dentro dessa perspectiva e eu já até citei um exemplo para você, 
dessa questão dos direitos humanos, é um dos pareceres que veio para gente 
dar essa incorporação e a gente achou interessante isso, né, mas eu acho 
que dentro dessas perspectivas...., eu acredito que os parâmetros 
curriculares, principalmente da Geografia é...., tem alguns aspectos positivos, 
né, no sentido de trabalhar um pouco essa questão da realidade, que eu te 
disse, no sentido de ter uma perspectiva mais integrada, também como eu te 
disse, mas, ao mesmo tempo, eu acho que apresenta algumas falhas, né, por 
que, às vezes, eu acho que as discussões desses parâmetros, dessas 
políticas, eu acho que....., às vezes, em alguns momentos nós somos 
burocráticos, né, então elas estão em um âmbito é...., lá do MEC, etc, e que, 
às vezes, falta um pouco, né, de pé no chão, né, aqui do dia-a-dia dos 
professores, da sala de aula, etc, né, então, eu acho que às vezes tem essa 
distância dessas políticas [...] 
 
QC – [...] eu penso que o Brasil, ele tem um problema de continuidade [...] 
você não tem uma linha definida, do próprio MEC, quando vai mudando o 
ministro, né, e que altera com bastante frequência, né, principalmente aqui e 
você tem que cada um tem uma linha, uma posição e acaba, isso acaba 
atrapalhando um pouco a gente, né, porque a gente não consegue ter um...., 
o que entra parece que abandona um pouco o que o outro fez e quer fazer 
de outro jeito, e aí ele sai e daí entra um outro que quer fazer de uma outra 
forma, então, essas mudanças constantes, elas dificultam porque você tem 
que ficar mexendo toda hora no PPC, tem que ficar né, readequando o curso 
toda hora e aí você acaba...., e além de não ser fácil, você acaba tendo 
dificuldade de criar uma identidade do curso, porque você acaba toda hora 
tendo que mexer [...] por exemplo, uma diferença muito grande quando você 
tem um ministro que ele é da área de educação, né, e aí sai, e nessas mesas 
de negociações políticas, você põe um cara que não tem nada a ver, nunca 
teve nada a ver com a área educacional, né. Então, e aí, a visão é que ela é 
totalmente diferente, né, então, você tem casos de ministros em que 
realmente, você vê que existe uma preocupação pedagógica e tem ministros 
que só vão enxergar números, né, ahh... resultados e números de alunos por 
professor, números disso, números daquilo e sem se preocupar às vezes, em 
combater a causa, né, desses resultados não satisfatórios que a gente acaba 
tendo [...] 
 
BC – [...] eu acho que são documentos que sempre tentam melhorar a 
formação do professor, né. A gente teve aí toda uma nova regulamentação 
agora em 2015, que mudou algumas coisas, foi pensado uma carga horária 
um pouco maior, eu acho que justamente pensando que a formação do 
professor, ela não pode ser o mínimo, do mínimo, do mínimo, você tem muita 
coisa envolvida ali [...] Então, eu acho que esses documentos, eles vem 
justamente para tentar colocar ordem na casa de alguma maneira, entendeu, 
agora, eu acho que uma questão é.... que deveria ser pensada é se todas as 
instituições estão preparadas para receber e executar isso, né, porque tem 
muita coisa ali que é ótimo, a gente concorda, mas será que todas as 
instituições estão preparadas para executar isso de maneira coerente [...] e 
acho que quanto mais o professor, relacionado diretamente com a formação 
pedagógica, coordenador de curso, diretores e tudo mais, tiverem 
conhecimento desses documentos, eu acho que a gente vai se apropriando 
cada vez mais para a gente conseguir executar isso de uma maneira melhor. 
 
LC – [...] eu acho que o impacto é direto, né, nós somos assim, sem dúvida, 
uma espécie de laboratório dessas diretrizes, correto [...] Agora no caso dos 
Institutos e das Universidades Federais, né, o impacto é direto, porque, de 
fato, inclusive sansões, né, quer dizer, porque a gente é obrigado a..., de certo 
modo, ainda que a gente possa discutir essas diretrizes, né, às vezes, de uma 
maneira até direta, né, essas diretrizes, elas guiam, por exemplo, até em 
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relação ao modo que se pauta o nosso plano de curso, né, e o plano de 
cursos, ele tem orientações para que se possa respeitar, por exemplo, direitos 
humanos, né, ele tem orientações nessas resoluções que a gente precisa 
considerar, por exemplo, questões de gênero, questões de classe, enfim, a 
gente precisa levar em conta políticas afirmativas [...] quando a gente 
ingressa em uma instituição como essa que é federal, né, eu tenho que me 
preocupar em não somente em fazer a pesquisa, mas também em discutir a 
política institucional para pesquisa, eu tenho que me preocupar com a 
questão da verba e de como é que isso é gerenciado, eu tenho que me 
preocupar como é que eu vou trazer alunos para serem bolsistas e daí tem 
que documentar tudo isso e como é que faz, e é sempre a gente que mobiliza 
tudo isso [...] 
 

Logo, com relação à análise da categoria “A formação dos licenciandos no 

IFSP-SPO”, nas falas do Coordenadores acima destacadas, podemos constatar que 

elas revelam um direcionamento em consonância tanto com os autores com quem 

dialogamos durante o trabalho, como também com o que está estabelecido nos 

documentos legais, uma vez que na LDB nº 9394/96, em seu Art. 43 está estipulado 

que a finalidade da educação superior é estimular o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, promovendo o desenvolvimento quanto ao entendimento do homem e do 

meio em que vive. Também está em consonância com Resolução CNE/CP nº 1, de 

18 de fevereiro de 2002, onde no Art. 2, prevê o desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento cultural, o aprimoramento em práticas investigativas e a elaboração, 

a execução de projetos e o uso de tecnologias da informação e da comunicação, como 

estratégias e materiais de apoio em aula, no Art. 3, diz que a formação de professores 

deve integrar a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, e o 

Art. 5, em seu parágrafo único, está estipulado que a aprendizagem deverá ser 

orientada pela ação-reflexão-ação, sendo a resolução de situações-problema uma das 

estratégias didáticas privilegiadas. 

Também constatamos que elas apontam críticas, que são destacadas nas 

pesquisas e trabalhos dos autores com quem dialogamos. É citado, por exemplo, que 

as diretrizes nacionais e por curso não conversam entre si, assim, dificultando a sua 

incorporação, porém no PNE, Lei nº 13.005/14, no Art. 8, § 1º, no item IV, está 

estabelecida a estratégia de promover a articulação interfederativa, no que diz 

respeito à implementação das políticas educacionais. 

Como também o fato de questões relacionadas com a educação serem vistas 

apenas como números e resultados, muitas vezes, sem haver preocupação quanto 

ao combate às causas reais dos resultados insatisfatórios e sem as necessidades dos 
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ambientes formativos, ou resolver os problemas educacionais, o que acaba revelando 

uma perspectiva mercadológica, ao determinar um valor para a educação por meio 

das avaliações externas, como está previsto nas estratégias de 13.1 até 13.4, da meta 

13 do PNE, sendo que avaliar a educação apenas considerando os resultados de 

etapas não revela verdadeiramente como anda o desenvolvimento do processo 

educacional. 

Segundo Dourado e Oliveira (1999), o PNE revela um descompasso entre as 

políticas públicas oficiais e os anseios e lutas em defesa da universidade pública de 

qualidade social, visto que parece implícita a indução aos princípios do mercado, 

assim subvertendo o papel institucional da universidade. 

 

5.2.1.2. Os Professores de Disciplinas Específicas 

 

Quanto à formação profissional, nas Disciplinas Específicas, de uma forma 

geral, também identificamos que há a intenção de formar egressos com o perfil de 

professor, aptos em relação aos conhecimentos específicos e pedagógicos. Porém, 

existem algumas especificidades nos discursos, onde ME e QE dizem que os cursos 

formam professores preparados para o mercado de trabalho, com conhecimentos 

sólidos e aptos a seguirem os seus estudos em uma pós-graduação. FE diz que o 

curso forma um profissional com o perfil de um professor, no entanto, destacamos que 

ao longo da entrevista, a situação do seu curso, foi misturada de outras licenciaturas, 

mesmo com o esclarecimento de que as perguntas eram dirigidas ao curso de Física. 

BE acha que com a reestruturação, o curso acabou ficando bem clássico e similar aos 

cursos de Biologia que ocorrem em outras instituições. Enquanto LE esclareceu que 

ainda não há uma turma formada e que é difícil definir, pois, existe uma grande 

variação entre a intenção formativa do curso e o que é assimilado na formação pelos 

discentes, e que sempre é necessário fazer ajustes.  

Logo, por mais que seja possível identificar em todas as falas a preocupação 

com a docência e a forma como ela é trabalhada, também ficam bem marcadas as 

formas individuais quanto à compreensão acerca do ensino, que vai ao encontro dos 

apontamentos de Mizukami (1996), quando a autora diz que: 

Padrões de ensino do professor são baseados em modelos implícitos do que 
é conhecimento e de como ele é aprendido. Qualquer que seja o modelo de 
aprendizagem dominante no pensamento do professor, este terá grande 
influência nas atividades de interação em sala de aula e na forma como as 
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informações são consideradas. Na compreensão dos quadros referenciais 
pessoais dos professores, além da consideração dos valores, crenças e 
conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória de escolarização e de 
suas experiências de ensino, é necessário que se considere, igualmente, o 
ethos da escola em que atua e/ou que tem atuado, ou seja, as prioridades, 
práticas e valores que caracterizam uma escola, assim como o subgrupo das 
normas que diferenciam grupos particulares dentro de uma mesma escola. A 
isto acrescenta-se o conhecimento de outros grupos de referência dos 
professores, tais como associações e filiação a grupos políticos, por exemplo 
(MIZUKAMI,1996, p. 63). 
 

Tais aspectos diferenciais podem ser identificados nos trechos abaixo: 

FE – [...] eu conheço mais a licenciatura em física aqui do Campus São Paulo, 
nessa licenciatura, desde o começo havia uma preocupação explicita de fazer 
este profissional ser um professor, quer dizer, que atuasse e particularmente, 
o curso sempre teve uma preocupação, aí poderia ser mais implícita, mas a 
preocupação de colocar esse cara na escola estadual, né [...]  
 
ME – [...] existe no currículo uma valorização de matemática elementar, que 
eu não tive, por exemplo, na minha licenciatura, e eu acho que isso é um 
diferencial interessante porque você atende a uma dificuldade que eles 
trazem, mesmo sendo é....., mesmo tendo escolhido esse curso de 
licenciatura, falta a eles, não a todos é claro, mas a boa parte deles, 
matemática básica do ensino médio e é claro que esse aprendizado é 
fundamental para a futura atuação dele [...] também tem uma formação 
bastante equilibrada, em relação à matemática elementar, cálculos, é...., 
cursos de álgebra, cursos de análise e essa formação equilibrada, permite a 
que vários dos nossos alunos ingressem com facilidade nos mestrados [...] 
então, isso revela...., revela uma formação em matemática, além da 
elementar [...] 
 
QE – [...] em geral o nosso curso aqui de licenciatura em Química, né, eu 
acho que forma um bom profissional, né. Preocupado sim, com a parte de 
conhecimentos de química, né, nós temos várias disciplinas voltadas para o 
conhecimento duro [...] porém, nós temos também toda uma preocupação 
com o viés pedagógico da formação do professor, né, então, nós temos 
disciplinas aqui no curso que são relacionadas com a história da ciência, 
práticas de ensino, a parte de instrumentação do ensino [...] eu acho que o 
aluno, em si tem uma boa formação [...] estes alunos estão bem empregados, 
alguns alunos estão trabalhando na rede estadual e particular e alguns estão 
fazendo mestrado e doutorado, seguiram para a área acadêmica [...]  
 
BE – [...] Na minha opinião, eu acho que ele ficou..., ele foi reformulado no 
novo currículo agora, então eu acho que ele ficou muito parecido com outras 
instituições, acabou ficando um curso bem clássico de Biologia [...] eu acho 
que falta aqui no Instituto Federal uma conversa, primeiro dentro de cada área 
mais forte [...] para que as matérias conversassem, porque o aluno que passa 
por essa experiência de ser tudo segmentado, ele vai reproduzir isso depois 
na prática dele [...] a gente divide por uma questão, né, de formação, mas 
dentro da licenciatura eu acho essencial que se trabalhasse, que as 
disciplinas conversassem mais e inserisse a interdisciplinaridade dentro da 
formação deles, para que eles consigam reproduzir isso lá fora [...] 
 
LE – [...] é um pouco difícil falar porque a gente não teve a primeira turma 
formada ainda [...] mesmo a gente direcionando e tendo um currículo, isso 
varia muito em termos do que é assimilado da formação, do que é construído, 
isso leva algum tempo, inclusive a gente precisa fazer ajustes no currículo, 
depois que o professor vai para o mercado de trabalho, ou para as instituições 
públicas, a gente precisa reajustar o currículo [...] eu trabalho não só questões 
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de literatura, mas também questões culturais do Brasil em geral, trabalho 
muito História do Brasil, trabalho muito a relação entre a literatura e essa 
história, né, textos clássicos, né, o que é que a gente extrai dos autores 
clássicos, então, a gente vai discutir a realidade histórica brasileira e eu acho 
que isso é fundamental, do ponto de vista em que se coloca competências e 
habilidades, né, porque uma das coisas que você tem que fazer com o texto 
é você ser capaz de localizar este texto historicamente e entender como ele 
funciona em relação à época em que ele foi escrito, como ele funciona em 
relação à recuperação dele ainda hoje e o que ele tem a dizer para o mundo 
de hoje [...]  
 

Destacamos que GE acha que o curso não tem uma clareza quanto à formação 

desejada e que isso ocorre em virtude da predominância das áreas de conhecimento 

específico sobre as pedagógicas, onde a área específica possui mais importância do 

que a formação do professor.  

GE – [...] eu acho que nós não sabemos, né, não temos clareza, não se tem 
clareza de qual é o perfil que se quer formar [...] as licenciaturas veem a 
questão educacional como algo menor, lamentavelmente, né, eu acho que na 
nossa cultura institucional isso está posto, então assim, a Geografia é mais 
importante do que a Educação, a Física é mais importante do que a 
Educação, a Biologia é mais importante do que...., entende, então, assim, as 
áreas científicas, elas são mais valorizadas, então, muitas vezes, o modo 
como a questão pedagógica vai chegar, o modo como a formação de 
professores vai chegar, se reproduz estereótipos, o próprio professor do 
curso de licenciatura, muitas vezes, reproduz esses estereótipos de que 
educação é uma coisa menor, então, as mensagens que estão chegando, 
elas são bastante ambivalentes para os alunos, entendeu, porque, muitas 
vezes, se passa, né, a ideia de que ser o Geógrafo é que é o bacana, né, ser 
o especialista em Geografia e não sei das quantas é o bacana, e não 
necessariamente ser um professor de Geografia [...]  
 

O trecho acima de GE está em consonância com Gatti (2014), quando a autora 

nos diz que: 

Não se forma identidade de base se não houver uma referência institucional. 
Quero dizer, médico tem identidade? Tem, ele veio de uma faculdade de 
medicina. Engenheiro tem identidade? Tem, ele veio de uma faculdade de 
engenharia. E o professor vem de onde? De cursos esparsos em 
departamentos estanques ou cursos isolados. É por isso que quando se 
pergunta para professores “O que você é?”, a resposta é “Eu sou biólogo”. 
“Sou matemático. Sou físico”, etc. Mas na verdade são professores de 
biologia, professores de matemática, professores de física. Parece que há 
certa vergonha em dizer que é professor (GATTI, 2014, p. 263). 
 

Quanto às práticas docentes, nas Disciplinas Específicas foram apontados 

diversos aspectos desenvolvidos em sala, com diferentes níveis de profundidade, que 

podem levar os alunos a ser reflexivos, a desenvolver a capacidade crítica, atentos ao 

ambiente de trabalho, perceptivos quanto às suas ações quando forem professores, 

como também foram apontadas questões atitudinais do professor formador de 

professores, especificando ainda que ele serve de modelo para os futuros 
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professores, fornecendo assim um parâmetro para o desenvolvimento das futuras 

ações dos licenciandos.  

Para tanto, os entrevistados trabalham com contextualização, paralelos, 

abordagens e estratégias de trabalho que são demonstrados em aula, compartilham 

experiências e fazem discussão de possibilidades de ações, demonstram exemplos 

de transposições didáticas e oferecem exemplos práticos do dia-a-dia em sala de aula, 

tentam desenvolver o ensino experimental e a experimentação investigativa, buscam 

levar à reflexão e ao espírito crítico e ressaltam o quanto é importante que o professor 

pense, reflita e tenha ciência da sua função, afinal, o seu trabalho é intelectual, logo, 

ele tem que analisar criticamente a sua atuação, a sua condição no mundo, o seu 

entorno e desenvolver o seu trabalho sempre com este ímpeto. Também houve 

apontamentos críticos, dizendo que mesmo diante de tudo o que é feito, isso ainda 

não é suficiente, havendo a necessidade de discutir mais sobre a formação de 

professores, pensar e trabalhar na questão da profissionalização docente, tanto dos 

professores formadores de professores, quanto nos cursos de Licenciatura, bem 

como, criar os espaços para discussão destes temas.  

Nestes aspectos, entendemos que tanto a crítica reconhecendo que mais 

poderia ser feito, quanto as variadas ações desenvolvidas no intuído de levar os 

discentes à reflexão sobre a ação e acerca da profissão, demonstram que o foco dos 

trabalhos está na formação do professor e em seu preparo profissional, o que vai ao 

encontro das afirmações de Mizukami (1996), quando a autora diz que: 

O ensino reflexivo (mesmo quando considerado sob diferentes óticas teórico-
metodológicas) passa a aglutinar as preocupações com a experiência 
pessoal e com a prática na formação e no desenvolvimento profissional de 
professores. Trata-se de produção heterogênea (quer quanto a temáticas 
investigadas, quer quanto a ênfases e orientações teóricas e metodológicas 
adoradas), mas que coloca o professor no centro do debate educacional 
(MIZUKAMI,1996, p. 60). 
 

Os trechos abaixo revelam essa preocupação quanto à formação profissional 

do professor, onde temos que: 

FE – [...] eu procuro fazer com que o meu aluno, aquilo que eu acho que ele 
deve fazer para o aluno dele, então eu tento elaborar o curso de uma forma 
tal que ele consiga perceber como é que ele deve elaborar o curso dele, eu 
tento dar subsídios para este aluno para que ele tenha a percepção [...] por 
exemplo, de uma física experimental, quer dizer, a física é uma ciência que 
tem um lado experimental muito importante [...] A gente tenta mostrar para 
eles alternativas que eles têm, quer dizer, tem vai, sei lá, alguma coisa com 
nove ou dez tipos de experimentações possíveis, então, você pode seguir 
uma destas, e dependendo do material, você vai seguir uma linha mais assim, 
ahh, mas não tem material, então, você segue uma outra linha que permite 
que você faça de uma outra forma, então a gente vai tentando desenvolver 
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essas noções no aluno. Então, eu entendo que o nosso currículo, do modo 
como está montado, ele favorece, né, que o aluno tenha e desenvolva uma 
série dessas habilidades, que a gente entende que sejam essenciais para o 
trabalho dele, né [...] 
 
ME – [...] a contextualização, ela é fundamental, porque o tipo de aluno que 
ele tem, é o aluno múltiplo [...] o professor precisa conseguir fazer com que 
esse aluno olhe para a matemática e entenda que ela tem algum tipo de 
aplicação nos contextos da sua vida e nem sempre isso é fácil, né [...] e com 
os meus alunos de licenciatura, sempre que eu posso, eu trago a minha 
experiência como professor do ensino médio aqui e, embora não seja 
perfeita, foi uma experiência bem sucedida, né, no sentido de conseguir em 
geral, não de forma unanime, de trazê-los para matemática...., porque para 
mim é claro que boa parte do desinteresse do aluno em geral, vem por ele 
não compreender, ou por ele não ser capaz de dar conta e para isso, você 
precisa ter paciência e precisa ter conhecimento apurado para saber onde 
existem os problemas e onde você pode...., o que você pode fazer para esse 
aluno vencer essa barreira, não é [...] eu procuro contextualizar dentro da sala 
de aula e falar o que é importante eles saberem naquele momento em termos 
de conhecimento e de que forma isso pode ser oferecido para os futuros 
alunos dele [...] 
 
GE – [...] como eu tenho essa ideia muito forte da área de educação, então, 
o tempo todo eu estou trabalhando paralelos, né, e relacionando e falando da 
situação em sala de aula [...] sempre tentando relacionar com situações que 
a gente está debatendo, com a postura do professor, ou relacionando com 
temas atuais, que tem a ver com o professor, vou dar um exemplo, tá, saiu 
um programa novo educacional, né, por parte do governo do Estado, que 
impacta diretamente no trabalho do professor, então, eu dificilmente vou 
deixar de discutir isso em sala de aula, né, e de tentar fazer essa reflexão, 
quer dizer, vocês conseguem perceber a relação entre essa política e a ação 
que a gente desenvolve dentro da escola, né, tentando estabelecer..., do meu 
ponto de vista, é muito importante que o professor também saiba, não apenas 
dar aula, mas saiba pensar sobre, como é que aquela aula está conectada 
com uma política pública, né, com uma série de outras coisas, porque senão 
ele vira um operário da educação [...] 
 
QE – [...] a educação é um processo e é isso que eu falo para os alunos, por 
que na verdade você não fica passando conhecimento, né, há uma 
construção do conhecimento e o professor está ali para ser um mediador, 
para poder colaborar, né, ou seja, na verdade, você acaba sendo um 
instrumento para que aquele processo ocorra, do processo de ensino-
aprendizagem [...] então você tem que partir de algum conhecimento prévio 
que o aluno tenha, tá, e a partir daquilo você até pensar em termos de 
concepções que o aluno tem, de um determinado ponto em relação à ciência, 
e trabalhar aquilo [...] você pode desenvolver um ensino experimental, que 
isso já é inerente da química, porém, esse ensino experimental, ele pode ser 
muito além do que você seguir um procedimento, ou um roteiro, onde o aluno 
vai reproduzir um conhecimento, uma teoria, ou para comprovar um 
determinado conceito.... Você pode partir de uma experimentação 
investigativa, então, você traz a problemática em sala de aula e, a partir 
daquele problema, o aluno pode trazer hipóteses, né, para solucionar aquele 
problema e você pode testar estas hipóteses com os alunos, então o aluno, 
desta forma, ele vai desenvolver o conhecimento, vai participar, né, de forma 
ativa na construção do seu conhecimento [...] 
 
BE – [...] a ciência, ela acontece com todas as disciplinas ao mesmo tempo e 
o desafio é você fazer o seu aluno ver isso e quando você consegue fazer o 
aluno ver que a ciência, ela é um todo, ele passa a gostar, porque ele vê que 
esse é o mundo real dele [...] por exemplo, a gente estava na aula de Biofísica 
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e a gente discutiu se o jogador de futebol, quando eles vão lá jogar em 
Bogotá, por que que eles têm que ir antes? Por que passam mal?  É a questão 
atmosférica, produção de mais glóbulos vermelhos, então, a gente teve toda 
uma discussão em cima de um fato real, e os alunos chegaram a uma 
conclusão e é isso que a gente tem que usar com os nossos alunos [...] eu 
gosto muito de trazer artigos de jornais, revistas, para que eles percebam que 
a gente está discutindo o mundo real [...] No ano passado, no segundo 
semestre a gente fez um júri simulado, com os alunos de Microbiologia na 
licenciatura, que foi muito interessante, então tinham os juízes, tinham os 
acusadores, os promotores e tal, que tinham que defender a bactéria, então, 
uns tinham que defender, outros tinham que atacar, e o juiz ia dar o veredito 
final, então, eles tiveram que estudar, trazer coisas e depois debater aquilo 
[...] 
 
LE – [...] As disciplinas ligadas à Literatura Brasileira, eu trabalho não só 
questões de literatura, mas também questões culturais do Brasil em geral, 
trabalho muito História do Brasil, trabalho muito a relação entre a literatura e 
essa história, né, textos clássicos, né, o que é que a gente extrai dos autores 
clássicos, então, a gente vai discutir a realidade histórica brasileira e eu acho 
que isso é fundamental, do ponto de vista em que se coloca competências e 
habilidades, né, porque uma das coisas que você tem que fazer com o texto 
é você ser capaz de localizar este texto historicamente e entender como ele 
funciona em relação à época em que ele foi escrito, como ele funciona em 
relação à recuperação dele ainda hoje e o que ele tem a dizer para o mundo 
de hoje, né, que fenômenos históricos com os quais ele dialoga [...] eu acho 
que quando a gente faz esse exercício de aproximação do texto literário, é.... 
por algum viés, ou por dois ou três pontos de vista diferentes, nós estamos 
oferecendo a este atual estudante, futuro professor, a possibilidade de criar 
mecanismos, de desenvolver mecanismos até próprios, né, de aproximação 
de outros textos e de aproximação dos textos trabalhados para um contexto 
de sala de aula do ensino básico, né [...] 
 

 GE, BE e LE destacam, mais de uma vez, a importância à questão reflexiva 

que o ensino deve oferecer, apontando estratégias distintas para levar os seus alunos 

a entenderem o seu entorno e a pensarem sobre ele, desenvolvendo a criticidade e a 

reflexão, lembrando a importância destas ações para a atividade do professor e para 

o desenvolvimento de seu papel social. Identificamos nos trechos abaixo destacados, 

uma consonância com Sacristán (1999), quando o autor nos diz que: 

Aqueles que dominam o conhecimento intervêm nas relações sociais, ao 
fazer que um mundo determinado se aceite ou se transforme, isto é, que o 
domínio da teoria não pode ser desligada das práticas sociais. Algo que 
também insiste a crítica foucaultiana, que aprecia o conhecimento como algo 
que está enredado nas práticas sociais, nas redes das relações de poder que 
se estendem pelas instituições e nas relações humanas, fazendo parte de um 
tecido social-cognitivo no qual o conhecimento e a prática devem ser 
compreendidos em suas mútuas dependências (SACRISTÁN, 1999, p. 25). 
 

 Seguem os trechos supracitados, com as falas de GE, BE e LE, onde: 

GE – [...] na Sociologia a gente vai discutir o caráter social mesmo, né, da 
condição humana, enfim, e eu acho que aí, você vai entrar em questões 
como...., é...., como é que o sociedade se organiza? Essa sociedade é 
homogênea, ou ela é formada por grupos? Esses grupos estão em iguais 
condições? Não, não estão, né, e como é que a desigualdade afeta, por 
exemplo, a relação que esses grupos têm com os direitos, com a cidade, com 
a educação? Então, eu acho que a relação, do ponto de vista do próprio 
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conteúdo, ela é muito forte, né, na medida em que ela te permite ter 
ferramentas para pensar a condição dos alunos [...]  
 
BE - [...] eu discuto muito com os alunos de licenciatura a diferença de você 
dar uma aula de power-point passiva e a diferença entre você trazer um 
artigo, propor um grupo de discussão, então, colocar o professor como um 
problematizador, né, então eu procuro nas minhas disciplinas do superior 
fazer isso e mostrar qual que seria a função do professor e que em alguns 
momentos sim, vai ser necessária a aula expositiva, mas dialogada, porque 
eles já trabalharam com o assunto antes de alguma maneira, lendo um artigo, 
ou fazendo alguma pesquisa, mas que hoje o aluno, ele não aceita mais uma 
aula em que ele é totalmente passivo, mas ele quer desafios, ele quer 
tecnologias, então a gente tem que aprender a trabalhar com ele com 
questões tecnológicas. Não só a tecnologia pela tecnologia, mas usar aquilo 
como instrumento para que estruture algumas ideias no aluno [...] 
 
LE - [...] Semiótica é uma ciência que tenta estudar os fenômenos da 
linguagem, da comunicação humana e do sentido em geral, né, do ser 
humano, de uma forma unitária, né. Então ela acha determinadas estruturas 
de funcionamento da percepção humana, da comunicação humana que 
servem para análise de textos e de produções de comunicação, em várias 
linguagens diferentes [...] A semiótica meio que consegue fazer uma ponte 
entre a produção literária e, por exemplo, a produção cinematográfica, a 
produção musical, então, quando você pensa em intertextualidades, é um 
curso que oferece um instrumental bastante eficaz para o aluno poder 
produzir determinadas abordagens de texto, abordagens de fenômenos de 
comunicação, que podem ser produtivas para o aluno do ensino básico [...] 
 

 LE também aborda a questão da dimensão ética relacionada à educação e ao 

repertório de observação de experiências de aula que os formadores fornecem aos 

licenciandos. 

LE – [...] existe uma dimensão ética dentro do que a gente faz, quando a 
gente dá aula, por exemplo, se eu dou aula de didática, o cara não está só 
aprendendo com o conteúdo específico da literatura de didática e com as 
discussões, ele está aprendendo a observar a aula que eu estou dando, a 
forma como eu ministro aula e nesse sentido, de certa forma, todos nós 
professores trabalhamos didática, porque todos nós escolhemos uma forma 
de ministrar aulas, de trabalhar com os alunos e os alunos observam isso, e 
aprendem com isso e tiram ideias disso, né [...] além de um repertório de 
conteúdo literário, e de um repertório crítico, você também precisa de um 
repertório de observação de experiência de aula, sem esse repertório, você 
não consegue dar aula, e na verdade, quando você entra em uma sala de 
aula, normalmente, é claro que você vai planejar a sua aula, mas, 
normalmente, até inconscientemente, você adota posturas e discursos, que 
você assimilou de anos de convivência em sala de aula e, porque tem 
determinadas situações que não são previstas e nem previsíveis, então você 
vai fazer aquilo que você incorporou [...] 
 

Questões estas que vão ao encontro do pensamento de Sacristán (1999), 

quando o autor nos afirma que: 

Pode ser um bom exercício para a reflexão dos professores, durante sua 
formação e no seu aperfeiçoamento cotidiano, o fato de analisar as 
incoerências entre os motivos que se alojam nas ações das pessoas, as 
incongruências entre ações e os contrastes entre motivos e ações com as 
metas da instituição escolar ou com as normas éticas. A reflexibidade não é 
uma proposta que deva nutrir-se só de conteúdos cognitivos, sejam estes 
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científicos ou de conhecimento geral, mas também dos componentes 
dinâmicos das ações educativas, dos motivos ou das metas (SACRISTÁN, 
1999, p. 39). 
 

Com relação às Políticas Públicas Educacionais e suas influências no ambiente 

formativo, nas Disciplinas Específicas, todos os entrevistados acham que as políticas 

educacionais são importantes e que influenciam na formação profissional do professor 

à medida em que elas proporcionam um formato para os cursos, pela maneira como 

o PPC incorpora determinados aspectos e entendem que é preciso ter um mínimo de 

critérios quanto ao perfil profissional que deve ser formado, como também entendem 

a relevância em abordar temas que tratam de questões relacionadas à inclusão, 

minorias, gênero, cultura afro e indígena, porém, apontam uma série de questões que 

precisam ser pensadas no momento de sua implantação, pois, não basta lançar um 

documento e não atentar para o preparo dos profissionais que irão tratar tais temas 

na formação de professores, não olhar para os ambientes formativos e profissionais 

onde estes temas serão trabalhados, além de levar a um problema reincidente durante 

o processo de desenvolvimento, apresentação e implantação destes documentos, que 

é a falta de discussão sobre eles, pois, há a necessidades das partes envolvidas se 

apoderarem de todo o processo, afinal, somente assim, eles poderão refletir as reais 

necessidades dos ambientes formativos. Tais questões também são destacadas por 

Mizukami (2005), quando a autora aponta que: 

Evidenciam-se atualmente, no cenário brasileiro, investimentos quanto à 
elaboração, implementação e acompanhamento de políticas públicas 
educacionais voltadas à formação de professores. Evidencia-se, igualmente, 
que a ênfase em boa parte das propostas e experiências atuais recai sobre 
processos de formação inicial e continuada de professores do ensino infantil, 
fundamental e médio, considerando diferentes contextos e modalidades de 
ensino [...] Boa parte das iniciativas, no entanto, têm permanecido no âmbito 
das políticas institucionais de cada universidade. Essas iniciativas, por sua 
vez, não têm explicitado formalmente - mesmo no contexto de uma instituição 
específica - um currículo direcionado à formação do formador, envolvendo o 
que o formador deve saber e fazer de forma a ir ao encontro do professor que 
se pretende formar, presente nas políticas públicas educacionais atuais. 
(MIZUKAMI, 2005, p. 06 e 07). 
 

Como exemplos, destacamos os trechos abaixo, onde: 

FE – [...] a maneira que o projeto do curso incorpora estes detalhes que vem 
de lá, então, sim isso influencia exatamente, né. No nosso caso, eu acho que 
influencia negativamente, uma boa parte só em negativo, a gente entende 
que aquilo lá não contribui para a formação do professor em si, né [...] quer 
dizer, o cara acha que ele é um cientista que ensina, né, e essa é uma 
concepção que a gente não tem, ele não é um cientista que ensina, é um 
educador, que ensina ciência [...] eu acho que a gente tem que olhar para 
essas resoluções como sendo um produto de uma burocracia, né, uma coisa 
que tem pouca discussão na comunidade, e portanto, o embasamento dela é 
mais afastado da realidade, daquilo que a gente acha que tem que acontecer 
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[...] a nossa preocupação passa a ser na verdade assim, o que é que eu posso 
usar dali que favorece a nossa visão de como o curso deve acontecer [...] 
uma coisa que particularmente a mim afeta, na minha disciplina, saíram 
diretrizes de uma certa forma que é o PCN, né, que no caso da física saiu 
uma versão que chama PCN mais, que eu vejo o PCN ficou interessante, que 
tem uma série de coisas legais ali, mas o PCN mais, voltou atrás em uma 
série de coisas efetivas [...] então, por exemplo, é o tipo de diretriz, é o tipo 
de coisa que eu acho que nós não deveríamos fazer, então eu acho que a 
gente até deveria discutir ela, até para perceber exatamente isso, em que 
medida essas diretrizes que saíram elas vão até contra o que veio antes [...]  
 
ME – [...] quando se pensou inicialmente esse curso, né, ele é um curso 
jovem, ele acontece no período da manhã e imaginava-se um perfil de aluno 
e hoje é...., nós vemos que existe um perfil ligeiramente diferente, os alunos 
vêm estudar aqui e boa parte deles vai trabalhar depois, né. Então você 
tem...., você tem o curso com um currículo que ele é bom, não é perfeito [...] 
as diretrizes são importantes e fundamentais [...] para que você tenha certeza 
de um perfil de um profissional que vai ser formado [...] aqui nós temos um 
currículo que está sendo reformulado e o nosso curso não foi...., ele foi 
aprovado depois de vários semestres, né, e do jeito que ele está, mas, nós 
entendemos que ele merece reformulações, que ele funciona para um tipo, 
um perfil de aluno, mas nós queremos é...., e a nossa tentativa é para fazer 
com que ele funcione para mais do que só um perfil de aluno, fazer uma 
adequação para os tipos de alunos que nós estamos recebendo [...] o meu 
ponto de vista é, se a gente puder amplificar o curso, melhor, por que, aí você 
pode fazer com calma e você não precisa riscar nada, não é. Agora, se isso 
não é possível, então, você precisa cortar certas coisas [...]  
 
QE - Então, na época que eu fiz não se discutia isso em 1990, né, sobre 
inclusão [...] a parte de direitos sociais, étnicos e a parte de é.... da cultura 
afro, afro-brasileira, da cultura indígena, isso tem que constar também, não 
como disciplina, mas tem que permear toda a licenciatura, porque o aluno 
pode trabalhar com alunos quilombolas, né, ou trabalhar num grupo de índios 
[...] É, então, são diretrizes com que o MEC se preocupa, que são 
importantes. É lógico que isso sempre fica a caráter do grupo, da instituição 
em desenvolver isso, e sempre fica aquela briga, ahh..., a carga horária, 
carga horária, carga horária, né, mas, é...., daí pega um problema, e qual que 
seria o problema? Será que o professor que está trabalhando com aquele 
aluno, ou seja, que está formando aquele professor, ele teve essa formação? 
A grande maioria não, por isso que esse professor às vezes se fecha naquele 
conteúdo dele, naquela disciplina, né, formando uma ilha, né de 
conhecimento [...] 
 
BE – [...] eu percebo que as diretrizes são bem-intencionadas, trazem 
contribuições importantes, só que elas não são suficientes e mesmo aquilo 
que está lá, deveria..., os nossos professores não estão preparados para 
aquilo [...] os nossos professores, em geral, são malformados, aqui no Brasil, 
existe uma cultura também de que a licenciatura é um curso mais simples, é 
um curso menos importante, é um curso em que você pode estudar só dois 
anos e já está, ok, só que não, na minha visão seria o contrário e em outros 
países, eles adotam exatamente o contrário, né [...] não é só a questão do 
não querer gastar, é por não entender a importância do que é a educação 
mesmo [...] o nosso tempo educacional não tem que estar pautado nestas 
provas, ele tem que estar pautado em cima de um conhecimento sólido para 
o cidadão, para formar um cidadão e, então, eu acho que falta toda essa 
discussão ainda, e que passa pelo currículo, né, que currículo que a gente 
está dando, para que esse currículo, porque esse currículo [...] e de repente 
essas avaliações, elas acabam até sendo cômodas para o governo porque, 
o professor ele corre com aqueles temas que vão cair na prova, trabalha 
aquilo de uma forma errada, [...] depois o governo apresenta os dados e fala, 
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olha está vendo conseguiu alcançar, não..., é muito mais complexo do que 
isso [...] em algumas avaliações internacionais como o Pisa, né, que são bem 
mais elaboradas e tal, nós estamos sempre muito atrás. Que é exatamente o 
reflexo, quer dizer, as nossas avaliações internas estão surtindo efeito, eu 
sinto que não, né, então, tem que ser repensando tudo isso, a formação do 
professor, o conteúdo do currículo, o que está nessas avaliações, o que está 
nessas provas, né, para que a gente realmente pense em educar e 
desenvolver inteligência nos alunos, eles como pessoas que conseguem 
resolver problemas, que conseguem fazer o seu próprio aprender, o seu 
próprio aprendizado, a sua própria aprendizagem, então, eu vejo com 
bastante preocupação essas avaliações do governo, sem essa reflexão por 
trás, né [...] 
 
LE - É, na verdade, eu penso esses grandes planos como grandes diretrizes, 
né, grandes linhas de diretrizes, tem coisas muito interessantes, tem coisas 
menos interessantes, tem coisas que eles apontam e que dá para focar mais, 
outras focar menos. Eu acho que funcionando como grandes diretrizes, são 
muito positivas, né, é lógico que é difícil você fazer o plano nacional de 
educação pensando do Amapá ao Rio Grande do Sul, pensando em 
especificidades regionais do Brasil inteiro, não tem como, então ele tem que 
ser muito geral mesmo, né, não tem muito jeito de você sair disso. Eu acho 
que são direcionamentos, mas eu acho que também, pensando, eles 
direcionam..., geralmente eles direcionam conteúdo, não direcionam muito a 
forma de fazer, creio que fica ainda muito na mão do professor, na relação 
dele com o aluno, né, não tem muito como sair disso [...] e você não pode 
desconsiderar as questões locais, regionais, né, as perspectivas de cada 
lugar, então assim, eu penso sempre que a gente tem que fazer um a mais 
em relação aos planos, esse a mais, isso é por nossa conta e é isso aí que 
vai caracterizar cada profissional de ensino, cada instituição de ensino. Eu 
não gosto muito da visão cursinho de educação, que você tem um “x” 
conteúdo, que você tem uma “x” prova e você tem que fazer o cara ir bem 
nessa prova, para mim, não é isso educação, né, isso é uma possibilidade de 
educação que tem os seus resultados e tudo, mas não é a razão de ser do 
nosso trabalho. A escola precisa dialogar muito com a sociedade, precisa de 
um trabalho de extensão, o trabalho de pesquisa, extensão e ensino ainda é 
bem falho no nosso sistema [...] 
 

GE aponta enfaticamente que mesmo com o avanço dos documentos legais, 

são perpetuadas uma série de consequências relacionadas com a desvalorização do 

papel do professor, às quedas no status social, profissional e salarial, que por sua vez, 

contribui para que o professor não se identifique como um professor, fortalecendo a 

fragmentação entre a área específica e a docência, inclusive nas universidades e 

dentro dos cursos de formação de professores.  

GE – [...] então, eu acho que as políticas, elas sempre vão se deparar com o 
conjunto de práticas institucionais, com o conjunto de valores, que vão 
favorecer essas políticas, ou vão boicotar essas políticas, né, então, eu acho 
que a visão que está impressa nos documentos legais sobre a licenciatura e 
a formação de professores, ela esbarra num obstáculo muito poderoso, que 
é a visão negativa que se tem no Brasil hoje sobre a profissão docente. E eu 
acho que esse obstáculo, essa visão negativa, ela entra nas instituições, ela 
é reproduzida pelos professores e, nesse sentido, eu acho que há uma 
tendência, que eu percebo de levar os cursos de licenciatura, muito mais para 
essa visão tecnicista, da área específica, né, do que propriamente uma visão 
da formação de professores, né, eu acho que ali, você esbarra em uma 
cultura muito forte, que é a própria cultura de formação do professor, porque 
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o que é que acontece, esse professor, ele não se vê como um professor de 
Geografia.... O professor que está formando o professor de Geografia não se 
vê como um professor de Geografia, ele é um Doutor em Geografia, ele é o 
especialista em Geografia, você percebe a diferença, então, eu acho que tem 
uma diferença entre uma coisa e outra, né, é...., então, se eu não me vejo 
dando aula para a sexta série, ou se eu considero que isso é uma coisa menor 
do que dar aula na universidade, você percebe, é...., eu vou acabar 
reproduzindo a visão da especificidade também na minha área, né, então, eu 
sinto que apesar dos marcos legais terem avançado, e estarem avançando, 
eles sempre se deparam com...., ahhh, a disputa de poder que você tem na 
sociedade, e uma disputa de poder que eu acho que para mim é muito clara, 
né, é que a educação é vista pela ciências puras, né, como algo menor, como 
algo que mediocriza a ciência [...] 

 
Questões estas também abordadas por Nóvoa (1995), onde o autor nos diz: 

A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se vislumbram 
perspectivas de superação a curto prazo. As consequências da situação de 
mal-estar que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação 
pessoal e elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação 
profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição 
constante (face ao Ministério, aos colegas, aos alunos, etc.), recurso 
sistemático a discursos-alibi de desculpabilização e ausência de uma reflexão 
crítica sobre a acção profissional, etc. Esta espécie de autodepreciação é 
acompanhada por um sentimento generalizado de desconfiança em relação 
às competências e à qualidade do trabalho dos professores, alimentado por 
círculos intelectuais e políticos que dispõem de um importante poder 
simbólico nas actuais culturas de informação (NÓVOA, 1995, p. 22). 

 
Logo, com relação à análise da categoria “A formação dos licenciandos no 

IFSP-SPO”, nas falas das Disciplinas Específicas, podemos constatar que elas 

revelam praticamente os mesmos direcionamentos apresentados junto ao grupo dos 

Coordenadores, bem como, também estão em consonância tanto com os autores com 

quem dialogamos durante o trabalho, quanto com aquilo que está estabelecido nos 

documentos legais, destacando o desenvolvimento de ações presentes na LDB nº 

9394/96, em seu Art. 43, como o estímulo ao desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo, promovendo o conhecimento dos problemas do mundo 

atual, bem como, a ciência do seu entorno. Também estão de acordo com a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, onde no Art. 2, onde o 

desenvolvimento do ensino deve visar à aprendizagem do aluno, à formação para o 

trabalho para a cidadania, enfatizando os valores morais e éticos fundamentados pela 

sociedade e a valorização dos profissionais da educação; e o Art. 5, em seu parágrafo 

único, onde temos que a aprendizagem deverá ser orientada pela ação-reflexão-ação, 

por meio da resolução de situações-problema. 

Também há crítica quanto à falta de capacitação dos professores formadores 

para ministrar conteúdos especificados em lei, como as questões da inclusão, 

minorias, gênero, cultura afro e indígena, meio-ambiente, saúde na adolescência, pois 
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a maior parte dos formadores de professores não tiveram tais conteúdos em sua 

formação e nunca trabalharam com tais assuntos, logo, o ideal seria que eles 

recebessem uma capacitação para tanto, como está previsto na LDB nº 9394/98, no 

Art. 62, nos § 1º e 2º, onde a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, de 

forma colaborativa, deverão promover a formação continuada e a capacitação dos 

profissionais da educação, podendo utilizar EaD. E, novamente, são realizadas 

críticas quanto à educação ser analisada por meio de números e resultados, sem que 

ocorra um debate mais profundo e sem que se tenha uma preocupação quanto ao 

combate das causas dos resultados insatisfatórios, revelando a perspectiva 

mercadológica posta para a educação, por meio das avaliações externas, implícitas 

na meta 13 do PNE, Lei nº 13.005/14, nas estratégias de 13.1 até 13.4, sendo que 

elas não revelam como está a educação.  

E, mais uma vez, vemos um descompasso entre as políticas públicas oficiais e 

a universidade pública de qualidade social, onde Chauí (2003) afirma que se 

intencionamos ter uma nova perspectiva sobre a educação, primeiramente, 

precisamos exigir que o Estado não tome a educação sob o aspecto de gasto público, 

mas que a entenda como um investimento social e político, objetivo que só pode ser 

alcançado se a educação for considerada como um direito, não como um privilégio e 

nem como um serviço. 

 

5.2.1.3. Os Professores de Disciplinas Práticas 

 

Quanto à formação profissional, nas Disciplinas Práticas, constatamos a 

identificação de um perfil mais tradicional, próximo ao de um Bacharel, portanto, com 

uma ênfase em questões específicas da área de conhecimento. Porém, novamente, 

temos nas falas dos entrevistados que os cursos almejam formar um docente com 

conhecimentos específicos e pedagógicos sólidos, onde o egresso esteja apto a atuar 

como professor e saia com uma formação bem clara quanto à atuação profissional 

que exercerá.  

Sendo assim, temos que FP, MP, QP, BP e LP dizem que os cursos pretendem 

formar um professor, que seja capacitado tanto pedagogicamente, quanto dentro da 

área de conhecimento. Destacamos que GP acha que não há um perfil dentro nem na 

Geografia e nem nos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, de um modo geral, sendo 

que isso acontece em virtude da tradição tecnicista existente na instituição. 
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Ao analisar as falas dos Professores de Disciplinas Práticas, de uma forma 

geral, no contexto das entrevistas, vemos muitas ações trabalhadas no intuito de levar 

ao desenvolvimento crítico, mas, é possível identificar que existe a intenção de que a 

formação de professores consiga fazer mais e que seja capaz de proporcionar uma 

mudança nas Licenciaturas. Neste aspecto, Pérez Gómez (1997), diz que é preciso 

conhecer o pensamento prático do professor, pois assim será possível repensar as 

relações no processo educacional. 

O pensamento prático do professor é de importância vital para compreender 
os processos de ensino-aprendizagem, para desencadear uma mudança 
radical dos programas de formação de professores e para promover a 
qualidade do ensino na escola numa perspectiva inovadora. Ter em 
consideração as características do pensamento prático do professor obriga-
nos a repensar, não só a natureza do conhecimento académico mobilizado 
na escola e dos princípios e métodos de investigação na e sobre a acção, 
mas também o papel do professor como profissional e os princípios, 
conteúdos e métodos da sua formação (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 106). 
 

Como exemplos, destacamos os trechos abaixo, onde: 

FP - Então, eu acho que hoje ele sai com uma leitura do que é Física, da 
Física da escola, do que é formação pedagógica, ou quais são as atividades 
do professor, os fazeres, eu acho que ele sai, mas, mais distante de um...., 
mais próximo de um perfil tradicional, vamos dizer assim [...] mas, apesar 
disso, eu acho que é ainda um curso que tem mais laboratório, mais práticas 
de laboratório com o aluno, né, ainda traz uma discussão de Física moderna 
por mais tempo no curso, né, então, não é o fato dela acontecer mais cedo, 
ela é mais cedo, mas ela também acontece por um tempo maior na formação, 
que eu acho que isso é importante [...] eu acho que a gente se preocupa sim 
em ter um....., a disciplina, ela não é estruturada sem olhar para quem eu 
estou formando, né, agora se ela podia conversar mais com outras 
disciplinas, poderia, aí, eu preciso de uma outra organização de curso 
mesmo, para poder pensar nessas possibilidades de interfaces disciplinares, 
para ver que outra coisa que a gente pode usar. E no isolamento do professor, 
aí, é um pouco isso o que a gente consegue fazer [...]  
 
MP – [...] Ainda temos, a meu ver, um perfil ainda...., é...., um tanto quanto 
tradicional do que já era formado e é ainda formado em outras instituições, 
é...., eu percebo assim que existe muita boa vontade, da parte dos colegas, 
mas sempre como boa vontade em fazer um curso um pouco mais 
diferenciado e voltado um pouco mais para a prática profissional deste 
professor, mas, é...., nós não podemos caracterizar como sendo algo de 
diferente do que tem no tradicional, como presente no projeto pedagógico. 
Então, nós atendemos a legislação de formação de professores, as diretrizes 
né, atuais e é basicamente aquele curso tradicional, que todas as instituições 
costumam ter [...] 
 
GP – [...] o instituto tem uma tradição em uma formação mais tecnicista, né, 
e isso de alguma maneira se envolveu também na área das humanidades [...] 
E as licenciaturas, ainda são mal compreendidas, elas ainda são mal 
discutidas também, elas não têm uma discussão aprofundada, ou acumulada 
sobre, então, eu acho que não existe de fato um perfil do professor das 
licenciaturas de um modo geral e particularmente da licenciatura em 
Geografia. 
 



‐ 160 ‐ 

 

 

QP – [...] Então, hoje o que é que a gente pensa, o que é que nós temos, a 
formação de um licenciando, de um futuro professor, para atuar como 
professor de Química no ensino médio e no 9º ano, no fundamental, e na 
minha concepção, esse aluno, ele sai com uma visão não somente técnica, 
não somente com o conhecimento técnico, mas ele sai também com o 
conhecimento de professor, das dificuldades e dos obstáculos que são 
encontrados na sala de aula [...] então, hoje o curso, nós temos um curso de 
Química que valoriza muito o conhecimento de Química e que valoriza essa 
relação que existe do conhecimento acadêmico dentro da universidade e o 
conhecimento necessário para a atuação na sala de aula [...] 
 
BP – [...] eu acho que os nossos alunos saem assim muito envolvidos com o 
processo de ensino-aprendizagem na área de Biologia. E isso a gente, eu 
tenho essa sensação, seja pelo curso em si, mas principalmente pelo 
depoimento..., pelo depoimento e pelo comportamento dos alunos, depois 
que eles saem, porque eles mantêm contato comigo. Então, existe um perfil 
desejado, que é o perfil, né, que está previsto no projeto pedagógico do curso, 
ser um professor atualizado, comprometido com a alfabetização científica, 
com as questões sociais, políticas e etc, e eu acho que isso a gente 
consegue, mas o que eu acho, que eu vejo mais na prática é esse perfil de 
um professor extremamente preocupado com a prática profissional dele, 
quando ele está aí atuando depois [...] 
 
LP – [...] o perfil que a gente delineou para o curso de Letras [...] é um 
profissional que saia gabaritado com conteúdos das disciplinas, com 
conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos e didáticos. 

 
Quanto às práticas docentes, nas Disciplinas Práticas, são apontadas uma 

série de ações desenvolvidas em sala de aula, em diversos níveis de profundidade, 

com o intuito de levar os alunos a refletir e experimentar práticas que contribuam com 

a formação do professor, como trabalhar as questões das transposições didáticas, 

modulações de linguagem, discussões sobre temas variados e contextualizados, 

incentivando a reflexão por meio de opções de abordagens e de exemplos de trabalho, 

com os conteúdos de outros níveis educacionais, pela vivência experimental das 

questões propostas, da problematização dos assuntos abordados, discussões 

teóricas, trabalho com a retomada da memória dos alunos para situar e exemplificar 

ações, desenvolvimento de abordagens relacionando as ações com a prática docente, 

explicações e justificativas dos objetivos das operações desenvolvidas, comparação 

do material didático de outros níveis educacionais, do professor formador ser 

identificado como um modelo de ação, além da ênfase ao longo das entrevistas, com 

relação ao vínculo das disciplinas pedagógicas ao estágio, bem como o 

desenvolvimento delas durante todo o curso, onde, os entrevistados entendem que 

todos estes trabalhos são direcionados para aprofundar a visão dos alunos e contribuir 

para o desenvolvimento da docência. Logo, identificamos que as ações formativas 

desenvolvidas, vão ao encontro do que nos diz Imbernón (2002), onde: 
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Trata-se de formar um professor como um profissional prático-reflexivo que 
se defronta com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, que 
recorre à investigação como uma forma de decidir e de intervir praticamente 
em tais situações, que faz emergir novos discursos teóricos e concepções 
alternativas de formação. O processo de formação deve dotar os professores 
de conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver profissionais 
reflexivos ou investigadores. Nesta linha, o eixo fundamental do currículo de 
formação do professor é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a 
própria prática docente, com o objetivo de aprender a interpretar, 
compreender e refletir sobre a realidade social e a docência (IMBERNÓN, 
2002, p. 39). 
 

Seguem os exemplos abaixo, com os trechos das entrevistas: 

FP – [...] prática, ela tem vários níveis, né, se eu penso prática, já pensando 
em uma formação pedagógica, eu preciso de uma sala de aula, é..., e isso 
vai começar, porque as discussões são teóricas, elas são de formação 
pedagógica, elas recorrem a memória, elas trazem às vezes vídeos, né e 
esses filmes que tem em uma sala de aula, mas é tudo em um nível teórico, 
né, quer dizer, aquela sala de aula não é concreta, real, para ele poder pensar 
em elementos de intervenção, né, então, na primeira parte do curso, na 
primeira metade, ela é teórica mesmo, né, a partir do quinto semestre, com o 
estágio eu acho que a gente já tem muita chance de ter prática [...] a nossa 
disciplina é Escola e Sociedade, eu estou preocupada com outras questões, 
né, se é verdade que a sociedade vem para dentro da escola e de que forma 
a sociedade sai da sala de aula, né, e aí, sempre tem discussões 
interessantes, de escolas onde há preconceito contra gênero, de escolas 
onde há etnofobia, e aí, então tem uma escola do centro que tem que colocar 
junto um coreano, com um chinês, né, então, a gente vai passando por essas 
discussões, então, a prática..., eu acho que essas discussões todas, eu posso 
provocá-las de forma teórica e de certa maneira elas vêm na forma teórica, 
porque as disciplinas que tem estágio, elas tem que ser organizadas a partir 
do estágio, então, por isso é que o estágio, ele não pode ser qualquer coisa, 
porque ele precisa me trazer elementos, para eu trazer o conteúdo e olhar, e 
é lógico que existe um trato teórico, mas aí vem a prática [...] 
 
MP – [...] nós buscamos, não é a partir do que é necessário ao professor é...., 
e articular com a matemática, nós partimos de um processo inverso, nós 
partimos daqueles conteúdos que tradicionalmente são ensinados nos cursos 
de licenciatura em matemática, nas disciplinas de matemática, tentar fazer 
com que estes conteúdos contribuam para a formação do futuro professor de 
matemática, dando fundamentos teóricos, é..., ajudando para que eles 
possam fazer justificativas de determinados procedimentos, desta maneira, e 
também sempre com aquele olhar um pouco mais amplo do aluno, em 
relação aos conceitos matemáticos, que o futuro professor vai precisar ter [...] 
a minha disciplina em particular, aí eu busco discutir alguns aspectos, 
atualmente, eu estou dando Álgebra Linear, que é uma das disciplinas que 
eu trabalho com eles, então, ao trabalhar, por exemplo, o conteúdo de espaço 
vetorial, eu busco articular bastante com as justificativas do procedimentos 
de operações que eles vão fazer lá na educação básica [...] 
 
GP – [...] como eu ministro disciplinas na área de educação, a minha maior 
preocupação é discutir um pouco as tendências pedagógicas e como isso se 
manifesta no cotidiano do professor, né, e eu não tenho preocupação 
nenhuma de vincular esse trabalho que eu desenvolvo com a questão de 
competências e habilidades [...] 
 
QP – [...] físico-química, é uma disciplina que ela não tem um viés muito 
grande para parte de ensino de química. Ela acaba contemplando porque são 
discutidas ali estratégias, por exemplo, de trabalhar determinado conceito, 
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né, de química no ensino médio e as dificuldades que estão relacionadas à 
compreensão desse conceito. Então, muitas vezes um conceito é 
considerado difícil, até para o aluno aqui da licenciatura em Química, então 
quiçá para o aluno que está lá no ensino médio [...] e aí a parte de 
desenvolvimento de habilidades seria, pensando no ensino de Química, seria 
como levar esse conhecimento, esse conteúdo para o ensino médio e quais 
seriam os obstáculos a serem vencidos para levar esse conhecimento ao 
aluno, para trazer para o universo do aluno do ensino médio esse conteúdo, 
né. Então, é uma disciplina que a gente acaba não trabalhando muito com 
práticas pedagógicas, a gente acaba trabalhando mais conceitos de Química, 
de físico-química, então o viés que acaba surgindo na formação do aluno, e 
da atuação dele em habilidades de trabalhar a reflexão do professor e de 
optar, refletir um pouco como aquele conteúdo poderia ser tratado lá no 
ensino médio [...]  
 
BP – [...] um exemplo, geralmente, eu trabalho muito com textos que saem 
em jornais e aí é a forma de eu trazer para as minhas disciplinas assuntos 
que são de interesse ou social, ou de avanço científico tecnológico, ou seja, 
estão um pouco à frente assim, do que seria aquele saber vamos dizer assim 
já estabelecido do currículo da disciplina e aí eu trago um artigo de jornal e 
eles tem que ler o artigo de jornal, aí eles tem que me fazer um texto para me 
dizer o que é que esse artigo está dizendo, o que é que eles já sabiam dali, o 
que eles não sabiam, se eles conseguem me identificar fontes indicadas 
nessa reportagem ou não, se essas fontes existem e aí eles vão precisar ir 
atrás [...] e aí eles tem o trabalho de fazer a pesquisa, eu acompanho essa 
pesquisa e dou um pouco do norte, para também eles entenderem o que é 
que é uma referência original, se essa referência é válida ou não válida e, por 
aí vai, e aí eles fazem todo um trabalho de apresentação, e aí tem, retorna 
isso para turma em forma de seminários [...] no fim eles vivenciaram [...] essa 
questão deles terem que parar e fazer a pesquisa, aprofundar esse 
conhecimento, esse entendimento, essa..., é..., fazer as suas interconexões 
de saberes ali variados e ao mesmo tempo ter que organizar isso para um 
seminário, que aí é de novo uma transposição e aí já é do que eles definiram 
como algo que merece destaque a ser apresentado [...] 
 
LP – [...] o professor é sempre o modelo, né. O professor da licenciatura, eu 
acho que ele tem duas, enfim, tem “n” grandezas, mas duas delas assim, ao 
mesmo tempo em que ele está ensinando como ensinar, ele também está 
sendo o modelo, a partir do momento em que ele está ensinando [...] então, 
por exemplo, em práticas pedagógicas de leitura e produção, a gente está 
trabalhando a questão de gênero, de sequências didáticas para trabalhar 
gêneros e tal, e ao mesmo tempo em que a gente faz essa discussão teórica, 
os alunos também fazem produções de texto, também são corrigidos, 
também são... Então, eles são alunos e futuros professores mas eles passam 
pelos mesmos processos primeiro como alunos, para depois, né verificar e 
imaginar isso como vai ser na prática e depois culminar no momento do 
estágio, que essa disciplina é feita junto com o estágio [...] 

 
 A ênfase na prática, na experimentação, as opções por analisar outras formas 

de estratégias também são reforçadas nas falas abaixo de FP, QP e BP, que vão ao 

encontro da afirmação de Pérez Gómez (1997, p. 110), quando nos diz que “o 

profissional competente atua refletindo na ação, criando uma nova realidade, 

experimentando, corrigindo e inventando através do diálogo que estabelece com essa 

mesma realidade” 
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FP – [...] em Prática de Ensino, aí, você já está no sétimo, oitavo semestre, e 
já teve uma vivência na Física e uma vivência em algumas disciplinas 
pedagógicas, onde você pode resgatar e misturar um pouquinho mais, então, 
você discutir uma estruturação do conteúdo [...] e aí tem uma discussão, né, 
quer dizer, para poder estruturar um curso, você tem que saber mecânica, 
porque quanto menos você sabe, mais você vai se apoiar em alguma 
estrutura posta, seja de um livro didático, de um projeto de ensino, não 
importa, a autoria não é sua, porque lhe falta essa competência, ou esse 
conhecimento da teoria, né. E ao mesmo tempo, quando você pensa na 
estruturação de um curso, você tem que trazer elementos que são de uma 
formação pedagógica, quem é que é que vai ter esse curso, que recursos que 
eu tenho disponíveis, que recursos que eu posso disponibilizar, então, assim, 
eu acho que se as disciplinas podem promover, ou visam isso [...] eu acho 
que a gente se preocupa sim em ter um..., a disciplina, ela não é estruturada 
sem olhar para quem eu estou formando, né, agora se ela podia conversar 
mais com outras disciplinas, poderia, aí, eu preciso de uma outra organização 
de curso mesmo, para poder pensar nessas possibilidades de interfaces 
disciplinares, para ver que outra coisa que a gente pode usar, e no isolamento 
do professor, aí, é um pouco isso o que a gente consegue fazer [...] 
 
QP – [...] na Química, especialmente, a parte laboratorial é um aliado, os 
conhecimentos que são gerados no laboratório, eles acabam sendo, muitas 
vezes..., eles colaboram com o conhecimento teórico, então, além de você 
trazer novos conhecimentos na parte laboratorial, você ainda tem essa 
possibilidade de reforçar um conhecimento teórico [...] hoje em dia, eu 
vislumbro que a gente tem um outro viés ainda, que pode ajudar na 
construção de um conhecimento, que é a parte da informática, que é a parte 
digital, vamos dizer assim. Muitas vezes, eu posso recorrer a um modelo que 
eu tenho na internet, a um modelo que um grupo de pesquisa propõe, que 
está na forma de vídeos, ou na forma de imagens, para ajudar na 
compreensão de um conceito, que é considerado um conceito difícil de ser 
trabalhado [...] Essa visão crítica do material que é disponível na internet a 
gente procura trabalhar com o aluno [...] então, a gente sempre orienta que o 
aluno tenha outras fontes de pesquisa, para formar uma opinião crítica a 
respeito daquele material que está sendo proposto na internet, se é um 
material confiável, ou não [...]  

 
BP – [...] por exemplo, uma ocasião que na mesma genética, teve isso, eu 
peguei várias propostas de jogos, de aplicações de jogos da Sociedade 
Brasileira de Genética, tem uma revista, então, aí passa por um escrutínio 
mínimo, né, na área [...] era assim pega, vamos pegar vários jogos diferentes, 
cada grupo então vai montar o jogo, vai montar fisicamente o jogo, vai jogar 
o jogo, vai elencar tudo o que achou positivo, negativo, o que é que entendeu, 
o que é que não entendeu, relacionado com a disciplina e vai aplicar uma 
versão melhorada, uma versão ajustada, uma versão, né, reformulada do 
jogo, levando em conta o que considerou positivo e o que considerou algo 
ainda a..., [...] então na verdade o jogo não era para graduação, entendeu, é 
destinado para um outro nível de ensino, mas, ao ter que fazer o jogo, pensar 
no jogo, o que é que tem positivo e negativo e..., acabou aprendendo um 
pouco mais, ou elaborando um pouco mais aquele conhecimento que estava 
vendo na teoria comigo [...] 
 

Com relação às Políticas Públicas Educacionais e suas influências no ambiente 

formativo, nas Disciplinas Práticas, todos os entrevistados acham que as políticas 

públicas educacionais brasileiras são importantes e que influenciam na formação 

profissional do professor, uma vez que elas definem o formato que os cursos devem 

ter, que é refletido no PPC e na incorporação de determinados aspectos legais. 
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Também destacam a importância das diretrizes quando elas apontam a necessidade 

do vínculo entre teoria e prática, bem como, a relevância das questões relacionadas 

à inclusão, culturas afro, indígenas, quilombolas, questão de gênero e outras 

abordagens recentes, porém, ressaltam que não basta lançar documentos que 

cobrem determinadas ações, ou que solicitam a inclusão de questões específicas, se 

não houver uma reflexão acerca do preparo dos profissionais que irão tratar com elas, 

afinal, é necessário pensar em toda a dinâmica de implantação e nos ambientes onde 

elas serão aplicadas, logo, não basta criar leis e manter toda a estrutura inalterada.  

Fazem ainda apontamentos críticos sobre a discrepância que há entre o 

documento direcionado para algumas áreas específicas de conhecimento e as 

diretrizes, tanto com relação aos direcionamentos, quanto às nomenclaturas 

empregadas.  E ainda lembram que não adianta os documentos legais cobrarem mais 

integração e tentarem promover a indissolubilidade entre teorias e práticas, enquanto 

as avaliações que os cursos sofrem, permanecem basicamente compostas pelos 

conteúdos das áreas específicas de conhecimento, o que ainda é mais agravante no 

caso dos professores, pois já foi comprovado que apenas os conhecimentos 

específicos não bastam para formar um professor.  

Com relação às críticas apresentadas, elas vão ao encontro do que nos dizem 

Gatti, Barreto e André (2011), onde as autoras afirmam que:  

Entre as políticas e as práticas, sobre o desenvolvimento de currículos para 
formação inicial desses professores, há desencontro razoável. Também, 
questões podem ser levantadas quanto às próprias normatizações e 
recomendações, na forma de sua elaboração, aplicação e avaliação e 
acompanhamento, que não conduzem a uma formação básica comum para 
todos os licenciandos nem a um currículo integrado que contemple aspectos 
fundamentais de sua profissionalização (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, 
p. 116 e 117). 
 

 Seguem os exemplos abaixo, retirados das entrevistas, onde: 

FP – [...] quando eu olho as diretrizes, eu acho que elas trazem algumas 
coisas interessantes, como a....., na verdade assim, como a prática vem à 
tona tanto epistemologicamente, quanto como um elemento da formação 
mesmo [...] então, quando eu vejo os documentos que colocam a prática, né, 
quer dizer, e isso como importante na formação, e isso, para mim isso é que 
foi um dos maiores ganhos, né, quando traz de certa forma, a necessidade 
daquelas competências no egresso, para você organizar o curso, eu acho 
que mexe em um..., numa cultura mesmo de que é simplesmente pegar a 
Física, ou qualquer disciplinas, somar com um pouquinho com a Faculdade 
de Educação, né, e aí o aluno sai [...] tudo isso que a legislação mais recente 
ainda tem trazido, o que eu acho, é que a gente ainda está pecando por fazer 
atualizações curriculares, por força legal, e que vulgarizam essa discussão, 
banalizam essa discussão, né. Então, quer dizer, essas políticas afirmativas, 
que vem vindo, ao trazer afro-ascendência, a questão do índio, do idoso, que 
são..., imaginando que você vai agir na formação básica, em que portanto 
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você está no estado, trabalhando etapas de formação, é super importante 
que você de alguma maneira traga isso, agora, a discussão que precisa ser 
feita é como e quando você faz isso, porque você não vai criar uma disciplina 
para isso, então, a discussão precisa ser feita e que espaços são garantidos 
para essa discussão que não são disciplinares, né, e que vão subsidiar o 
professor de Física a lidar com isso [...] por exemplo, Libras, legal você ter 
um semestre de Libras, mas você sai basicamente sabendo falar oi, tudo 
bem, né, então, quer dizer, ajuda? Ajuda, mas se eu tiver que..., se chegar 
um aluno surdo para mim como é que eu lido?  A língua dele é Libras e a 
minha é Português, e aí, como é que a gente vai se comunicar, né, como é...., 
então é assim, né, você ter elementos para resolver problemas, se não 
resolvê-los, pelo menos lidar com eles, né, buscar ajuda, encaminhar, né, [...] 
 
MP – [...] eu acho que os documentos oficiais, ele é um interveniente, só que 
ele não é o único, existem vários outros intervenientes na hora da prática da 
sala de aula, que seria, o professor que está atuando, seria o método que é 
avaliado o curso, que é uma outra coisa, por exemplo, o nosso curso ele foi 
avaliado já por uma comissão, onde tinham pessoas voltadas para a área da 
educação de matemática, que entendiam as diretrizes de uma forma e 
pessoas da matemática que entendiam às diretrizes de outra forma, então, 
eu acho que se realmente uma política pública em termos de sugestão ou 
recomendação curricular funciona, ela tem que ser muito bem articulada nos 
seus vários aspectos, quais, primeiro, qual vai ser o profissional que vai atuar 
em cursos de licenciatura para colocar em prática dessas diretrizes, então 
pode ser qualquer tipo de profissional, ou ele tem que ter o conhecimento “x”, 
ou ele precisa ter o conhecimento “xy”, então, precisa ser discutido isso, 
porque o profissional que vai atuar é o principal elemento da intervenção 
daquilo que vai acontecer na prática. O que é que será realmente avaliado 
durante este curso para poder até avaliar o próprio curso tanto pelo Enade, 
pelos exames nacionais de avaliação, né, que seriam avaliações externas ao 
curso, como dentro da própria avaliação interna do curso, então, é um outro 
interveniente importante, porque não adianta no Enade, enquanto continua 
caindo questões pura e especificamente conteudistas, então, isso daí está 
pedindo para o professor formar alguém que tenha conteúdo matemático, e 
ao mesmo tempo já se sabe que isso não é.... já se tem dúvida até onde isso 
é necessário, mas tenha certeza que isso não é o suficiente para ser um bom 
professor e ainda continua sendo avaliado desta forma [...] 
 
GP – [...] as diretrizes falam de 2800 horas, no mínimo, sendo que 1800 são 
da parte cientifico-cultural, 400 de prática como componente curricular, 400 
de estágio e 200 de atividades científico-culturais. Na verdade, a escola só 
sabe trabalhar com a parte científico-cultural que são as disciplinas, que é o 
conteúdo, que é o currículo, a escola está preparada para trabalhar com isso, 
tirando isso, a escola não sabe como lidar [...] se a gente pega a história de 
formação de professores, a gente vai ver que desde a década de 40, do 
século XX, a gente tem aí formalizada a ideia de que para ser um bom 
professor de Geografia, tem que saber Geografia, né, então é isso que tem 
que ser valorizado, né, e não a dimensão educacional mesmo do ensino da 
disciplina, no caso Geografia, e isso está na Geografia, mas também está em 
todos os componentes curriculares, né, até porque a tradição é essa, é 3 + 1, 
que é três de bacharelado e um de licenciatura, que em um determinado 
momento se misturou, né e ficou...., continua 3 + 1, mas esse mais um, está 
misturado no interior dos quatro anos [...] 
 
QP – [...] eu acho que são muitas adequações a serem feitas e às vezes é 
um pouco difícil de pegar o que você tem de chão de sala de aula, o que você 
tem de necessidade para a formação de professor e adequar a um modelo, 
que é um modelo que atende aquela diretriz para aquele grupo gestor e eu 
estou falando grupo gestor agora em um nível nacional, muda o grupo gestor, 
então, muda tudo e a gente que está no chão da sala de aula, tem que voltar 
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e repensar o nosso projeto pedagógico, e tem que repensar toda a nossa 
estrutura de curso para adequar. Então, a impressão que eu tenho é que as 
vezes...., não leva-se tanto em consideração a formação efetiva ali do aluno, 
não leva tanto em consideração as necessidades que os professores da 
academia têm para se adequar às novas leis, vamos pensar assim, e o que 
vai também para a legislação, porque, por exemplo, se você tem uma 
legislação que fala assim, agora todos os alunos com necessidades 
especiais, eles devem  ficar junto com os demais alunos [...] só que aí você 
tem que voltar atrás e falar assim, olha como o meu professor da academia...., 
ele está formando um licenciando que vai se adequar a essa nova realidade, 
porque o professor da academia, ele não está adequado a isso, ele não 
teve...., na época quando eu me formei não existia sequer a necessidade de 
se pensar em resíduos em um laboratório de Química [...] você vê que tem 
uma legislação que está aqui no final, impondo uma ação, só que eu tenho 
que pensar que essa ação tem que refletir no professor da academia, para 
ele formar o licenciando, para o licenciando, que será o futuro professor da 
escola de ensino médio, por exemplo, e da escola pública fundamental, para 
ele estar preparado, então, não é tão simples assim, então, essa adequação 
que nos é solicitada a todo momento, mudou a lei, então, ela não é...., ela 
não é tão tranquila, assim [...] 
 
BP – [...] todo o nosso curso, ele foi estruturado seguindo todas essas 
diretrizes governamentais, e, isso na verdade assim, eu acho que na prática 
do dia-a-dia do curso, não influencia muita coisa não, mas é, eu acho que na 
elaboração do projeto pedagógico, isso sempre vai estar presente e em 
algumas, vamos dizer assim, em algumas atividades, por exemplo, a 
introdução de libras obrigatória, as questões étnico raciais que foram, isso 
força, mas eu vejo assim, por exemplo, libras foi mais fácil, porque libras foi 
uma disciplina, né, mas, eu não consigo perceber a incorporação disso da 
forma como deveria ser [...] mas teve assim uma estruturação para a inclusão 
desse assunto nas licenciaturas, não...., veio um documento e tem que ter, 
tem que falar, tem que fazer e, assim, faça e cumpra-se, e é isso que eu estou 
te falando, do mesmo jeito que as pessoas não tiveram essa formação que 
incluísse essas questões...., as pessoas se sentem obrigadas a falar de algo 
que elas não tem isso apropriado, elas sabem da importância, e sabem que 
é bacana, mas vai fazer o que [...] Então, na teoria ela está incorporada, na 
prática, você tem momentos de inserção daquela demanda ali documental, 
mas não é uma coisa assim, é...., como é que eu vou explicar isso, assim, 
você viu relações étnico raciais na faculdade, a vi na disciplina tal, mas essa 
questão foi trabalhada na licenciatura, ao longo, porque é uma coisa que você 
tem que desenvolver, tem que trabalhar em vários momentos, de várias 
maneiras e eu não vejo uma proposta ainda que atenda a todas essas 
demandas, é, diretrizes, tendo realmente realizado..., efetivado..., é fácil você 
falar que o parâmetro curricular existe e daí você vai lá na sala de aula e 
talalalalá, ele existe, ele está proposto, ele é lindo e maravilhoso, mas você 
chega na sala de aula, ah faz assim, faz mas não está incorporado, entendeu, 
e uma coisa é você fazer porque está escrito ali, e outra coisa é você fazer 
porque isso já faz parte [...] 
 
LP – [...] estes últimos documentos, eles têm uma preocupação de fazer com 
que essa licenciatura seja realmente uma questão mais prática, que tenha 
essa preocupação com a formação de um professor bem formado e atuante, 
né, na sua área, mas que tenha uma formação pedagógica, né, é..... então, 
assim, de novo nessa formação que é encadeada, né, teoria, prática e 
reflexão de sala de aula [...] então realmente houve momentos em que a 
licenciatura, se a gente for historicamente, a gente tinha a licenciatura curta, 
com dois anos de formação que não forma nem a parte de conteúdo e nem a 
parte pedagógica, né, e eram essas pessoas justamente que trabalhariam 
com o que seria hoje o fundamental dois, que você tem que ter muito 
conhecimento, muita experiência, né, muito jogo de cintura e com uma 
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formação muito consistente, né. Então assim, o ideal, eu não sei se a gente 
consegue, porque o ideal é pensar assim, sei lá, medicina tem seis anos de 
formação e o professor tem três, né, então, assim, se a gente já está com 
cursos de 4 anos, licenciaturas com 4 anos, né, então a gente já está 
caminhando [...] 
 

Logo, com relação à análise da categoria “A formação dos licenciandos no 

IFSP-SPO”, nas falas das Disciplinas Práticas, constatamos novamente que elas 

revelam praticamente os mesmos direcionamentos apresentados junto aos grupos 

dos Coordenadores e das Disciplinas Específicas, como também estão em 

consonância tanto com os autores com quem dialogamos durante o trabalho, quanto 

com o que está estabelecido nos documentos legais anteriormente citados, nos 

respectivos artigos e itens comentados, sendo eles a LDB nº 9394/96, em seu Art. 43, 

onde a finalidade da educação superior é estimular o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 

2002, onde em seu Art. 2, prevê que o desenvolvimento do ensino deve visar à 

aprendizagem do aluno, à formação para o trabalho e para a cidadania, e o Art. 5, em 

seu parágrafo único, estabelecendo que a aprendizagem deverá ser orientada pela 

ação-reflexão-ação, por meio da resolução de situações-problema. 

As críticas desenvolvidas ao longo das entrevistas, das Disciplinas Práticas 

também contemplam as mesmas questões apontadas anteriormente nos grupos dos 

Coordenadores e das Disciplinas Específicas, onde novamente temos exemplos de 

que os documentos legais não conversam entre si, que os ambientes formativos não 

são levados em consideração, bem como, não é pensada a questão da capacitação 

para o professor formador.  

Temos ainda que a educação é avaliada por meio de gastos e números, 

desconsiderando a sua função social e as reais possibilidades e perspectivas que ela 

gera para a nação.  

Assim, como também destacados pelos grupos anteriores, as Disciplinas 

Específicas relacionam problemas quanto ao cumprimento do PNE, Lei nº 13.005/14, 

no Art. 8, § 1º, item IV e da meta 13, estratégias de 13.1 até 13.4, bem como, da LDB 

nº 9394/98, no Art. 62, nos § 1º e 2º.  

Logo, mais uma vez foi reiterado o descompasso existente entre as políticas 

públicas oficiais e as necessidades, anseios e lutas da universidade pública de 

qualidade social. 
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5.2.1.4. Os Cursos de Licenciatura do IFSP-SPO 

  

Quando analisamos o conteúdo geral das entrevistas, de todos os cursos 

juntos, constatamos que a maioria dos entrevistados, FC, FE, FP, ME, MC, MP, GC, 

QC, QE, QP, BC, BE, BP, LC, LE e LP dizem que os cursos formam professores 

preparados para o mercado de trabalho, com conhecimentos sólidos e aptos a 

seguirem os seus estudos tanto como pesquisadores e como em cursos de pós-

graduação. Destacamos que é perceptível a preocupação com a formação e o 

desenvolvimento da docência, porém, no decorrer das entrevistas, identificamos que 

as áreas específicas sobressaem às pedagógicas. 

Enquanto profissional em constante formação, compreendemos que ainda é 

necessário haver muita discussão sobre a formação docente, até mesmo em virtude 

das modificações ocorridas na sociedade, que acabam influenciando questões 

educacionais, sendo que tais influências e mudanças podem ser comprovadas pelas 

entrevistas dos professores formadores, pois, eles destacam que a formação que 

receberam foi tradicional, segmentada, mais voltada ao perfil do Bacharel, do que 

voltada para atender às necessidades formativas e profissionais do professor, e que 

as práticas que eles desenvolvem em sala de aula foram aprendidas no ambiente de 

trabalho, nas experiências vividas e na troca de experiências com seus pares, na 

urgência de resolver situações em sala de aula e de responder às demandas dos 

alunos, sendo que eles também ressaltam que muitas das questões a que são 

chamados a atender, e que estão postas nos documentos legais, muitos dos temas 

incorporados nas diretrizes para a formação de professores, eles mesmos nunca 

trabalharam anteriormente com tais questões, nem durante a sua formação e nem em 

sua vida profissional.  

Com relação a este aspecto, Gatti e Barreto (2009) nos dizem que as 

determinações legais também acabam criando tensões para o desenvolvimento 

curricular dos cursos, pois encaixar todas essas orientações em uma matriz curricular 

é uma tarefa árdua, e que dependendo do tratamento e formas de interpretação que 

elas recebem, podem levar a simplificações que afetam o perfil dos formados. E como 

tivemos gerações de professores formados em moldes bacharelescos, isso contribui 

para dificultar ainda mais a questão docente, pois se somos formados em concepções 

que prevalecem as áreas científicas, em detrimento às pedagógicas, por mais que a 

prática diária em sala de aula solicite uma integração, é difícil e trabalhoso romper 
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com tradições que são incorporadas dentro das escolas desde os primeiros anos de 

nossa vida acadêmica. 

O licenciando é um pingente pendurado em duas canoas, com identidade 
problemática: especialista em área específica ou professor? Matemático ou 
professor de Matemática? Geógrafo ou professor de Geografia? Físico ou 
professor de Física? As faculdades, centros ou departamentos de Educação 
funcionam para os institutos ou departamentos básicos como apêndice, às 
vezes até incômodo. Não seria o caso de começar a pensar a formação do 
professor em outras bases institucionais, de natureza realmente 
interdisciplinar? (GATTI, 1992, p. 72). 
 

Quanto às práticas docentes desenvolvidas nos cursos de Licenciatura do 

IFSP-SPO, identificamos uma série de abordagens e estratégias diferentes sendo 

desenvolvidas pelos professores formadores e que tentam levar os licenciandos a 

refletir sobre as suas futuras práticas docentes, por meio do exemplo do professor 

formador, desenvolvimento de trabalhos com situações problematizadas, saídas de 

campo, simulações, emprego de TIC´s como um recurso auxiliar em explicações, 

desenvolvimento de experiências em laboratórios, onde é possível perceber o quanto 

as questões práticas recebem destaque, sendo que, por questões práticas estamos 

relacionando tanto as experiências trabalhadas em laboratórios e diretamente ligadas 

às áreas de conhecimento, quanto às práticas voltadas ao desenvolvimento 

profissional, onde todas elas tentam levar os alunos à reflexão, por meio das 

experiências vivenciadas e das contextualizações desenvolvidas.  

Independentemente de área específica de conhecimento, linha teórica e/ou 
proposta pedagógica adotada (assumida individual ou grupalmente), nível de 
ensino e tipo de escola em que atua, o professor é o principal mediador entre 
os conhecimentos socialmente construídos e os alunos. É ele, igualmente, 
fonte de modelos, crenças, valores, conceitos e pré-conceitos, atitudes que 
constituem, ao lado do conteúdo específico da disciplina ensinada, outros 
tipos de conteúdos por ele mediados (MIZUKAMI,1996, p. 60). 

 
Quando refletimos acerca de diversos exemplos que tentam promover as 

práticas variadas, visando à autonomia, à visão crítica e à reflexão dos licenciandos, 

conseguimos identificar uma preocupação não apenas em promover práticas 

pedagógicas mais diversificadas, mas também em levar os alunos a serem atores em 

suas jornadas formativas. Quando os entrevistados enfatizam a questão da vivência 

e como a experimentação é importante, identificamos uma preocupação verdadeira 

com o ensino e com o que está de fato sendo absorvido daqueles tópicos trabalhados 

durante a formação.  

Ao destacarem o desenvolvimento de trabalhos com projetos, com saídas 

externas, problematizações, contextualizações e com a justificativa de que ao realizar 
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tais ações promovem uma proximidade dos conteúdos trabalhados, logo, vemos como 

é importante tentar criar um vínculo com o aprendizado, assim, tornando-o significativo 

para o discente. Tais ações estão em consonância com Freire (2014), quando o autor 

diz que: 

[...] com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz 
uma curiosidade crescente, que pode torná-la mais e mais criador. O que 
quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a capacidade 
de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando 
“curiosidade epistemológica” [...] Neste caso, é a força criadora do aprender 
de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida 
rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos 
negativos do falso ensinar. Esta é uma das significativas vantagens dos seres 
humanos - a de se terem tornado capazes de ir mais além de seus 
condicionantes (FREIRE, 2014, p. 26-27). 
 

 Portanto, se a intenção é produzir uma aprendizagem que seja vivenciada, 

experienciada e significativa, consequentemente, existe a busca de fazer com que os 

alunos entendam os princípios e os mecanismos daquilo que está sendo aprendido, 

logo, tais concepções vão também ao encontro do pensamento de Nóvoa (2007), 

quando ele coloca que o princípio maior da escola é trabalhar para que o aluno adquira 

o conhecimento e, consequentemente, seja incluído na sociedade como um indivíduo. 

Na sociedade do conhecimento, só há uma maneira de incluir: é conseguir 
que as crianças adquiram o conhecimento. A pior discriminação, a pior forma 
de exclusão é deixar a criança sair da escola sem ter adquirido nenhuma 
aprendizagem, nenhum conhecimento, sem as ferramentas mínimas para se 
integrar e participar ativamente das sociedades do conhecimento (NÓVOA, 
2007, p. 12). 
 

Como também estão em consonância com Mizukami, conforme segue: 

A descoberta irá garantir ao sujeito uma compreensão da estrutura 
fundamental do conhecimento. Dessa forma, os processos pelos quais a 
aprendizagem se realizou assumem papel preponderante. O ponto 
fundamental do ensino, portanto, consiste em processos e não em produtos 
de aprendizagem [...] O ensino, pois, deve levar, progressivamente, ao 
desenvolvimento de operações, evitando a formação de hábitos, que 
constituem a fixação de uma forma de ação, sem reversibilidade e 
associatividade (MIZUKAMI, 1986, p. 76 e 77). 
 

Uma questão que não havia sido abordada por nós durante a pesquisa e que 

surge como um grande destaque ao longo das entrevistas é o Pibid, pois o programa 

é lembrado por FP, MC, MP, GE, GP, BE, BP, QE, QP, ou seja, metade dos 

entrevistados, como sendo um fator que contribui para o desenvolvimento docente, 

servindo inclusive como suporte nas aulas dos professores, em forma de contribuição 

de vivências, pois, os Pibidianos trazem exemplos de experiências ocorridas dentro 

de ambientes reais, assim, sustentando discussões mais pertinentes, apresentando 
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problematizações e facilitando a contextualização dos exemplos fornecidos pelos 

professores formadores.  

Como exemplos, destacamos os trechos abaixo, retirados das entrevistas, 

onde são ressaltadas as contribuições que o Pibid possibilita. 

MC – [...] um elemento importante dentro dos cursos de licenciatura o projeto 
do Pibid. O Pibid fazendo este vínculo com a escola, a instituição de ensino 
superior, o licenciando, o professor da rede pública, o professor da instituição, 
isso daí garante este diálogo, garante este vínculo e proporciona para o aluno 
que está aqui se formando, já o contato antecipado com a realidade de uma 
sala de aula [...] 
 
GE – [...] acho fundamental e é uma pena que esteja praticamente acabando, 
o Pibid, né, mas eu acho fundamental, porque você vai conseguir essa 
proximidade, né, e acho também que a gente precisa construir uma outra 
visão da escola, uma outra relação com a escola, a própria universidade, né, 
então, eu acho que esses programas ajudam demais, né, e a construir essa 
ideia de uma profissionalidade docente também [...] 
 
QP – esse aluno, ele sai com uma visão não somente técnica, não somente 
com o conhecimento técnico, mas ele sai também com o conhecimento de 
professor, das dificuldades e dos obstáculos que são encontrados na sala de 
aula. Talvez, eu vou ter oportunidade de falar posteriormente, eu acho que 
parte disso está associada a um projeto que nós temos na licenciatura, que é 
o Pibid [...] O Pibid ele dá a oportunidade do aluno conhecer uma escola 
pública um pouco diferente da nossa. Normalmente, no Pibid, nós temos 
escolas que tem o Ideb baixo, então são escolas que têm problemas que às 
vezes a gente não consegue enxergar muito aqui no Instituto Federal, porque 
se nós formos pegar as federais, as melhores instituições públicas de ensino 
médio hoje, são as Federais, inclusive dentre as particulares, de forma geral 
quando você faz uma média. Então, quando o aluno nosso vai para uma 
escola estadual, ele conhece uma realidade muito diferente e o Pibid permite 
esse caminho, permite essa experiência [...] 
 
QE – [...] e às vezes o aluno acha que é só na escola e ir lá passar o conteúdo, 
aquele ensino tradicional que ele viveu, né, e infelizmente, é muito isso que a 
gente tem na educação, né, e aí, então, é que quando ele entra no Pibid e 
desenvolve uma atividade, que ele reflete sobre aquilo, ou seja, refletir sobre 
a prática, ele está aprendendo, né, e daí você tem que reportar isso na forma 
de um resumo, ou um artigo para um congresso, é muito mais fácil e também, 
isso contribui para a formação desse aluno, né, é diferente o aluno que nunca 
passou pelo Pibid [...] você percebe desde as primeiras produções do aluno, 
quando ele entra no projeto e depois, até mesmo no discurso dele nas 
reuniões, né, você vê que ele está se apropriando de determinados 
conhecimentos, né, porque, porque ele está lendo, né, algum artigo, algum 
referencial teórico que a gente comenta aqui, né, e também ele está refletindo 
sobre a  prática, e que nem a gente comenta, olha, você vai desenvolver tal 
atividade, mas, qual é o objetivo de tal atividade, né, estão, vamos fazer uma 
sequência didática, mas quais são as etapas envolvidas, tá, como que se 
inicia esse projeto lá na escola pública conveniada, e isso acaba sendo um 
grande laboratório [...] 

 
BP – [...] E eu acho que o Pibid seria o caminho para ajudar a dar uma diretriz 
curricular mais efetiva, na minha opinião. É porque é o que vai conseguir 
trazer...., o Pibid deveria ser usado também para essa, como é que eu vou 
dizer, para nuclear grupos de levantamento de questões nas escolas e que 
pudessem ser levadas para uma instância de tomada de decisão de diretriz 
curricular [...] essa história da aproximação da prática com a formação, eu 
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acho que realmente o Pibid foi um caminho muito, muito, muito acertado, por 
mais que poucos possam ter, ou questionamentos e tal, eu particularmente, 
eu vejo pelo depoimento dos alunos, toda vez que eu falo de alguma coisa, 
todo aluno Pibid tem algum exemplo para dar, algum comentário a fazer, 
alguma experiência para compartilhar, porque lá na escola, lá no Pibid, é 
impressionante, é impressionante [...]  
 

Ao longo das entrevistas também foi possível perceber a complexidade que 

envolve a ação do professor formador de professores, pois eles têm que atentar ao 

que ditam as diretrizes, têm que garantir que os conteúdos pertinentes à área de 

conhecimento sejam trabalhados, têm que pensar no desenvolvimento da futura 

atuação prática dos licenciandos, logo, acabam embasando o seu trabalho em suas 

próprias experiências, desenvolvem ações de forma que elas possam servir de 

exemplos, problematizam e contextualizam situações do dia-a-dia em sala de aula 

para ajudar em suas explicações, e como citado anteriormente, são convocados a 

incorporar temas propostos em documentos legais, sem nunca ter trabalhado com 

eles nem em sua formação e nem em sua vida profissional, logo, por mais que ocorra 

uma reflexão sobre as ações a serem desenvolvidas, a quantidade de tarefas a 

cumprir, acaba sufocando as mudanças possíveis, afinal, por mais que exista um 

grupo de professores e conteúdos pensados para o desenvolvimento do curso, faltam 

espaços para incorporar mudanças e trabalhar novas perspectivas para docência e o 

trabalho do professor continua solitário, dentro da sala de aula e sustentado por suas 

experiências pessoais. 

Se, por um lado, os formadores percebem os limites e dificuldades do 
paradigma da racionalidade técnica e procuram superá-los pela adoção de 
um novo paradigma, por outro eles têm toda uma formação e prática 
pedagógica que lhes garante autonomia e segurança no desenvolvimento de 
suas atividades, o que lhes dificulta aderir integralmente à nova concepção, 
assim como operacionalizar de forma pertinente seus cursos / disciplinas a 
partir de uma nova forma de compreender e de interferir em processos 
formativos da docência (MIZUKAMI, 2005, p.7). 
 

De uma forma geral, entendemos que os conteúdos trabalhados nas disciplinas 

dos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, tem a intenção de promover ações visando 

ao desenvolvimento da docência e que os professores possuem a preocupação de 

trabalhar conteúdos significativos, que possibilitem reflexão, criticidade e autonomia, 

na intenção de formar bons profissionais. E, durante as entrevistas, constatamos 

ainda que a maioria dos entrevistados diz que os currículos adotados para as 

Licenciaturas do IFSP-SPO são adequados para a qualificação do futuro profissional 

de educação, e contribuem para o desenvolvimento formativo do perfil de professor 

almejado institucionalmente.  
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Também houve apontamentos que expressaram críticas muito relevantes, 

dizendo que o que é desenvolvido ainda não é o suficiente, havendo a necessidade 

de discutir mais sobre a formação de professores, bem como, discutir e trabalhar na 

questão da profissionalização docente, tanto dos professores formadores de 

professores, quanto nos cursos de Licenciatura, logo, é necessário criar espaços para 

discussão destes temas.  

Ainda com base no conteúdo das entrevistas, entendemos que a docência é 

compreendida pelos entrevistados como um processo, que está em permanente 

mudança e que mesmo tendo a certeza de que enquanto humanos nunca estaremos 

preparados para dar conta de todos os conhecimentos desenvolvidos pela 

humanidade, ressaltam que os cursos têm que ser constantemente pensados e 

reformulados para tentar atender da melhor forma possível todas as questões postas 

para os ambientes formativos e especificadas nos documentos legais. Lembram ainda 

que a formação do professor engloba questões muito complexas, subjetivas e por 

mais que os cursos tenham a intenção de desenvolver bons currículos e formar um 

bom profissional, existem muitas intervenientes no processo.  

Também abordaram que com as reestruturações ocorridas nos cursos do IFSP-

SPO, tanto as questões pedagógicas, quanto as da área específica do conhecimento 

estão melhor contempladas e que isso contribui tanto para a adequação dos 

currículos, quanto para o desenvolvimento formativo docente. 

Ao proceder a análise geral dos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, 

constatamos que todos os entrevistados dizem que as políticas públicas educacionais 

brasileiras adotadas para os cursos de Licenciatura influenciam na formação do 

professor, uma vez que os documentos legais regulamentam questões e determinam 

o formato que o curso deve apresentar, servindo como parâmetros para nortear certos 

aspectos e sendo a sua influência diretamente perceptível nos projetos de curso.  

Também dizem que os documentos legais são necessários, afinal, é preciso ter 

um mínimo de critérios quanto ao perfil profissional que a formação de professores 

deve oferecer, também destacam a importância das diretrizes quando elas apontam 

a necessidade do vínculo entre teoria e prática. Como exemplos de sua influência, 

são destacadas diversas questões importantes, tais como as políticas de inclusão de 

minorias, políticas afirmativas, de permanência, de contenção de evasão, de inclusão, 

gênero, cultura afro, indígena e quilombola, a questão dos direitos humanos, meio-
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ambiente, saúde, porém, em níveis diferentes de profundidade, podendo também 

servir como um elemento motivador de mudanças e adequações dos cursos.  

A maior parte dos entrevistados destaca ainda que a educação é uma questão 

muito complexa e subjetiva, onde “n” fatores estão imbricados, muita coisa ainda tem 

que ser pensada, pois, apenas a promulgação de um documento não soluciona o 

problema que ele trata, é necessário pensar no preparo dos profissionais que irão 

trabalhar com tais temas nos cursos de formação de professores, pensar nos 

ambientes onde estes temas serão trabalhados, discutir estas questões com as partes 

envolvidas e ouvir o que elas tem para dizer, afinal, estes documentos devem tentar 

trabalhar perspectivas reais e integradas, de forma menos burocratizada e mais 

próxima à realidade da escola, bem como, lembram que nem todas as instituições de 

ensino estão preparadas para executar todas as ações previstas por lei, destacando 

ainda que por mais que os professores identifiquem a importância das questões 

tratadas, se o professor formador de professores nunca viu isso em sua formação e 

nunca foi capacitado a falar sobre a questão, dificilmente o tema será abordado da 

melhor forma, afinal, é muito complicado realizar um trabalho com questões que nunca 

foram vistas, dificultando muito que os objetivos propostos sejam atingidos. 

Também apontam que é necessário discutir a situação da carreira docente, pois 

ela é muito mais complexa do que uma determinação legal, há uma série de questões 

que a permeiam e é necessário modificar a imagem que a sociedade tem associada 

à figura do professor e da função da escola, pois, estes fatores influenciam na queda 

de atratividade que esta profissão tem para os jovens, exatamente em virtude das más 

condições de trabalho, dos baixos salários, da falta de reconhecimento e da constante 

queda do status social. Apontam que é veiculada uma imagem deturpada do 

professor, envolta em amadorismo e despreparo, que infelizmente repercute na 

sociedade e até nos ambientes formativos e profissionais. 

Fazem ainda apontamentos sobre a discrepância que há entre alguns 

documentos específicos das áreas de conhecimento e as diretrizes, tanto com relação 

aos direcionamentos, quanto às nomenclaturas empregadas. E ainda lembram que 

não adianta os documentos legais cobrarem mais integração entre teorias e práticas, 

enquanto as avaliações externas continuam sendo conteudistas e apenas analisam a 

educação como sendo uma questão de quantitativa. 

Um outro ponto que foi constantemente lembrado nas entrevistas foi a 

necessidade de aproximar as políticas públicas educacionais dos ambientes 
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formativos e profissionais do professor, assim possibilitando que elas possam ser 

melhor desenvolvidas e implantadas, gerando ações mais significativas, pois, é 

possível perceber em muitos trechos, a sobrecarga de demandas e cobranças que 

existem quanto à formação e à profissão docente, bem como, são perceptíveis as 

influências e as perspectivas de interpretação que ocorrem em relação aos 

documentos legais, assim havendo a leitura da instituição, do grupo de professores 

do curso e a pessoal dos próprios professores, porém, nem sempre estas leituras 

coincidem, reforçando, portanto, a necessidade de espaços para discussão das 

políticas e das ações a serem desenvolvidas. 

Ao analisar se os cursos seguem os documentos legais e atendem ao que está 

especificado nas políticas educacionais, conforme já descrito nas análises dos 

Coordenadores, Disciplinas Específicas e Disciplinas Práticas, constatamos que todos 

eles seguem as determinações legais.  

Com relação à LDB Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, entendemos que 

elas atendem plenamente o que consta na lei e destacamos as ações quanto aos 

artigos: Art. 13, item III, pois eles zelam pela aprendizagem dos alunos; Art. 43, no 

item I, ao estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, no II, ao formar diplomados em diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção profissional e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, no III, ao incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

assim, promovendo o entendimento da sociedade e seu entorno, no  IV, ao promover 

a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, bem como, o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação e do item VI, 

ao estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual; o IFSP-SPO, enquanto 

instituição de ensino superior, cumpre o Art. 52, e o item I, ao desenvolver a produção 

intelectual institucionalizada de estudo sistemático dos temas e problemas mais 

relevantes, o II, pois, nos cursos de Licenciatura todos possuem titulação acadêmica 

de mestrado ou doutorado e o item III, pois, todos trabalham em regime de dedicação 

exclusiva. 

Com relação ao PNE 2014-2024, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

entendemos que eles cumprem o que está previsto para a instituição e destacamos 

as ações quanto ao Art. 2º, no item III, contribuindo para a superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 
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de todas as formas de discriminação, no IV, pela constante busca da melhoria da 

qualidade da educação, no V, pelo desenvolvimento da formação para o trabalho e 

para a cidadania e no item IX, ao tentar promover a valorização dos profissionais da 

educação. 

Com relação à Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e à 

Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, é possível verificar que elas 

atendem plenamente o que consta nas resoluções, tanto pela análise do PPC dos 

cursos, como pelas falas dos entrevistados. 

 

5.2.2. As condições de trabalho do Professor no IFSP-SPO  

 

A categoria “As condições de trabalho do Professor no IFSP-SPO” também 

surgem dos dados colhidos com as entrevistas. E, novamente, temos dois aspectos 

ressaltados pelos entrevistados: as condições internas e as condições externas de 

trabalho. Por mais que tais aspectos estejam sendo trabalhados separadamente, eles 

estão diretamente conectados, pois o primeiro diz respeito às condições de trabalho 

encontradas nos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, que por sua vez, nos leva às 

questões das condições externas, que acabam repercutindo nos cursos analisados, 

em virtude do que acontece com a carreira do professor, seu status social, salário, a 

imagem da profissão na sociedade, fatores políticos e implicações educacionais. 

Sendo elas permeadas pelas Políticas Públicas Educacionais e suas influências.  

 

5.2.2.1. Os Professores Coordenadores 

 

Quanto às condições internas de trabalho do professor, entre os 

Coordenadores, são destacadas questões relacionadas com a estrutura física e  

administrativa do IFSP-SPO, tais como a rigidez e a burocracia, a falta de capacidade 

institucional em reconhecer as novas realidades e as necessidades específicas dos 

cursos, precariedade de condições de trabalho com relação à disponibilidade de salas 

adequadas, falta de laboratórios em plenas condições de uso e adequados às 

peculiaridades que uma licenciatura necessita, morosidade na solução de problemas 

administrativos relacionados a questões que impactam no andamento das atividades 

em sala de aula, por exemplo, compra de material, bem como, a falta de espaços para 

troca de experiências, a falta de diálogo tanto no grupo de professores, como entre os 
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cursos e dentro da instituição. As questões apresentadas acima encontram respaldo 

em Esteve (1995), quando o autor nos diz que: 

A falta de recursos generalizada aparece, em diferentes trabalhos de 
investigação, como um dos factores que fomentam o mal-estar docente. De 
facto, os professores que encaram a renovação pedagógica do seu trabalho 
vêem-se, frequentemente, limitados pela falta do material didáctico 
necessário e de recursos para adquiri-lo. Muitos professores denunciam a 
inexistência dos meios necessários ao desenvolvimento da renovação 
metodológica que a sociedade e as autoridades educativas exigem. A médio 
prazo, esta situação provoca a inibição do professor (ESTEVE, 1995, p. 106). 
 

 Como exemplos dos apontamentos acima, seguem os trechos abaixo: 

FC – [...] tem muitos elementos que ainda são obstáculos, né, desde uma 
estrutura rígida é...., de administração, né, então, é uma estrutura rígida que 
não permite você fazer, é...., tomar medidas administrativas singelas [...] a 
gente tem uma estrutura física, que a gente não tem instalação elétrica, não 
tem instalação hidráulica, então, você não tem como ter um laboratório de 
física sem ter essas instalações, né, então você tem essas estruturas físicas 
muito precarizadas, né. Você tem uma dificuldade institucional de resolver 
essas coisas em um prazo ágil [...] o que mais limita a nossa atuação, eu acho 
que é a precariedade institucional mesmo, né, precariedade institucional para 
lidar com o sistema de matrículas, para lidar com o estágio, para lidar com as 
necessidades de infraestrutura do curso [...] os principais problemas são 
esses, né, problemas de uma inércia institucional gigantesca, né, que faz com 
que ainda regras de uma tradição de uma escola técnica ainda estejam muito 
vigentes e que ainda acabam sendo perpetuadas e aí dificuldades do ponto 
de vista de regimes de trabalho, né, de infraestrutura [...] 
 
MC – [...] assim, várias mudanças que tem acontecido, até mesmo como 
exigência..., é..., de fazer projetos interdisciplinares, transdisciplinares [...] 
isso ainda, a gente percebe que há uma lacuna, ainda há uma falha na 
formação [...] por mais que a gente estude e discuta isso com os alunos, ainda 
é uma formação muito segmentada, nós ainda pensamos na matemática 
como um componente curricular, com dificuldades, às vezes de conexão, de 
conversação com as demais disciplinas. Então, nesse sentido, eu acho ainda 
que o nosso currículo é falho para tratar com este desafio da sala de aula. O 
desafio do uso de recursos de informática, nem tanto, mas o desafio de ser 
interdisciplinar ainda é grande [...]  

 
GC – [...] eu acredito que aqui, a instituição, ela oferece sim uma estrutura 
física é...., como é que eu posso dizer, razoável, né, não é a ideal, mas ela é 
razoável [...] mas eu acho que na perspectiva de material para o professor, 
eu acho que essa instituição deixa a desejar, né, eu digo material físico para 
o professor trabalhar [...] porque hoje a gente tem uma demanda de material 
e a gente não tem como atender, e daí vai pedir o material, demora e daí o 
processo de compra é demorado, é muito burocrático e daí não liberou e daí 
deu problema, e o cara recorreu lá do processo de compra e daí ficou uns 
dois, três anos e aí o pessoal aqui trabalhando [...]  
 
QC – [...] aqui no instituto, a gente tem uma situação, talvez, a gente tenha 
uma situação diferente, eu acho que a realidade que a gente vive aqui, não 
corresponde à realidade que o professor vive de uma forma geral [...] o que 
eu acho que é complicado são as estruturas físicas, né, que pelo fato de ser 
uma escola pública é complicado, porque o processo é demorado, muito 
burocrático, então, talvez as estruturas físicas, aqui da instituição não sejam 
as melhores, mas, é...., a gente tem, eu acredito que uma realidade diferente 
do que a nossa carreira, né, a gente tem uma valorização interessante, né, 
então, eu acho que a gente vive numa ilha, em comparação ao resto do 
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mercado, tanto dos alunos e dos professores que trabalham na rede estadual, 
que tem normalmente problemas, além da falta de estrutura, né, 
desvalorização financeira e a desvalorização realmente de respaldo mesmo 
do trabalho, que não tem né..., e mesmo a rede particular, da qual eu fiz parte, 
onde o professor é visto como um, é... [...] eu acho que a gente vive numa 
ilha mesmo, em relação ao mercado, né, de ensino e eu acho que a realidade 
que a gente vive aqui, só não é perfeita, por aquilo que eu falei para você, né, 
por conta da estrutura física [...]  
 
BC – [...] aí eu não sei se entra especificamente só das licenciaturas, mas, 
né...., porque assim, a gente está em uma instituição, que ao meu ver o maior 
problema é a estrutura física, entendeu, porque temos bons professores, 
temos bons alunos, mas não temos uma estrutura suficiente, né, e não acho 
que exista uma distinção entre ahh.... é menos recurso para a licenciatura e 
mais recurso para alguns outros cursos, né, acho que exista uma tradição 
que deva ser quebrada [...] eu acho que é muito difícil você quebrar uma 
tradição tão grande, numa instituição estritamente técnica e de repente ter 
que abrir um espaço para cursos de licenciatura, né, mas isso ocorreu não só 
aqui em São Paulo, como também em outros estados, né, então, eu acho que 
o que precisa ser quebrada é essa tradição e passarmos a olhar todos os 
cursos de maneira igual [...] eu acho que precisam mudar cabeças, 
paradigmas e tudo mais, então, eu acho que a dificuldade hoje é..., e eu não 
respondi especificamente no caso da licenciatura, porque eu acho que é a 
mesma dificuldade para todos, é de estrutura física, talvez quem esteja aqui 
a quarenta anos tenha mais espaço, por uma questão histórica e cabe a gente 
das licenciaturas, que são os cursos novos conquistarmos estes espaços [...]  

 
LC – [...] o primeiro problema é como trazer esse estudante para cá, e esse 
é um problema, como? Como convencer alguém a vir para um curso de 
licenciatura? Ele vai ser um professor? A princípio é essa a ideia, segundo 
como fazer esse cara permanecer, apesar da paixão que a gente tem, né, 
aqui e apesar das políticas públicas de permanência, né, do instituto, da 
federação e tal, a gente tem dificuldade para fazer o cara permanecer no 
curso, né [...] é..., os trabalhos que a gente tem, são trabalhos interessantes, 
né, a gente nem sempre consegue convencer esse estudante que está com 
problemas para permanecer aqui, né, de que esse trabalho é interessante [...] 
para nós, eu acho que o grande desafio e problema, seja primeiro, né, 
aqueles a quem a gente consegue atrair para cá para fazer uma licenciatura, 
provar para esses caras que ser professor faz parte desse mundo de trabalho 
e que é uma..., como eu diria, uma decência, uma integridade nessa 
profissão, um valor nessa profissão, entendeu, que não supera nenhuma 
outra, mas também não fica aquém de nenhuma outra profissão [...]  

 
 Durante o curso das entrevistas, também foi possível identificar falas que 

apontavam a falta de reconhecimentos das especificidades dos cursos de formação 

de professores, conforme seguem os trechos abaixo: 

FC – [...] a própria discussão dos estágios, né, durante muito tempo, os 
estágios aqui ficaram muito vinculados a uma lógica que era de um estágio 
que eram feitos nos cursos técnicos, né, e aí era difícil o reconhecimento das 
particularidades dos estágios que são feitos na formação de professores, né, 
e isso tem melhorado recentemente, né, mas isso durante muito tempo foi e 
eu acho que ainda não foi totalmente superado, um obstáculo, né, as próprias 
regras que a gente tem aqui internas, ainda não diferenciam, né, o estágio 
feito no contexto de um curso técnico, de um curso de engenharia, do estágio 
feito em um contexto de um curso de formação de professores [...] 
 
BC – [...] vamos pensar em que pessoas colocar em que cargos, entendeu, 
estas pessoas tem que estar minimamente preparadas, envolvidas e 
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querendo melhorar aquilo a que ela se propõem e o que está debaixo do 
guarda-chuva dela [...] às vezes até, entra toda essa questão histórica de 
pessoas que estão acostumadas muito a uma forma de agir, e nós temos 
mudanças nesses documentos e aquela mesma forma de agir, essa pessoa 
quer levar ad eterno, então, as pessoas elas têm que se desapegar ao que 
passou e olhar que os documentos estão vindo aí justamente para melhorar 
e tentar entender esses documentos, com todos que estão envolvidos aí, eu 
acho que o... eu acho que o problema está nas pessoas que estão 
encabeçando as coisas [...] 
 
LC – [...] essa multiplicidade que nos favorece, também tem essa questão de 
nos dar uma imagem de identidade fragmentária, né, e de não sabermos 
muito bem o tempo inteiro, porque em algumas vezes a gente sabe, como 
proceder em determinadas relações, entre esses diferentes graus de 
educação que convivem dentro do instituto, né. Mas, eu acho também que 
isso diz respeito à juventude de alguns cursos, né, como as licenciaturas, 
assim, é uma coisa recente [...] e uma das dificuldades seria essa questão da 
gente conseguir, aqui dentro dessa instituição, né, que tinha vocações muito 
sólidas, já, que ela assuma que existe uma nova vocação que também faz 
parte dessas vocações, né, que historicamente se construíram aqui.... [...] 
 

Com relação aos cursos de formação de professores, Gatti e Barreto (2009) 

destacam a importância das condições oferecidas, onde: 

[...] a introdução de processos formativos que utilizam a reflexão crítica sobre 
as práticas no contexto de um compromisso com o fortalecimento da escola, 
enquanto instituição com responsabilidade social relevante e desafiadora no 
mundo atual, implica ambientes propícios a trabalho coletivo, gestão 
participativa e disponibilidade de recursos pedagógicos e materiais 
apropriados. Ambos os modelos, o fortalecimento institucional da escola e a 
prática reflexiva, supõem transformações que ultrapassam as questões de 
envolvimento dos professores e de formação continuada propriamente dita, 
dado que demandam condições institucionais e estruturais propícias (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 203). 
 

Quanto às condições externas de trabalho do professor, entre os 

Coordenadores são destacadas situações que estão perpassadas por uma grande 

questão externa, que é a desvalorização contínua que a profissão de professor vem 

sofrendo e o tratamento que a educação recebe em nosso país, o que 

consequentemente implica em uma série de outras questões destacadas, tais como: 

falta de discussão e reflexão sobre a profissão docente, falta de interesse dos jovens 

pelas licenciaturas, perfil dos ingressantes muito diversificado e com déficits 

educacionais dos níveis anteriores, alto índice de evasão, falta de motivação dos 

alunos em se tornarem professores, a falta de reconhecimento do trabalho do 

professor, os baixos salários, queda do status social, as más condições de trabalho, 

que por sua vez, contribuem ainda mais para a desvalorização da profissão, para criar 

uma imagem de amadorismo e despreparo associada à profissão, bem como uma 

imagem deturpada da carreira de professor, que acaba sendo incorporada pela 
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sociedade e pela própria escola, contribuindo para a falta de respeito e dignidade para 

com este profissional.  

E, como apontado anteriormente, todas estas situações, acabam impactando 

diretamente na situação dos cursos, logo, temos um ciclo vicioso, onde os problemas 

enfrentados na formação de professores repercutem na vida profissional, assim, 

perpassando tanto os ambientes formativos, quanto os profissionais.  

Todos estes fatores fazem com que a profissão docente, seja vista como algo 

que é escolhido ou por idealistas, ou por pessoas sem opção, o que também não 

condiz com a realidade, além de transparecer uma profunda discriminação, o que 

acaba levando os professores formadores de professores a terem que conscientizar 

e convencer os alunos de que ser professor é bom, a persuadirem o aluno que optou 

pelo curso a seguir com a licenciatura, pois, a sociedade não encara ser professor, 

como sendo uma profissão de verdade. Enquanto essa imagem não mudar, 

continuará sendo difícil convencer os jovens, os alunos de licenciatura e a sociedade 

em geral de que ser professor é bom. Neste aspecto, Esteve (1995), diz que: 

Só a partir do estudo do modo como a mudança social gera o mal-estar 
docente, é possível traçar linhas de intervenção que superem o domínio das 
sugestões, situando-se num plano de acção coerente, com vista à melhoria 
das condições em que os professores desenvolvem o seu trabalho. Para isso, 
é preciso actuar, simultaneamente, em várias frentes: formação inicial, 
formação contínua, material de apoio, relação "responsabilidades - horário de 
trabalho - salário" (ESTEVE, 1995, p. 98). 
 

E ainda com relação as questões levantadas, Gatti, Barreto e André (2011), 

afirmam que: 

Embora o número de matrículas sinalize número alto de estudantes, a evasão 
nesses cursos sistematicamente vem mostrando-se grande, girando em torno 
de 30% a proporção de concluintes em relação aos ingressantes. 
Comparando os dados relativos apenas ao número de concluintes das 
licenciaturas, verifica-se que, nos cursos de pedagogia, o número de 
concluintes, em cinco anos, caiu pela metade e, nas demais licenciaturas, em 
torno de 17%. São perdas que, por um lado, põem em questão o 
acompanhamento dos cursos formadores de professores pelos órgãos 
responsáveis e, por de outro, levantam o problema da atratividade desses 
cursos e da carreira do profissional docente, fatores que podem estar tendo 
forte papel tanto na diminuição da procura pelas licenciaturas (valor social 
rebaixado) quanto nas desistências do curso (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 
2011, p. 105). 
 

Como exemplos, seguem abaixo os trechos das entrevistas: 

FC – [...] eu acho que são dois elementos aí né, um de justamente pensar 
essas diretrizes do curso específico e da formação de professores, que 
dialoguem entre si, né, e outra de que esse diálogo de fato, de construir um 
processo dialógico que de fato passa pela formação de professores, da 
realidade das instituições que formam professores, né. Agora, isso está muito 
distante da nossa realidade atual, né, a nossa cultura atual é a cultura de um 
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estado que vem para induzir aquilo que ele quer e não um estado que é 
consequência da própria organização social da sociedade, né, então, essa é 
uma questão que não diz respeito só à educação, né, diz respeito ao Brasil 
[...] 

 
MC – [...] os piores fatores para trabalhar com a formação de professores não 
estão exatamente aqui, na instituição que forma os professores, elas estão 
fora, elas estão na sociedade que hoje desvaloriza a carreira docente. Então, 
há uma..., vamos dizer há um inconsciente coletivo da sociedade que diz que 
professor não é uma boa carreira.... E há uma dificuldade também do ponto 
de vista mercadológico, com relação à remuneração que é dada a esta 
profissão , então, os piores fatores que eu enxergo na verdade, não estão 
dentro da instituição, não estão no relacionamento professor-aluno, não estão 
em nenhuma outra coisa que não na valorização social e monetária da 
carreira docente [...] enquanto você tem legislações que favorecem, por 
exemplo, outras carreiras e outras profissões, não se vê o mesmo empenho 
das instituições de organização, que sejam municipais, estaduais ou federais 
para dar este mesmo apelo positivo para a carreira docente [...] 
 
GC – [...] eu acho que aí é o seguinte, né, são vários aspectos que a gente 
tem que analisar, e eu vou começar pelo aspecto social, né, que a gente tem 
uma diferença do aluno da manhã e do aluno da noite, né, então, ou seja, 
além disso a gente tem uma diferença socioeconômica, muitos alunos 
nossos, principalmente aqui na Geografia, eles têm uma carência 
socioeconômica, então, ou seja, a todo momento a gente está pensando 
como é que a gente consegue, né, manter esse aluno na escola, né, porque, 
de uma certa maneira, essa perspectiva socioeconômica, às vezes, aumenta 
a evasão, né, o pessoal não consegue terminar, né, a faculdade, ou desiste 
no meio do caminho [...] de como eu vou trabalhar com esses alunos, né, às 
vezes, essas dificuldades elas são grandes, eu dou muita aula a noite, né, 
então, eu trabalho bastante com o noturno, né, e ao mesmo tempo você 
percebe que, às vezes, a gente tem que montar estratégias de trabalho, de 
ensino, de leitura, é...., porque, às vezes, o cara vem cansado, né, além dessa 
problemática socioeconômica, então, a gente tem que montar estratégias 
disso, de tentar incorporar esse aluno, de tentar fazer com que esse aluno 
termine o curso dele, ou mesmo que estique um pouquinho mais, mas que 
consiga terminar, então, eu acho que essa é uma das dificuldades, né, que é 
uma questão mais social [...] 
 
QC – [...] eu acho que é o grande problema de tudo, é que a carreira docente, 
ela não é valorizada, então, quando você não tem a valorização da carreira 
docente, né..., e o aluno entra aqui e ele vê que o curso de licenciatura é um 
curso difícil, porque é um curso difícil, né [...] precisa de investimento, tem 
que investir em tecnologia, você tem que investir, né, no professor, você tem 
que investir..., se você não tiver o investimento e ficar dependendo da boa 
vontade do professor de fazer alguma coisa diferente, com o número de aulas 
que às vezes ele é obrigado a dar, por conta da situação mesmo, às vezes, 
ele é obrigado a dar quarenta, sessenta aulas por semana, então, você não 
vai esperar que um profissional desse tenha um perfil criativo, ou alguma 
coisa do tipo, ele vai simplesmente virar um cara que vai dar a aula dele, por 
uma questão de sobrevivência, né. Então, eu acho que a gente tem que 
enxergar a educação, na verdade, que o trabalho do professor, apesar de 
muita gente achar o contrário, ele não se limita a sala de aula, é por isso que 
uma carga excessiva do professor, acaba piorando muito a qualidade do 
trabalho, e aí, você tendo um professor um pouco mais livre, para fazer esse 
trabalho, né, ele não tendo que ficar..., você tendo uma remuneração digna 
para ele, ele pode desenvolver outras coisas e também fazer..., e apesar, de 
que mesmo do jeito que está hoje, tem muita gente que faz, entendeu, mas 
eu acho que a gente precisava mexer muito na estrutura mesmo. E aí, você 
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implementar situações que..., mas essas situações têm que fazer 
investimento, não tem como [...]  
 
BC – [...] eu acho que talvez seja relacionado aí a você realmente estimular 
esse aluno e mostrar para ele que essa profissão é, ela é bela e que ela deve 
ser valorizada, apesar de não ser valorizada, né, eu acho que a principal 
dificuldade, não só no Instituto Federal, acho que em qualquer curso de 
formação de professores é exatamente isso, você mostrar que...., qual que é 
a função de um professor e estimular esse aluno que ser professor é bom 
sim, muito embora, tudo à nossa volta mostre que não, talvez, em questões 
de reconhecimento e tudo mais, então eu acho que é o estímulo ao aluno 
mesmo, acho que a maior dificuldade está aí, a gente mostrar que nós 
escolhemos ser professores, nós estamos contribuindo para a formação de 
professores, que também escolheram ser professores [...]  
 
LC – [...] a gente vem cedendo espaços da docência, né, para outros setores, 
sejam de que ordem for esses outros setores, né, mas esses espaços, foram 
cada vez mais sendo ocupados e a gente foi perdendo esses espaços na 
sociedade, né, de tal modo que a docência, né, ela não tem o valor, né, que 
já teve, né. Então, o primeiro desafio, eu acho que em sala de aula, né, é a 
gente convencer, né, aliás, começa antes da sala de aula, convencer os 
estudantes que queiram fazer uma licenciatura, esse é o primeiro desafio, né, 
que queiram e que topem a ideia de que vão ser professores, é o primeiro 
desafio. O segundo desafio é manter esses camaradas, né, nos cursos de 
licenciatura, a questão da evasão nos cursos de licenciatura é um problema, 
a despeito disso, né, nós temos essas políticas que são as políticas de 
permanência e, o que é óbvio, resolvem em grande parte o problema, mas 
não resolvem o problema, né [...] veja, né, se a gente não conseguir reverter 
essa imagem social do professor, né, é difícil que mesmo a gente convença 
o cara vir e é difícil que a gente convença o cara a permanecer [...] 
 

Logo, com relação à análise da categoria “As condições de trabalho do 

Professor no IFSP-SPO”, nas falas do Coordenadores acima destacadas, podemos 

constatar que elas revelam um direcionamento em consonância com os autores com 

quem dialogamos durante o trabalho. 

Os trechos das entrevistas também revelam que existem problemas 

relacionados às condições de trabalho do professor tanto internos, quanto externos, 

que precisam ser resolvidos para que os cursos de Licenciatura consigam exercer um 

trabalho mais qualificado, sendo que identificamos que muitas das situações internas 

estão permeadas pelas externas, sendo elas políticas, sociais, culturais e econômicas.  

Com relação aos documentos legais, constatamos que existe uma dissonância 

entre a realidade e o que está determinado em forma de lei, tanto que na LDB nº 

9394/96, em seu Art. 67, onde temos que os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação,  no item II, está previsto o aperfeiçoamento 

profissional, no item III, o piso salarial profissional, no V, prevê um período reservado 

a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, e no item VI, há 

referência quanto às condições adequadas de trabalho. Também constatamos a 
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dissonância entre as falas e o que prevê o PNE, Lei nº 13.005/14, visto que na Meta 

17, está prevista a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica.  

Logo, segundo Dourado (2001), a discussão sobre a formação e 

profissionalização passa pelas políticas públicas e por uma indicação que contribua 

para o resgate efetivo da profissão:  

A discussão sobre a formação e profissionalização passa, portanto, pelo 
resgate das políticas concretas que incluam o questionamento e novos 
acenos dos atuais marcos de formação incorporando, desse modo, a 
formação contínua e a melhoria das condições de trabalho (salário, plano de 
carreira, política de capacitação, avaliação) no novo cenário sociopolítico, 
econômico e cultural que se delineia mundialmente (DOURADO, 2001, p. 56). 

 

5.2.2.2. Os Professores de Disciplinas Específicas 

 

Quanto às condições internas de trabalho do professor, nas Disciplinas 

Específicas, são novamente relatadas algumas situações já apontadas pelos 

Coordenadores, por exemplo, como a falta de espaços para discussão sobre a 

docência, estrutura física da instituição e a necessidade de adequação dos espaços, 

com relação às salas de aula e aos laboratórios. 

Também são abordadas as questões das estruturas regimentais e logísticas 

adotadas institucionalmente, pois, muitas regras, normas e formatos são todos 

embasados naqueles existentes no ensino médio técnico, porém seria necessário 

atentar às especificidades de cada nível e curso. Especificamente no caso das 

Licenciaturas, a instituição precisa reconhecer suas necessidades e adequar tanto 

ambientes, quanto procedimentos para as suas realidades. 

Os entrevistados também destacam a questão da jornada de trabalho, pois, em 

virtude da especificidade da instituição, ela se torna muito desgastante, visto que os 

professores do IFSP-SPO trabalham com diversos níveis educacionais, em cursos 

variados e com assuntos distintos simultaneamente, o que acaba acarretando também 

uma falta de discussão, de troca de experiências e de reflexão do professor sobre o 

próprio trabalho, em virtude da falta de tempo e do acúmulo de trabalho, muitas vezes, 

inclusive com o acúmulo de funções.  

Frente aos apontamentos dos dados das entrevistas, temos eles respaldados 

em Esteve (1995), quando o autor nos diz que: 

A massificação do ensino e o aumento das responsabilidades dos 
professores não se fizeram acompanhar de uma melhoria efectiva dos 
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recursos materiais e das condições de trabalho em que se exerce à docência. 
Hoje em dia, o ensino de qualidade é mais fruto do voluntarismo dos 
professores do que consequência natural de condições de trabalho 
adequadas às dificuldades reais e às múltiplas tarefas educativas (ESTEVE, 
1995, p. 106). 
 

 Seguem os exemplos, com os trechos abaixo: 

FE – [...] tem as condições materiais que o instituto oferece para a gente, por 
exemplo, os laboratórios todos equipados, isso é uma coisa que não 
acontece, né, a gente gostaria de ter, por exemplo, trabalhar uma pouco 
melhor os horários, organizar um pouco melhor os horários que a gente 
trabalha com os alunos em laboratório, porque acaba sendo um laboratório 
muito requisitado e o tempo que a gente tem para montar e desmontar 
experimento, por exemplo, não é bom, é ruim, porque a gente tem um tempo 
muito curto para fazer esse tipo de coisa, é dez, quinze minutos, então é, isso 
acaba atrapalhando porque você tem que consumir parte da aula para montar 
e desmontar experimentos que a gente gostaria que estivesse pronto para 
aproveitar e fazer o trabalho prático, logo de uma vez [...]  
 
ME – [...] aqui a gente tem os recursos necessários, felizmente não nos faltam 
os recursos, né, eventualmente falta giz, mas aí a gente tem um coordenador 
salvador que compra giz para gente, ali. Mas, aqui em particular, a dificuldade 
principal que eu vejo é...., eu não gosto da forma como o ensino superior fica 
perto do ensino médio, né, eu acho que não é bom para eles [...] Talvez a 
dificuldade maior que eu sinta seja no fundo assim, dada essa conjunção com 
o ensino médio, tudo segue conforme o que é válido para o ensino médio [...] 
Por outro lado, às vezes, nem é tão ruim, né, porque, às vezes, dá para virar 
para os alunos e como hoje, falar para eles, olha, vão se acostumando, por 
que vocês vão lidar com adolescentes e eu sempre digo para eles que, além 
de saber matemática, além de saber as outras disciplinas no entorno, e saber 
coisas sobre pedagogia, eles tem que saber como lidar com o adolescente, 
né, e isso, e talvez eu, como ex-professor de ensino médio, é o que eu acho 
o mais delicado [...] 

 
GE – [...] então, o professor da universidade, ele se vê de uma outra forma, 
né, ele quase não se vê como professor, entende, então, aí, eu acho que a 
identidade professor, ela é secundária, porque ele é um especialista, 
entendeu, ele é alguém da ciência, ele é um pesquisador, né [...] por exemplo, 
você pega um pedagogo lá das séries iniciais, ele tem muito mais clareza, 
para ele está muito mais claro que ele tem que ensinar coisas que são 
básicas, que tem a ver muito mais com a educação geral das crianças, que 
tem a ver com a formação também dele, mas ele tem muito mais clareza, que 
ele precisa de alguma maneira colocar para as crianças o que é que é o certo, 
o que é que é o errado, né, ou pelo menos fazer com que as crianças venham 
percebendo no mundo, né, criando um certo senso ético [...] então, eu acho 
que para mim o mais importante são esses espaços de gestão do dia-a-dia, 
sabe, do cotidiano, do que é realmente feito, do que vira prática, porque, né, 
desde a diretriz, até um PPC, um projeto de curso, tudo bem, é claro que é 
importante, né, mas são documentos, entendeu [...] 
 
QE – [...] o que impacta mais para a gente enquanto professor é, às vezes, 
você tem um ou outro aluno que tem baixo interesse. A gente fala de interesse 
é tão engraçado, né, a gente fala assim, olha os alunos do ensino médio são 
desinteressados, mas você vai percebendo que no ensino superior também, 
entendeu, às vezes, tem o aluno que chega para fazer uma licenciatura e ele 
não sabe o que é licenciatura, e ele fica perdido [...] a gente tem problemas 
com a estrutura, falta de laboratório, né, tanto de laboratórios químicos, 
quanto de laboratórios didáticos, onde você possa desenvolver e isso 
também é uma coisa ruim, mas, é uma coisa que você acaba... usando outros 
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espaços, improvisando, né, mas não é o ideal, porém a gente faz isso, né, 
mas isso também não é um impedimento que você não possa desenvolver 
os temas e os trabalhos [...]  
 
BE – [...] pode ter sido uma questão política, ou pressão mesmo, mas, aí a 
gente passa por um outro problema, só a carga horária não é o suficiente, né, 
então, eu posso aumentar a carga horária e tal, mas se eu não tiver uma 
reflexão inclusive do trabalho dos professores que dão aula nas licenciaturas, 
para que eles sejam conscientizados daquilo que eles estão formando e 
daquilo que eles estão fazendo, então, uma.... a carga horária, sim, ela é 
importante, mas existe um outro trabalho, que a meu ver é tão importante 
quanto, que é de como essa carga horária está sendo utilizada, o que é que 
está sendo discutido com esses alunos, o que está sendo dado para esses 
alunos, né, que eu acho que no Brasil em geral está bastante defasado, 
então, tem que passar por ai também essa discussão, né [...]  
 
LE – [...] normalmente a gente não acumula a formação de professores, com 
a atuação no ensino básico, né, tanto que o IF é mais positivo nesse sentido, 
porque a gente acumula. Eu posso dar aula de Semiótica, por exemplo, na 
licenciatura em Letras e posso dar aula no ensino médio aqui, mas mesmo 
acumulando, a nossa carreira é completamente diferente, né, para fazer isso 
o professor da prefeitura precisaria dar as 25 aulas na prefeitura e pegar uma 
faculdade particular e dar aulas lá. Então, você estar nas duas pontas do 
processo é sempre muito bom, agora, é.... a exigência física e emocional de 
você dar aula, por exemplo, de um fundamental um ou fundamental dois é 
enorme, e é muito complicado você juntar essa exigência, com a exigência 
intelectual de você fazer toda uma reflexão embasada em textos e em leituras 
sobre todo o processo educacional que você vivencia e mesmo sobre 
aspectos dele [...]  
 

Quanto às condições externas de trabalho do professor, nas Disciplinas 

Específicas, temos novamente destacadas como sendo as principais dificuldades 

enfrentadas pelos formadores de professores, a desqualificação que a sociedade 

imprime à profissão de professor, seus baixos salários, a queda de status social, as 

más condições de trabalho, bem como, a necessidade de haver um contra discurso 

por parte dos professores, em defesa de sua profissão e expondo os reais problemas 

existentes nas escolas, problemas relacionados às condições de trabalho oferecidas, 

problemas quanto ao repasse de verbas públicas e aos cortes orçamentais na 

educação. Com relação a tais questões, lembramos de Nóvoa (2007), quando o autor 

diz que: 

[...] a escola como serviço ou como instituição? Grande parte dos debates e 
das políticas educativas hoje tende a ver a escola como um serviço que se 
presta às famílias, às crianças, menos como uma instituição. O que é mais 
grave: a agenda comunitarista por um lado, a agenda liberal por outro e ainda 
a agenda da privatização tendem a ver a escola como um serviço que se 
presta a alguém e não como um lugar onde se institui a sociedade, a cultura, 
onde nos instituímos como pessoas, onde nos instituímos dos nossos direitos 
próprios, e conseguirmos, a partir daí, criar uma palavra livre, autônoma nas 
sociedades contemporâneas. É preciso recusar todas as tendências que 
apontam a escola como um serviço e afirmá-la como uma instituição 
(NÓVOA, 2007, p. 11). 
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 Abaixo, seguem os trechos retirados das entrevistas: 

FE – A nossa perspectiva aqui é invertida, né, quer dizer, a gente tem a maior 
parte do nosso alunado está trabalhando de alguma forma, alguns até como 
professores, né, então ele tem relativamente pouco tempo para desenvolver 
aquilo que a gente gostaria, quer dizer, de parar em pensar no que ele viu na 
aula (...) quer dizer, eu tenho que transferir uma parte maior desse trabalho 
para dentro da aula, o que não é tão fácil, porque você está supondo que o 
sujeito vai fazer isso em casa, quer dizer, na verdade os currículos e o tempo 
calculado da aula, na verdade, tem um pouco a ver com isso, quer dizer, sei 
lá, eu tenho aulas semanais de laboratório e eu estou supondo que de uma 
semana para outra o cara fez alguma coisa, né, não necessariamente é 
verdade, né, eu acho que ele vai ler o texto, mas não necessariamente é 
verdade. Então, tem uma série de dificuldades assim que vão impactando na 
hora de fazer a coisa acontecer, então, você acaba tendo que fazer um 
planejamento, vamos dizer assim, um pouco mais efetivo e o uso daquele 
tempo não é bem o que você gostaria que fosse e que tivesse na verdade [...] 
 
ME – [...] mas se eu pudesse, por exemplo, pensar no dinheiro que é investido 
na formação do professor aqui, eu mudaria a formação, porque eu ainda acho 
que esse professor que nós estamos formando é um professor que atende 
aos interesses é...., e que ele não atende aos interesses da escola pública, 
não atende! E não atende porque eles podem até fazer o seu estágio na 
escola pública, eles podem até trabalhar durante algum tempo na escola 
pública, mas pela formação que eles têm, eles vão receber melhores ofertas 
de trabalho e eles não vão ficar na escola pública, e não porque não queiram, 
mas porque, poxa, além do ideal, você tem que pagar as suas contas [...] 
você tem os melhores professores, os melhores professores que nós 
formamos, eles acabam trabalhando para as pessoas que já tem o privilégio 
de estudar em escolas particulares e isso aqui ainda, na USP então, nos 
meus colegas formados, nenhum deles trabalhou em escolas públicas, eles 
trabalharam em escolas particulares que pagavam um bom salário, não é [...] 
os currículos deveriam permitir que eu pudesse reduzir, eu não preciso de 
cálculo um, dois e três, eu preciso de cálculo um bem falado, eu não preciso 
falar de teoria dos números e álgebra, eu posso falar de teoria dos números 
bem falado, eu não preciso falar de análise real e análise complexa, eu posso 
falar de análise real bem falado, e esse aluno e esse profissional, 
simultaneamente conscientiza-lo de que o papel social dele é trabalhar 
também com quem não tem oportunidade [...]  
 
GE – [...] eu não tenho dúvidas, o que mais me impacta é o quanto a 
sociedade tem desqualificado a profissão dos professores, entendeu, eu acho 
muito, muito, muito difícil atuar profissionalmente em um campo em que você 
tem um ataque ideológico cotidiano, né, e pior, que consegue chegar até os 
próprios professores e transformá-los em instrumentos da sua própria 
destruição [...] existe um plano ideológico de desqualificação, né, então, 
nesse sentido, eu acho que é muito ruim, porque se você já está trabalhando 
com uma profissão que é mal remunerada, né, que é uma profissão que tem 
desafios em termos de condições de trabalho e que você tem que lidar ainda, 
né, com uma desqualificação ideológica geral, né, da sociedade em relação 
a essa profissão, o que é que acontece, as pessoas começam a se relacionar 
com essa profissão, a partir de representações muito negativas sobre a 
docência, entendeu, e isso não é um terreno muito fértil [...] então, eu acho 
que resignificar e talvez desvendar esse processo ideológico, porque se fala 
tão mal do professor, porque se fala tão mal da escola pública, quer dizer, 
que interesses, né, levam os noticiários, por exemplo, a detonar tanto a 
escola pública, né, o que é que está por traz, será que é só uma constatação 
dos fatos, não sei, né, não sei, eu não acredito que seja isso...., eu também 
acho que tem coisa aí [...] ou a gente forma esses professores para fazerem 
esse contra discurso, ou não vale a pena formar, entendeu, não vale, porque 
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a gente vai colocar mais gente ainda no mercado de trabalho, que se auto-
desvaloriza, que é ferramenta [...] na verdade, a questão é que a alienação é 
tão grande, que você está se auto-destruindo e você nem percebe que você 
está sendo uma ferramenta ideológica, né, para ajudar o processo de 
dominação de outro sobre você [...] 

 
QE – [...] um trabalho pedagógico maior, até para ter um trabalho.... é para 
integralizar os professores assim, da licenciatura, né, para valorizar os temas 
que o MEC propõem nessas diretrizes que são importantes, né, e que, por 
exemplo, trazem mudanças nos currículos, você está vendo o cuidado, então, 
e pouco se discute, então, falta uma política para esses momentos de 
discussão, eu acho que falta isso dentro do curso, né [...] antes de pensar 
nessas diretrizes, né, eu acho que deveria ter uma discussão mais ampla, né, 
das dificuldades dos professores que vão trabalhar lá na ponta, né, que vão 
colocar a mão na massa, né, então precisaria desse diálogo e no curso, né, 
quando você tem uma determinada diretriz, né, que envolve muitos 
professores, ou envolve até diferenças de atitudes no trabalho, né, eu acho 
que isso tem que ser debatido com o professor [...] Bom, se já está pronto e 
não tem como mudar aquilo, então, o que falta, que é o que eu sinto, né, é 
um diálogo no próprio curso sobre essas diretrizes para formação, eu acho 
que tem que comentar, eu acho que deve ter uma reunião, até uma formação 
mesmo, né, ou seja, quais são as diretrizes do MEC para a formação da 
licenciatura em química, várias diretrizes são para as outras licenciaturas, que 
é algo mais específico, discutir isso daí, tá e depois quando vem e aparecem 
coisas novas, também discutir o porquê é que está entrando aquilo, porque 
que agora é obrigatório libras no curso, qual o propósito, né, então, é..., se 
ocorre o diálogo internamente aqui na instituição, isso facilita e contribui na 
melhora do trabalho de nós professores formadores, né, e isso também irá 
respaldar na formação dos futuros professores, né [...] 
 
BE – [...] o Brasil tem um histórico de produção de documentos para 
educação, que defendem os interesses de alguma parte da população, né, 
isso é importante e o problema maior que eu vejo, além de não ser suficiente 
o que dizem as diretrizes e tal, mas é a capacitação dos nossos profissionais, 
dos professores para que trabalhem aquela proposta. Então, eu acho que 
isso é o grande fosso e a gente tem que caminhar muito ainda para trabalhar 
[...] a formação do professor, ela passa por uma reestruturação do ensino 
básico, que daí então você vai formando esse indivíduo com assuntos mais 
complexos e nós estamos aqui no Brasil invertidos, na verdade, não temos 
ensino básico bom, fundamental e médio, o aluno chega com uma defasagem 
incrível, tremenda, mas o governo é leniente com essa situação e acha que 
a licenciatura não precisa de uma grande formação, achando que ser 
professor é uma coisa simples, né, que tudo bem, eu acho que existe mesmo 
meio uma.... o governo se retira dessa questão, que é uma questão 
complexa, que não é apenas da instituição que está formando o professor, 
mas que vem desde das outras instituições que formaram essa pessoa e é 
uma coisa também que tem que parar para discutir [...] A questão de 
laboratórios para a área de Biologia, é uma questão bastante importante para 
o futuro professor, né, que reflete uma visão de governo tem, então o governo 
acha que laboratório é uma coisa secundária para o professor, né, que o 
professor pode dar aula sem isso e, não, é muito pelo contrário, isso não é 
uma perfumaria, né. Então, essa questão do repasse de verbas para o próprio 
Instituto Federal, para que a gente adquira material, e consiga dinheiro para 
fazer a manutenção microscópica, então essa parte estrutural é bastante 
defasada [...] 
 
LE – [...] eu acho que é muito, muito, muito importante a gente ouvir o 
profissional, né, ouvir o profissional da área, mas saber interpretar, saber ler 
esse discurso [...] tratar bem o professor, né, suavizar essa hierarquização, 
às vezes, muito forte que tem, né, os últimos anos que eu trabalhei na 
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prefeitura, ficou mais forte ainda, e era meio maluca, você sentia que o cara 
que pegava a coordenação já não era mais professor, o cara que era 
supervisor já não era mais coordenador e é difícil você lidar com isso, não é 
fácil você lidar com isso. Então, tudo isso tem que ser visto, né, porque tem 
que ser bom ser professor, tem que ser gratificante ser professor [...] ao invés 
de você pensar o professor missão e sacrifício, podemos pensar o professor 
como intelectual, né, então, vamos ouvir professores, vamos ouvir pessoas 
que estudam, pessoas que leem, pessoas que tem dentro de sua profissão 
isso, vamos formar grupos de estudo nas escolas, né, porque é uma coisa 
difícil, né, a mídia trabalha com isso dessa forma e não tem como você discutir 
questões do magistério, se você não olha para o magistério, se você tem um 
filtro para olhar para o magistério, e que é o filtro ideológico, missionário, que 
vê o professor como um abnegado, né, e não, o professor tem que ser um 
cara que ganha muito bem, que trabalha, mas ganha muito bem, que tem 
uma aceitação e uma respeitabilidade social alta, né, tem que ser ouvido [...] 
o professor também se acomoda nessa coisa de ficar apanhando da mídia o 
tempo todo e não tem um contra discurso, e esse contra discurso, para mim, 
ele não se forma oficialmente, ele tem que se formar nos grupos de estudo, 
nos encontros de professores, nos debates que os professores trazem essas 
são as necessidades, isso aí demora, nem na vida sindical isso se forma. Isso 
tem que se formar nos debates, por exemplo, a questão de saúde do 
professor é uma situação muito delicada, os números não chegam, na 
verdade, o professor é uma profissão doente no Brasil inteiro [...]  

  
 Também é abordada a questão da falta de cultura geral com que os alunos 

chegam no ensino superior, provocando uma série de interferências nos cursos, pois, 

dentro da heterogeneidade dos alunos ingressantes, existe uma grande parcela de 

indivíduos com déficits educacionais relacionados aos níveis anteriores, exigindo que 

algumas adequações sejam feitas para que todos tenham a oportunidade de seguir 

com os seus estudos. Destacamos ainda que historicamente o IFSP-SPO, em sua 

maioria, atende alunos trabalhadores, o que também acaba conferindo uma dinâmica 

diferente de aula, sendo solicitados espaços para leitura de textos, desenvolvimento 

de atividades e material de apoio, que comumente seriam usados para outras 

atividades, logo, os planos de aula são preparados de acordo com tais necessidades.  

Neste aspecto, Imbernón (2002) destaca que: 

A nosso ver, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o 
salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas 
em que é exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a 
carreira docente etc. e, é claro, pela formação permanente que essa pessoa 
realiza ao longo de sua vida profissional. Essa perspectiva é mais global e 
parte da hipótese de que o desenvolvimento profissional é um conjunto de 
fatores que possibilitam ou impedem que o professor progrida em sua vida 
profissional. A melhoria da formação ajudará esse desenvolvimento, mas a 
melhoria de outros fatores (salário, estruturas, níveis de decisão, níveis de 
participação, carreira, clima de trabalho, legislação trabalhista etc.) tem papel 
decisivo nesse desenvolvimento. Podemos realizar uma excelente formação 
e nos depararmos com o paradoxo de um desenvolvimento próximo da 
proletarização no professorado porque a melhoria dos outros fatores não está 
suficientemente garantida (IMBERNÓN, 2002, p. 43-44). 

 
 Abaixo, seguem os exemplos com os trechos das entrevistas: 
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ME – [...] a gente tem uma evasão não trivial, nos primeiros semestres, o que 
é bastante natural, né, porque o aluno vem e nem sempre vem aqui porque 
escolheu esse curso, né, porque foi o que se acortinou para ele e ele vem, 
porque, né, vem para ver e se ele tiver.... , então, eu tive alunos que eles 
foram embora porque de fato não queriam fazer licenciatura em matemática, 
não queriam ser professores, e tive alunos que foram embora porque não 
queriam nem fazer matemática, né, porém, tem uma aluna nossa que vai se 
formar, que no meio do caminho, ela se converteu, mas ela queria fazer 
medicina, foi ficando, foi ficando, porque não entrava em medicina e agora 
vai virar professora de matemática e eu acho que ela virou uma boa 
professora de matemática.... [...]   
 
GE – [...] então, com o Sisu, eu acho que se aprofundou essa coisa também..., 
e não que isso seja negativo, ele é muito positivo, mas, ele traz uma questão 
que é a seguinte, as pessoas escolhem o curso pela sua nota no Enem, 
então, não necessariamente aquele curso em que ele se matriculou tem a 
ver, com a escolha mesmo dele, tem a ver com o curso que foi possível se 
matricular, então, as pessoas chegam, né, com as mais variadas motivações 
e acho que nem todos que procuram o curso de licenciatura, primeiro tem 
clareza que é um curso de formação de professores, né, e muitos, 
contraditoriamente, não tem como objetivo profissional trabalhar como 
professor, então, existe essa composição heterogênea, né, entre quem chega 
nos cursos de licenciatura [...]  
 
BE – [...] uma dificuldade que eu sinto é de alunos que já vêm com uma 
formação bastante defasada, no caso aqui do Instituto Federal, né, 
dificuldade de língua portuguesa, dificuldade de interpretação das coisas, né. 
Então, como que nós vamos trabalhar conteúdos mais pesados, conteúdos 
mais complexos se ele não tem o básico. Esse, eu acho que é outro problema 
que o governo fecha os olhos, porque o interesse que aparece é que ele tenha 
números para poder apresentar, então, nós temos tantos alunos fazendo 
licenciatura, mas como resolver esses problemas de base que esses alunos 
tiveram no passado, né, então de repente com aulas complementares, com 
um professor que vai...., agora, como você também vai resolver o problema 
de um ensino médio em três anos com uma única disciplina, né [...]  

 
Logo, com relação à análise da categoria “As condições de trabalho do 

Professor no IFSP-SPO”, nas falas das Disciplinas Específicas acima destacadas, 

podemos constatar que elas também revelam um direcionamento em consonância 

com os autores com quem dialogamos durante o trabalho. Mais uma vez, constatamos 

que os trechos das entrevistas revelam a existência de problemas relacionados às 

condições de trabalho do professor tanto internos, quanto externos. E, novamente, 

identificamos que muitas das situações internas estão permeadas por questões 

externas, sendo elas de ordem política, social, cultural e econômica.  

Com relação aos documentos legais, novamente, constatamos que é reiterada 

a dissonância existente entre a realidade e o que está promulgado em forma de lei.  

Logo, em relação a LDB nº 9394/96, em seu Art. 35, percebemos influências 

relacionadas com falhas nos processo dos quatro itens do supracitado artigo, visto 

que ao ensino médio caberia, em seu item I, a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente no ensino fundamental, possibilitando o 
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prosseguimento de estudos, no II, a preparação do indivíduo para o trabalho, a 

cidadania, para continuar aprendendo, sendo capaz de se adaptar às novas condições 

posteriores, no III, o aprimoramento holístico do indivíduo, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico e no item IV, a 

compreensão científico-tecnológicas dos processos produtivos, sendo capaz de 

relacionar a teoria com a prática, dentro dos conteúdos de cada disciplina. E 

novamente vemos dissonância no Art. 67, onde temos que os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, sendo que no item II, está 

previsto o aperfeiçoamento profissional, no item III, o piso salarial profissional, no V, 

período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, 

e no item VI, condições adequadas de trabalho. 

Também é reiterada a dissonância entre os trechos das entrevistas e o que 

prevê o PNE, Lei nº 13.005/14, dentro da Meta 17, onde está prevista a valorização 

dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica.  

Logo, em consonância com Imbernón (2002), também Dourado (2001) comenta 

a desvalorização sofrida pelos professores, dizendo que:  

A situação docente, no Brasil, caracteriza-se, historicamente, por insuficiente 
formação inicial, baixos salários e precárias condições de trabalho, o que tem 
aberto caminho, dentre outros, para um processo de aguda proletarização 
docente. A função docente apresenta-se como função de baixo prestígio 
social e passa por mudanças significativas. Nesse quadro, alguns teóricos 
afirmam que vivenciamos uma situação de mal-estar docente resultante dos 
efeitos das condições psicológicas e sociais, nas quais à docência é 
assumida englobando questões como formação, prática, identidade e carreira 
profissional, dentre outras (DOURADO, 2001, p. 51). 

 

5.2.2.3. Os Professores de Disciplinas Práticas 

 

Quanto às condições internas de trabalho do professor, nas Disciplinas 

Práticas, são relatadas algumas situações também destacadas anteriormente pelos 

Coordenadores e pelas Disciplinas Específicas, por exemplo, como os problemas de 

estrutura física, necessidade de adequar os espaços e os laboratórios para as 

Licenciaturas, a falta de diálogo, de discussão e de troca de ideias entre as pessoas, 

a dificuldade institucional de compreender a distinção entre a formação do especialista 

e a formação do professor, bem como, a falta de tempo para se trabalhar tudo o que 

seria necessário, tanto por conta das determinações legais, o que faz com que o 

tempo dedicado a cada conteúdo seja mais restrito, em virtude da quantidade de 
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questões a serem abordadas, quanto pelas necessidades que vêm surgindo na 

escola, exigindo mais discussões, trocas de experiências e vivências práticas.  

Também é destacada a distância existente entre os ambientes formativos e 

profissionais dos futuros professores, sendo ainda apontada a necessidade do 

professor formador conhecer a realidade do ambiente onde os seus alunos irão 

trabalhar, para pensar melhor em sua formação e prepará-los de forma mais 

adequada para enfrentar as situações profissionais que lhe forem apresentadas.  

As dificuldades apontadas estão em consonância com a afirmação de Nóvoa 

(2007), quando o autor fala da imagem que se tem do professor: 

É também um paradoxo a glorificação da sociedade do conhecimento em 
contraste com o desprestígio com que são tratados os professores. Como se 
por um lado achássemos que tudo se resolve dentro das escolas e, por outro, 
achássemos que quem está nas escolas são os profissionais razoavelmente 
medíocres, que não precisam de grande formação, grandes condições 
salariais, que qualquer coisa serve para ser professor (NÓVOA, 2007, p. 12). 
 

 Seguem abaixo os trechos das entrevistas: 

FP – [...] , por exemplo, a disciplina de estágio, onde eles têm que trazer a 
vivência deles para cá, e aí, traz aquilo para gente discutir, eu acho que é 
super legal e ajuda a contextualizar muito da teoria, né. E aí, em muitas 
disciplinas, que a gente não tem condição de trazer as questões da escola 
para cá, é..., isso fica mais difícil entendeu, e aí a gente acaba trazendo mais 
uma discussão [...] então, eu acho que assim, quanto mais a gente conseguir 
se aproximar das discussões, não, não é..., não é nem das discussões, mas 
da realidade que é a escola, que é algo que eu aprendi aqui [...] eu não sei, 
eu acho que o que falta é a escola ser pensada como um espaço de formação 
do professor, eu não sei se as diretrizes vão ajudar nesse sentido, é...., 
porque assim, o professor tem que ter..., é..., veja, a vida dele é na escola, e 
se a escola não for o espaço de formação dele, o que eu quero dizer é assim, 
porque é que um aluno de..., um recém formado em medicina, quer fazer 
residência no HC, porque ele vai pegar um monte de casos diferentes, ele vai 
ter uma variedade de coisas para lidar, para pensar, para encaminhar, para 
agir, é..., e o professor, é um profissional, que de certa forma não quer isso, 
ele quer aquela sala de aluno bem comportado, babababa, ele quer uma 
regularidade, entendeu, e porque é que eu acho isso, porque de certa forma, 
ele não se vê em formação na prática, ele se vê em formação quando ele vai 
para um congresso, quando ele vai para um curso, quando ele..., agora, isso, 
eu não sei se as diretrizes vão..., assim, eu acho que quando você coloca a 
prática profissional, né, ou a prática como uma instância de formação do 
professor, você talvez traga esses elementos [...] 
 
MP – [...] eu acho que a própria instituição tem que dar condições, porque 
também não importa as diretrizes cobrar aulas de laboratório e tal e a própria 
instituição não te dar as condições de você utilizar isso de uma forma 
adequada, então, também é uma preocupação que eu acho que aqui ainda 
falta muito para poder contribuir [...] então há o curso articulado com a prática, 
esta articulação não acontece, apesar de ter a prática ali e ter os conteúdos 
escritos no projeto pedagógico  [...] a necessidade é...., do grupo discutir, do 
grupo de formadores de professores discutir as disciplinas de forma mais 
articulada, para que realmente fosse desenvolvido um curso onde é...., 
tivesse essa articulação, não só entre os conhecimentos da matemática, mas 
os conhecimentos da matemática e da matemática para o ensino, e 
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principalmente da articulação dos conhecimentos do ensino superior com os 
da educação básica. E isso precisaria ser desenvolvido por meio de projetos 
dentro do curso entre os docentes, mas para isso, precisa ter boa vontade 
dos docentes, tempo do docente, é...., a instituição também tem que 
possibilitar isso dando tempo para que nós possamos ter horários para poder 
fazer isso, e hoje cobra-se uma carga muito grande, muito trabalho, muitas 
outras coisas, que nas reuniões acaba tendo muitos debates burocráticos e 
sobra muito pouco tempo para os debates que seriam necessários [...] 
 
GP – [...] essa dificuldade de compreender a distinção entre a formação do 
geógrafo e a formação do professor, né, acho que essa é a maior dificuldade 
[...] a instituição, ela tem uma visão técnica, né, de formação. É uma 
instituição que tem 106 anos, né, vai para 107, mas ela tem uma tradição aí 
na formação técnica e não está minimamente preparada para essa outra 
dimensão de formação, né, quer dizer a formação de professores é que é 
recente, né. E para você ter uma ideia, não existe uma área de educação 
dentro do instituto, né, então, quer dizer, se quer isso foi contemplado até 
aqui, o que corporifica a ideia mesmo de uma dimensão técnica que ainda 
não se desmanchou. O Instituto mudou, mas a instituição, né, no seu 
cotidiano, na sua realidade continua engessada, né, e é isso [...] 
 
QP – [...] existem algumas demandas que são importantes aqui no instituto, 
como. por exemplo, espaço, né, você precisa para formar...., para ter um 
curso de Química, um curso de Biologia, você precisa espaço para os 
laboratórios, para as salas de aula, recursos, né, então, assim é um processo, 
eu encaro dessa maneira, nós estamos em um processo de adequação da 
nossa instituição para receber e para acomodar as licenciaturas, né, estamos 
em um processo, então, cabe a nós, professores das licenciaturas, alunos, 
é...., mostrar essa necessidade e tentar consegui-las, e é um processo, é um 
processo árduo, é um processo de negociação, mas, faz parte, né [...] eu acho 
que a gente volta um pouquinho naquele discurso de haver um link entre 
quem está é..., organizando, ou quem está pensando nessas legislações e 
quem está efetivamente atuando na sala de aula, quem está efetivamente 
próximo ao problema, né [...]  

 
BP – [...] para mim a maior dificuldade para o professor formador é a relação 
com as pessoas, não com os alunos. Os alunos, eu acho que a gente lida, 
vai, acho que bem, mas para fazer o meu papel de professor formador ficar 
mais.... eu me sentiria muito mais segura, digamos assim, se eu tivesse um 
entendimento, ou um sentimento de que os meus colegas é... que estamos 
todos falando uma mesma linguagem, que não precisa ser a mesma, mas 
que nós nos conhecemos, que nós compartilhamos de, entendeu, de um 
princípio, tá, cada um tem seu jeito, cada um tem seu perfil, cada um tem sua 
estratégia, cada um tem o seu..., mas eu não consigo perceber isso e isso é 
uma coisa que me incomoda, porque no fundo a gente não está sozinho, mas 
se sente um pouco.... [...] desde que eu entrei na vida acadêmica é a relação 
entre as pessoas, a dificuldade das pessoas em entenderem que é...., e isso 
vai desde a atribuição de aula, até espaço de reserva, da..., [...] mas, repara, 
essa dificuldade humana, ela ia estar em outro lugar, o motivo ia ser outro, 
mas a dificuldade humana ia estar esbarrando de alguma forma em algum 
outro lugar [...] 
 
LP – [...] um dos desafios, eu acredito que seja esse, né, fazer com que esse 
aluno permaneça em um curso que é voltado exatamente para isso, porque 
é diferente daquele curso de bacharelado, mais a licenciatura, ele vai ser 
formado exatamente, para ser professor [...] 
 

Quanto às condições externas de trabalho do professor, nas Disciplinas 

Práticas, mais uma vez, são destacadas situações que estão perpassadas pela 
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questão da desvalorização do professor e as interferências que isso gera tanto nos 

cursos de formação docente, quanto na profissão.  

Portanto, são apontadas como reflexos da desvalorização e das más condições 

de trabalho do professor, as seguintes questões: o perfil muito heterogêneo dos 

ingressantes nos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, a dúvida dos alunos quanto a 

seguir ou não em um curso de formação de professores e a falta de interesse pela 

área, a falta de tempo para trabalhar tudo o que julgam necessário para que a prática 

docente desenvolvida pelos licenciandos seja mais qualificada, falta de 

reconhecimento profissional, a queda de status social, a imagem negativa associada 

ao professor, gerando toda uma cultura de diminuição do valor deste profissional. 

Todo este quadro acima, acaba criando uma situação de descontentamento, 

decepção e frustração para o aluno de licenciatura ainda durante a sua formação. 

Os entrevistados defendem a necessidade de se pensar na formação política 

do professor, para que ele saiba se posicionar frente à sua realidade, à sua situação 

e à sociedade da qual faz parte, que consiga reivindicar melhores condições, salários 

dignos, cobrando ainda o respeito e dignidade que merecem. 

Os problemas destacados encontram ressonância na afirmação de Esteve 

(1995), quando o autor fala acerca do professor: 

É evidente que se podem conseguir algumas melhorias importantes através 
dos programas e das técnicas de formação do professorado. Mas não se 
poderá pôr fim ao desajustamento e ao mal-estar dos professores sem que a 
sociedade reconheça e apoie o seu trabalho, em todos os aspectos. A chave 
do mal-estar docente está na desvalorização do trabalho do professor, 
evidente no nosso contexto social, e nas deficientes condições de trabalho 
do professor na sala de aula, que o obrigam a uma actuação medíocre, pela 
qual acaba sempre por ser considerado responsável (ESTEVE, 1995, p. 120).  
 

 Como exemplos, seguem os trechos abaixo das entrevistas: 

FP – [...] tem toda uma questão que faz parte da formação do professor, que 
é a formação política dele, que ele pertence a uma classe profissional, que 
existe um limite ético, então, assim, tem várias outras questões que fogem da 
sala de aula, que também fazem parte da profissão e que também vão ajudá-
lo a lidar com a sala de aula, com a própria carreira [...] e por isso que a 
formação política é muito importante, porque ele não pode não se preocupar 
com isso, né, então quer dizer, não é porque eu estou em uma condição de 
professora do IFSP, hoje, professor de uma universidade, que eu não vou me 
preocupar com essas questões, não é porque eu já cheguei onde um queria 
chegar que...., não é, né, e aí é um pouco isso, você tem que se preocupar, 
mesmo que seja a sua vontade estar lá na escola, não está questionando 
salário, mas, que a questão da valorização profissional, passa pelo salário, 
mas não é só o salário, né, tem outras questões, né, passa por respeito, 
respeito humano mesmo, respeito a pessoa, que eu acho que isso não ocorre 
hoje [...] o Brasil quando pensa em reformas na educação olha currículo, olha 
bem menos que currículo, olha uma parametrização curricular, né,  e aí, eu 
acho que isso mostra como a valorização do professor, ela não é pensada 
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pelos professores, não é, quer dizer, porque se eu estou pensando reforma, 
eu tenho que olhar mais do que isso, a parametrização, com ela, ou sem ela, 
o professor vai fazer o que sabe em sala de aula, no fundo é isso, né [...] 
primeiro, ele se ver como profissional, ele perceber que a docência é uma 
profissão intelectual, que é uma profissão que exige leitura, reflexão, tempo 
de preparação [...] 
 
MP – [...] um dos grandes desafios que eu vejo hoje na educação é você 
conseguir motivar, é você conseguir ampliar o aspecto cultural, é você 
conseguir é...., trabalhar com conteúdos significativos [...] eu não vejo 
grandes alterações do curso, do que ele é hoje e do que ele era a vinte anos 
atrás em qualquer outra instituição que formava professores, eu acho que 
ainda está muito próximo, inclusive em termos de material didático utilizado 
no curso, você vê por aí, a partir do momento em que eu estudei com um livro 
na minha licenciatura em 1990, por exemplo, de teoria de cálculo e que hoje 
eu vejo que continua sendo estudado com o mesmo livro, então eu percebo 
que há um...., bom, então, não mudou nada, então, o que é que as diretrizes 
trouxeram de novo, nada, por que continua exatamente, principalmente, a 
parte específica do curso sempre tratada da mesma forma, então, que 
alteração, nenhuma, basicamente as mudanças acabam ficando muito 
fragmentadas e há uma coisinha ou outra de novo, mas em poucas coisas 
[...] é o outro é o perfil do nosso estudante, que ainda está bastante 
heterogêneo [...]  
 
GP – [...] eu acho que tem que se considerar qual é a concepção de educação 
que está por trás [...] na verdade, competências e habilidades vão combinar 
com o atual momento que passa a educação no Brasil, talvez no mundo, que 
tem a ver com o Neoliberalismo. Então, competências e habilidades tem a ver 
com a ideia do sujeito estar apto a trabalhar numa determinada dimensão da 
produção, né. Como a escola é hoje uma produção imaterial, de certa 
maneira, também se discute competência e habilidade na formação do 
professor, né, até porque a iniciativa privada acaba assumindo também a 
tarefa aí, com maior incidência, acaba assumindo o papel da educação, de 
lidar com a educação, então, eu acho que essa questão de competência e 
habilidade é uma questão atrapalhada e complicada [...]  
 
QP – [...] eu acho que a principal dificuldade que nós temos é de angariar 
alunos ingressantes, interessados em se formar como professores, essa é a 
principal dificuldade, porque nós temos, com relação às políticas públicas, a 
gente tem uma sociedade, que de certa forma, ela não valoriza o professor, 
né. Então, é difícil você pegar um aluno do ensino médio e que está 
terminando agora, e que vai ingressar no ensino superior e que seja um bom 
aluno e que tenha perspectiva de ingressar em qualquer carreira, é muito 
difícil esse aluno decidir pela licenciatura, e é muito difícil que a família desse 
aluno, que os amigos apoiem esse aluno, né [...] ele é rechaçado na família 
quando ele fala que ele vai ser professor, então começa por aí, a dificuldade 
de você ter um aluno, na sala de aula, interessado em se formar professor. A 
segunda situação, e aí tem a ver com a primeira, é a perspectiva de atuação 
desse aluno, que vai ser um futuro professor, porque as escolas públicas hoje 
[...] dependendo da escola, a situação é muito difícil para o professor 
trabalhar, mas muito difícil, no sentido de que...., não com relação ao salário 
somente, com relação a carga horária, difícil com relação ao o que ele 
encontra na sala de aula, ao interesse em que o aluno tem de aprender, as 
decepções que ele tem que administrar [...] eles simplesmente..., eles não 
conseguem aplicar, ou porque os alunos não tem pré-requisitos, ou porque 
os alunos não estão muito interessados, ou porque eles não têm o hábito de 
destinar um pouco da sua energia para o aprendizado, porque a 
aprendizagem significa que eu vou parar, eu vou refletir, eu vou pensar, eu 
vou errar, ou eu vou discutir o meu erro e isso gasta uma energia e não é 
esse o universo que você vê lá [...] então, essa é uma outra coisa que eu acho 
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difícil na licenciatura, é você administrar essas decepções que já vão 
acontecendo no decorrer da formação [...] 
 
BP – [...] a maior dificuldade é justamente a dificuldade da relação entre as 
pessoas, entendeu. E eu quis dizer o quê? É que o que eu vejo é que todas 
as pessoas aqui comprometidas com o ensino, com as suas aulas, com o 
curso, mas é uma forma muito confusa de interagir. Eu acho que falta muita 
comunicação, as pessoas, elas têm uma tendência a..., elas não sabem 
trabalhar em conjunto, resumi, as pessoas, elas têm uma dificuldade em 
vamos fazer juntos, elas estão acostumadas a fazer cada um o seu e aí cada 
um faz o seu, e aí compartilha as informações parcialmente, e o todo não fica 
sabendo e aí os atritos acontecem porque parte está sabendo, parte não está 
sabendo e parte está... Não existe assim a integração nem entre o grupo dos 
próprios professores envolvidos nas atividades do curso [...] E isso não é 
porque é aqui, eu acho que é.... assim, eu acho que é uma questão humana 
e eu acho que é uma questão humana derivada do tipo de educação que a 
gente está recebendo e está dando, passando. As pessoas assim, são muito 
mais individualistas, solitárias, mas ao mesmo tempo querendo uma espécie 
de uma chancela do todo para as coisas que precisam ser feitas [...]  
 
LP – [...]  acho que a gente tem vários tipos de turmas, mas tem alunos que 
entram, sem ter uma clareza de que estão fazendo licenciatura, né, então eu 
acho que essa é uma das questões. Porque, assim, muita gente até pelo Sisu, 
que é uma coisa assim de marcar um xiszinho e entrar, né, algumas pessoas 
queriam um outro tipo de formação e acabam porque é em São Paulo, porque 
é perto, vem de metrô, ou alguma coisa assim, vindo fazer a licenciatura [...] 
 

Logo, com relação à análise da categoria “As condições de trabalho do 

Professor no IFSP-SPO”, nas falas das Disciplinas Práticas acima destacadas, 

podemos constatar novamente que elas também revelam um direcionamento em 

consonância com os autores com quem dialogamos durante o trabalho. 

Assim como aconteceu com a análise dos Coordenadores e das Disciplinas 

Específicas, novamente, constatamos que as entrevistas revelam a existência de 

problemas relacionados às condições de trabalho do professor tanto internos, quanto 

externos. Sendo que, a maior parte das situações internas estão permeadas pelas 

externas, das mais variadas ordens, sendo elas: política, social, cultural e econômica.  

E também reitera a constatação de que há uma dissonância entre a realidade 

e o que está posto nos documentos legais, sendo que, com relação à LDB nº 9394/96, 

novamente percebemos falhas nos processos referentes aos Art. 35, em seus quatro 

itens, já citados anteriormente, e no Art. 67, nos itens II, III, V e VI, também citado 

anteriormente nas análises dos Coordenadores e das Disciplinas Específicas. 

Como também é reiterada a dissonância entre os trechos das entrevistas e o 

que prevê o PNE, Lei nº 13.005/14, dentro da Meta 17, referente à valorização dos 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica.  

Logo, com relação à desvalorização sofrida pelos professores e em 

consonância com os dados obtidos nas entrevistas, Paro (2001) afirma que: 
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O baixo salário e as condições impróprias de trabalho do professor, por 
exemplo, não são confrontados com as exigências que se deve fazer para 
esse tipo de função. Por isso, não se percebe que a gravidade, para o ensino 
público, dos baixos salários docentes, não está, fundamentalmente, apenas 
no fato de os professores estarem passando fome, ou em condições 
subumanas de sobrevivência – embora não se duvide de que muitos até 
estejam -; a gravidade está na defasagem de suas condições de trabalho 
(onde se inclui seu salário) quando comparadas com o mínimo necessário 
para um ensino de qualidade para a formação de cidadãos. Quando todas 
essas determinações são esquecidas ou abstraídas, fica difícil contrapor-se 
às autoridades governamentais que, de forma enganosa, insistem em 
propalar aos quatro ventos que o problema da educação pública está na 
incompetência do professor ou na inadequação administrativa da direção 
escolar (PARO, 2001, p.38) 

 

5.2.2.4. Os Cursos de Licenciatura do IFSP-SPO 

 

Quando analisamos o conteúdo geral das entrevistas, de todos os cursos 

juntos, de uma forma geral, constatamos que os entrevistados identificam influências 

e problemas relacionados com as condições de trabalho do professor.  

E como foi possível verificar ao longo das entrevistas, bem como, durante todo 

o desenvolvimento do trabalho, as questões que envolvem as condições de trabalho 

desse profissional são complexas e permeadas por uma série de intervenientes de 

várias ordens, e como já citado anteriormente, elas são questões macro, que 

perpassam e influenciam não apenas a educação e a profissão de professor, mas 

toda a sociedade, pois elas são de ordem política, social, cultural e econômica.  

Logo, torna-se também inevitável que a nossa análise veja refletida nas 

condições de trabalho docente, a situação da mercantilização da educação como 

sendo também um dos grandes fatores tanto pela desvalorização do professor, quanto 

pela sua proletarização, o que segundo Dourado e Oliveira (1999) ocorre em virtude 

da reestruturação das formas de produção e de trabalho. 

Um denominador comum fundamental dessas mudanças é, portanto, a 
reestruturação da produção e do trabalho que coloca, em destaque, o 
conhecimento e a qualificação/formação de recursos humanos. Tal questão 
relaciona-se, de um modo geral, com o processo de globalização do capital, 
pautado pela competição, por um padrão de eficiência e pela minimalização 
do papel do Estado, pela reestruturação produtiva que incorporou e incorpora, 
cotidianamente, os avanços tecnológicos e as novas técnicas de organização 
da produção e do trabalho (DOURADO; OLIVEIRA, 1999, p. 7). 
 

Frente às condições apresentadas, de uma forma geral, os entrevistados 

defendem a necessidade do professor lutar contra a sua invisibilidade frente à 

sociedade, bem como, a necessidade das Licenciaturas pensarem na formação 

política do futuro professor, para que as próximas gerações deste profissional saibam 
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se posicionar frente à sua realidade, que sejam capazes de construir um contra 

discurso e que deixem claro a importância da educação, que consigam reivindicar 

condições dignas de trabalho, salários justos, reconhecimento social e profissional, 

além do devido respeito e dignidade.  

Acreditam ainda que, em virtude da complexidade que há na formação do 

professor e das intervenientes que existem em sua vida profissional, outras questões 

também têm que ser trabalhadas, juntamente com a da formação política, como por 

exemplo, a da classe profissional, pois, entendem que isso contribui com o trabalho 

do professor, para que ele se identifique enquanto uma classe trabalhadora e que ele 

está desenvolvendo uma função que contribui para a sociedade, de uma forma geral.  

Como também, pelo conjunto das entrevistas é possível constatar que a 

questão das reformas educacionais no Brasil, costumam ser limitadas aos currículos, 

ou à simples parametrização curricular, o que demonstra que a situação da educação 

e dos professores, não é olhada pelas pessoas envolvidas com o processo 

educacional.   

Atualmente, em função dos graves problemas que enfrentamos no que 
respeita às aprendizagens escolares em nossa sociedade – sociedade cada 
dia mais complexa – avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, quer 
quanto às estruturas institucionais que as abrigam, quer quanto aos seus 
currículos e os conteúdos formativos. Claro deve ficar que essa preocupação 
não quer dizer reputar apenas ao(à) professor(a) e à sua formação a 
responsabilidade sobre o desempenho atual das redes de ensino. Múltiplos 
fatores convergem para isso: as políticas educacionais postas em ação, o 
financiamento da educação básica, os aspectos das culturas nacional, 
regionais e locais, os hábitos estruturados, a naturalização em nossa 
sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 
populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, a formação e a 
atuação dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais e 
mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os “sem 
voz”) e a condição do professorado: a sua formação inicial e continuada, os 
planos de carreira e os salário dos docentes da educação básica, as 
condições de trabalho nas escolas. Todos esses fatores interagem nas 
realidades das redes escolares e estão inter-relacionados com as condições 
de aprendizagem escolar e o desempenho dos estudantes. No entanto, há 
certa centralidade da ação docente nas salas de aula. Por essa razão, 
destacar os aspectos apontados como problemáticos na execução cotidiana 
das propostas curriculares dos cursos de graduação, formadores de 
professores, torna-se relevante. Isso envolve diretamente as IESs, em 
especial as universidades, onde a maioria desses cursos se insere (GATTI; 
BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 92 e 93). 

 
Um fator que havia sido levantado, mas, que não foi inicialmente trabalhado, 

porém, quando ocorreram as entrevistas, ele foi lembrado ao longo delas, por boa 

parte dos entrevistados, diz respeito à jornada de trabalho no IFSP-SPO, pois, em 

virtude das especificidades da instituição, o professor pode atuar em vários níveis, 
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dentro de qualquer um dos cursos oferecidos pela instituição e em disciplinas 

diferentes ao mesmo tempo.  

Logo, tal situação é apontada tanto como uma potencialidade, quanto como 

sendo um problema, pois, há uma sobrecarga de trabalho gerada para o professor, 

uma necessidade constante de estudar ao mesmo tempo assuntos muito diferentes, 

de níveis distintos e considerando as especificidades do curso em que o conteúdo 

será ministrado, de preparar e adequar semestralmente todos os conteúdos dentro de 

suas particularidades, preparar diferentes cursos variados em um mesmo semestre, 

além de todo o material, avaliações, aulas e dos acúmulos de funções, o que acaba 

cobrando muito mais tempo para a preparação das aulas, tempo de reflexão, de 

acompanhamento das atividades, de escolha de materiais, de propostas de trabalho, 

de estudo das diversas disciplinas, além dos desgastes físico, emocional e intelectual, 

afinal, são assuntos diferentes, para cursos distintos e com disciplinas, enfoques e 

objetivos específicos.  

O fator positivo da situação supracitada destacado pelos entrevistados é que 

ao mesmo tempo em que o professor trabalha na licenciatura, ele também pode 

trabalhar no ensino médio técnico, assim, facilitando o seu trabalho quanto aos 

exemplos de transposições didáticas e de experiências de abordagens, bem como, 

no IFSP-SPO os alunos de Licenciatura podem realizar parte do estágio obrigatório 

na própria instituição, logo, um aluno da Licenciatura, pode assistir a uma aula no 

ensino médio, que é ministrada por um de seus professores formadores, e assim, 

pode analisar questões e retomar situações, junto com o professor, posteriormente no 

grupo de Licenciatura, nas aulas do mesmo professor, dentro de sua turma, o que não 

costuma ocorrer em outras instituições de ensino superior.  

Como exemplos, seguem os trechos abaixo: 

FC – [...] que é uma dificuldade, mas, também é uma potencialidade daqui, 
né, então é um pouco também a identidade que o curso tem aqui, de certa 
maneira, nós trabalhamos aqui muito mais próximos da atividade que os 
nossos alunos vão exercer, do que acontece no modelo comum de uma 
universidade, então isso é um problema, não é uma coisa, né..., mas também 
é uma potencialidade, e eu acho também que é uma relação que aproxima 
esse aluno também de uma prática, né, não deixa a formação 
demasiadamente acadêmica [...] 
 
MC – [...] o Instituto Federal, eu acho que tem uma história diferente nesta 
relação de instituição de ensino superior e a escola de fato, até porque nós 
somos.... Nós temos aqui o nosso ensino médio, nossos professores atuam 
também aqui no ensino médio, aqui e localmente, e vários de nossos 
professores vieram de uma experiência de atuar na rede pública, atuaram por 
muitos anos na rede pública antes de ingressarem aqui, então, eu acho que 
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em comparação com outras instituições que são já historicamente só de 
ensino superior e que tem este status de universidade, dando até uma 
elitização em relação à educação básica, no Instituto Federal eu não percebo 
a mesma realidade... [...] 
 
LC – [...] dentro dos institutos, né, aquilo que para gente é uma vantagem, às 
vezes, se torna um complicador, né, então, nós temos diversas disciplinas 
que são..., que requereriam diferentes formações aqui dentro, né, e nós não 
temos, por exemplo, como fazer a contratação de docentes, para todas essas 
especialidades, digamos assim, né, então, o que acaba acontecendo é que a 
gente se obriga a estudar muito, né, às vezes, de uma área de saber, que 
não é propriamente a nossa área de pesquisa, né, para fazer essa disciplina 
acontecer com sucesso, né, certo, acontece, então, essa é uma outra 
dificuldade, né, que se proporciona pela estrutura dos Institutos Federais, né, 
de um modo especial, que a gente percebe que é um outro mecanismo, né, 
de pensar a licenciatura, como organização burocrática, né de contratação, 
de colocação de professores, de uma maneira diferente e em separado que 
se pensa o ensino médio e tecnológico [...] é que a gente trabalha com o 
médio e ao mesmo tempo com o superior, então, a gente tem uma prática 
docente no ensino fundamental e médio, que a gente leva para sala de aula 
no ensino superior, nas licenciaturas 
 
LE – [...] e o nosso curso de Licenciatura em Letras tem uma coisa muito 
interessante de ser em um instituto que tem ensino médio, ou seja, o cara, eu 
dou uma aula sobre...., é...., vamos supor, eu dou uma aula sobre “Vidas 
Secas”, em Literatura Brasileira V e o aluno pode, por exemplo, estagiar na 
minha aula, em que eu vou falar de “Vidas Secas” para um aluno do ensino 
integrado, médio, né, e isso nos favorece muito, neste sentido, quer dizer, e 
ele traz algumas coisas que são perguntadas ali, você pode recuperar de uma 
outra forma na aula e eu acho que essa integração é fundamental e isso não 
é regra nos cursos, né [...]  
 
BP – [...] nós temos o ensino médio, então a nossa vida de professor aqui, 
essa é uma dificuldade, professores que aqui na instituição tem que se dividir, 
tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você fica na 
licenciatura, atuando no ensino médio..., é técnico, mas... ok, e isso te dá uma 
coisa bem legal, assim que é uma, como eu vou te dizer, é assim você jogar 
nos dois times, né, você joga lá e joga cá, joga lá e joga cá e isso é legal [...] 
um complicador para a minha atuação como professora, é o número de 
disciplinas diferentes que eu ministro, tem semestres que eu chego a dar 7 
disciplinas diferentes, no curso de graduação, entendeu [...] aumenta demais 
o que seria uma demanda de preparação de aula, de acompanhamento de 
aula, porque são sete assuntos diferentes na graduação, é...., como eu te 
falei, é um nível de preparo de aula, de profundidade de aula, que não é nem 
melhor, nem pior que no ensino médio, mas é diferente, é diferente, fora que 
no ensino médio você tem disciplinas do 1º ano, do 2º, você pode ter muitas 
turmas, mas é do primeiro ano, então, assim, o teu empenho para preparar, 
organizar, planejar, pensar em estratégia é um e aí você vai fazendo os 
pequenos ajustes para as turmas individualmente, porque cada turma tem a 
sua..., o seu perfil. E é diferente de você dar aula, vamos lá, de 
instrumentação para o ensino de ciências, prática do ensino docente, 
biotecnologia, genética, introdução a gestão ambiental, e tem mais duas que 
eu estou me esquecendo.... A sim, física para as ciências da vida e tem mais 
uma aqui que eu estou me esquecendo, no mesmo semestre, entendeu [...]  
 

Também é lembrada a questão da falta de mão-de-obra, pois, a contratação de 

professores só é realizada via concurso público, que por sua vez depende de liberação 

de vagas e recursos do MEC. Em decorrência disso, há a necessidade constante de 
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trabalhar com professores substitutos e boa parte das disciplinas são ministradas por 

eles, porém, eles podem ser contratados por um período máximo de 2 anos, o que 

acaba provocando uma descontinuidade do trabalho, bem como, provoca pouca 

aderência do substitutos com a plano de curso, uma vez que, na maior parte das 

vezes, não há como integrar este profissional totalmente às propostas da instituição e 

do grupo de professores formadores dos cursos, acarretando implicações variadas, 

para a formação da identidade institucional, para a identidade e integração do curso, 

bem como,  para a formação dos alunos, em virtude da constante troca de 

professores. Neste aspecto, Gatti, Barreto e André advertem que: 

A condição de contrato temporário de docentes, não conduzindo à 
estabilidade e à progressão profissional, gera nas redes alguns problemas 
que mereceriam melhor consideração, pois afetam a própria 
profissionalização docente, a formação continuada e progressiva de quadros, 
a formação de equipes nas escolas e, em decorrência, a qualidade do ensino. 
A precariedade dos contratos de trabalho traz consigo rodízio excessivo de 
professores, instabilidade das equipes escolares e, até mesmo, desistências 
da profissão. São questões importantes a serem consideradas pelas políticas 
relativas aos docentes, dado que interferem diretamente no trabalho cotidiano 
das escolas, na aprendizagem dos alunos e no seu desenvolvimento, 
causando também desperdício financeiro no que se refere aos investimentos 
formativos em serviço (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 159). 
 

Como exemplos desta situação, seguem os trechos abaixo: 

FC – [...] aqui dentro do Instituto Federal, a gente tem uma questão crítica de 
mão-de-obra, né, que faz com que os conselhos superiores, eles sejam 
extremamente restritivos com relação a qualquer proposta de curso que 
implique num aumento de carga horária [...]  e a nossa percepção em relação 
a isso lá no curso de física é que justamente, o curso para garantir uma 
melhor qualidade, tendo em vista o perfil do aluno que entra aqui dentro, né, 
então, é um aluno que entra com uma série de dificuldades básicas de 
formação, tem a complexidade da formação, que é a formação de um 
professor de física, ela precisaria ter uma carga horária maior [...] 
 
FE – [...] por exemplo, no caso particular da licenciatura em física, nós temos 
uma quantidade grande de professores substitutos, então, o professor 
substituto, de modo geral, tem um aspecto negativo, que é o fato também de 
que ele acabou de chegar, porque ele tem que se instruir da forma com que 
acontece o curso, muitas vezes uma perspectiva que ele não tinha quando 
era...., antes de ele vir para cá, de como trabalhar as coisas, então, ele tem 
que ser instruído sobre tudo isso e, muitas vezes, ele chega em cima da hora, 
então é muito complicado para ele entrar e se adequar ao espírito do time e 
tudo mais. Por outro lado, a gente tem tido sorte de pegar uma série de 
professores substitutos que já vêm de um curso de pós-graduação [...] uma 
das dificuldades que a gente tem é essa, quer dizer, a nossa máquina nem 
sempre está bem funcional porque a gente acaba tendo que trabalhar com 
elementos que estão afastados do grupo, só se incorporam muito depois [...]  
 
FP – [...] é uma área que trabalha muito com professor substituto, então, isso, 
de certa forma rompe um pouco com a sequência de funções, né, as reuniões 
de curso, que hoje são mensais, dentro da organização da área, e a um tempo 
atrás ela era possível ser semanal, porque reunião de área fazia parte, 
reunião de curso, desculpa, fazia parte, então, por isso, eu acho que hoje a 
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gente perdeu muito a discussão que promovia essa integração [...] então, 
principalmente as disciplinas que a gente chama de pedagógicas, elas ficam 
muito na mão de substitutos, né, porque quem é que vem dar aula aqui, em 
geral como substitutos..., em geral, está vinculado a um grupo de pesquisa 
em ensino, então, é aquele que gosta de fazer essa discussão e que quer 
fazer essa discussão, tá, e que faz um bom trabalho, mas que fica aqui muito 
pouco tempo e, aí, contribui ali localmente, às vezes, nunca mais volta [...] 
então, quer dizer, todo um trabalho que foi feito e descontinuou, né, que é o 
chato de você ter um número de substitutos muito grande, né [...] 
 

Quando analisamos no conjunto dos cursos, as condições internas de trabalho 

do professor, constatamos que no conteúdo geral das entrevistas, os professores 

formadores – Coordenadores, Disciplinas Específicas e Disciplinas Práticas – 

destacam questões de infraestrutura física e de estrutura administrativa. 

Entre as relacionadas com a estrutura administrativa do IFSP-SPO, são 

contempladas as questões referentes à falta de capacidade institucional para 

reconhecer novas realidades e as necessidades específicas dos cursos, morosidade 

na solução de problemas administrativos, que impactam no andamento das atividades 

em sala de aula, tais como a compra de material para uso diário e específico, a rigidez 

e a burocracia, a falta de espaços institucionalizados para troca de experiências e para 

discussão sobre a docência, bem como, a falta de diálogo tanto no grupo de 

professores, como entre os cursos e dentro da instituição.  

Além de haver a necessidade de reconhecer as questões pertinentes aos 

cursos de Licenciatura, também ressaltam que é preciso compreender a distinção 

entre a formação do especialista e a formação do professor, sendo que os 

entrevistados lembram que este problema não diz respeito apenas à instituição e sim 

à forma como foram sendo constituídos, ao longo dos anos, os cursos de formação 

de professores, como eles são entendidos ainda hoje, mesclados à falta de discussão 

sobre a formação e profissionalização docente.  

Também são abordadas as estruturas regimentais e logísticas, pois, a maior 

parte das normas e regimentos institucionais são pautados no ensino médio técnico, 

portanto, havendo a necessidade de adequá-los às especificidades de cada nível e 

reconhecer as peculiaridades de cada curso. 

A distância existente entre os ambientes formativos e profissionais dos futuros 

professores também é lembrada, sendo ainda contemplada a necessidade do 

professor formador de professores conhecer a realidade das escolas onde os seus 

alunos irão atuar, assim, propiciando uma formação mais adequada e centrada no 

ambiente profissional docente. 
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A questão da jornada de trabalho também é destacada, pois, como tratamos 

acima, em virtude da especificidade da instituição, ela se torna muito desgastante, 

visto que os professores do IFSP-SPO trabalham com diversos níveis educacionais e 

em cursos variados simultaneamente, provocando severos desgastes físicos, mentais 

e intelectuais.  

As condições de trabalho dos professores, nomeadamente os 
constrangimentos institucionais, também constituem entraves às práticas 
inovadoras. A acção quotidiana dos professores é fortemente influenciada 
pelo contexto em que trabalham: horários, normas internas, regulamentos, 
organização do tempo e do espaço, etc (ESTEVE, 1995 , p. 107). 

 
Entre as relacionadas com a infraestrutura física, são apontadas a precariedade 

de condições de trabalho com relação à disponibilidade de salas adequadas e a 

necessidade de adequação dos espaços, inclusive com relação a pequenas coisas, 

como pontos com tomadas, a falta de laboratórios em plenas condições uso e de 

acordo com as peculiaridades dos cursos existentes na instituição. 

Com relação às reais condições da escola pública, o problema maior parece 
ser o de que a ignorância a respeito do quadro dramático em que a situação 
se apresenta acaba levando a que se faça juízo errado sobre as verdadeiras 
causas do mau funcionamento da escola [...] assim como se abstraem todas 
as outras insuficiências nas condições de trabalho, da falta de 
assessoramento didático à precariedade do material escolar e ausência de 
recursos pedagógicos (PARO, 2001, p.38) 
 

 Quando analisamos no conjunto dos cursos, as condições externas de trabalho 

do professor, no conteúdo geral das entrevistas, os professores formadores – 

Coordenadores, Disciplinas Específicas e Disciplinas Práticas – destacam questões 

que estão perpassadas por um grande problema que a profissão enfrenta hoje, que é 

a desvalorização contínua do professor e o tratamento que a educação recebe em 

nosso país. 

Logicamente, a desvalorização acaba desencadeando uma série de outras 

questões, que no IFSP-SPO, repercutem de forma direta na falta de interesse dos 

jovens em cursar as licenciaturas; no alto índice de evasão; na falta de motivação dos 

alunos em se tornarem professores, o que leva os professores formadores a terem 

que convencer o aluno a permanecer em um curso voltado especificamente para a 

formação profissional de um professor, bem como, provar que ser professor é bom e 

que tal função é muito importante para a sociedade; e a falta de discussão e reflexão 

sobre a docência, tanto no grupo de professores, quanto na instituição.  

Também é abordada a questão do perfil heterogêneo dos ingressantes, que 

muitas vezes entram nos cursos, sem ter de fato predisposição para cursar uma 
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Licenciatura, além da questão de muitos alunos chegarem no ensino superior, sem 

uma cultura geral consolidada e com déficits educacionais relacionados aos níveis 

anteriores, o que gera uma série de dificuldades para a formação do professor, 

exigindo ações que possam minimizar problemas tanto na formação, quanto na futura 

atuação profissional destes indivíduos. 

Mas, a desvalorização profissional do professor ainda consegue desencadear 

algumas outras questões, que repercutem de forma trágica em todos os níveis 

educacionais, como os baixos salários, a queda do status social, as más condições 

de trabalho, as imagens de amadorismo e desqualificação associadas à profissão, a 

imagem deturpada da carreira de professor difundida pelos mais variados veículos e 

incorporadas tanto pela sociedade, quanto pela própria escola,  bem como, a falta de 

discussão e reflexão sobre a docência nas mais variadas instâncias  

Todas as questões descritas, acabam contribuindo para que este profissional 

fique inclusive à margem do respeito e da dignidade que ele merece, sendo ainda 

desmoralizado a ponto de não ter nem o reconhecimento do trabalho profissional que 

executa, o que acaba provocando o descontentamento, a decepção, a frustração e o 

desestímulo frente à profissão, por parte dos próprios professores, ou seja, as 

influências da desvalorização são tão grandes que acabam sufocando o professor, a 

ponto de torná-lo invisível. 

A formação também servirá de estímulo crítico ao constatar as enormes 
contradições da profissão e ao tentar trazer elementos para superar as 
situações perpetuadoras que se arrastam há tanto tempo: a alienação 
profissional - por estar sujeitos a pessoas que não participam da ação 
profissional -, as condições de trabalho, a estrutura hierárquica etc. E isso 
implica, mediante a ruptura de tradições, inércias e ideologias impostas, 
formar o professor na mudança e para a mudança por meio do 
desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, e abrir caminho para 
uma verdadeira autonomia profissional compartilhada, já que a profissão 
docente deve compartilhar o conhecimento com o contexto. Isso implica uma 
mudança nos posicionamentos e nas relações com os profissionais, já que 
isolados eles se tornam mais vulneráveis ao entorno político, econômico e 
social (IMBERNÓN, 2002, p. 15). 
 

Portanto, pelo conteúdo das entrevistas, identificamos que a maioria dos 

entrevistados entendem que é necessário haver um contra discurso em defesa do 

professor, expondo os reais problemas enfrentados pela formação, pela profissão e 

as condições de trabalho encaradas diariamente no exercício da docência. Logo, é 

preciso pensar na formação política do professor, preparando-o para se posicionar e 

lutar por melhores condições de trabalho, de salário, por respeito, promovendo o seu 
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entendimento enquanto classe profissional, capaz e qualificada para contribuir com a 

sociedade e para desempenhar a função social que executa. 

Logo, ao analisar o conjunto dos cursos, no conteúdo geral das entrevistas dos 

professores formadores – Coordenadores, Disciplinas Específicas e Disciplinas 

Práticas –, com relação à categoria “As condições de trabalho do Professor no IFSP-

SPO”, constatamos que elas revelam a existência de sérios problemas tanto com 

relação às condições internas de trabalho do professor, quanto às externas. 

Identificamos ainda que elas estão imbricadas uma na outra e que elas recebem 

influência direta de fatores políticos, sociais, culturais e econômicos, revelando toda a 

complexidade que existe não apenas na formação do professor, como também em 

seu ambiente de trabalho. Constatamos ainda que as falas das entrevistas estão em 

consonância com os autores com quem dialogamos durante todo o trabalho.  

Com relação aos documentos legais, conforme já foi comentada de forma mais 

detalhada anteriormente, existe uma dissonância entre a realidade e o que está posto 

em tais documentos, sendo que esta desarmonia é encontrada na LDB nº 9394/96, 

em seu Art. 35, onde as falhas nos processos relacionados ao ensino médio, 

acarretam para o ensino superior uma série de questões, que não podem ser 

resolvidas unicamente por este nível de ensino, em seu Art. 67, onde as falhas na 

valorização dos profissionais da educação levam a problemas críticos de 

desvalorização da formação e da profissão.  

Tal dissonância também está presente no PNE, Lei nº 13.005/14, dentro da 

Meta 17, conforme apontado anteriormente, referente à valorização dos profissionais 

do magistério, especificamente, das redes públicas de educação básica. 

E quando verificamos que as falhas de processo encontradas nos documentos 

legais estão diretamente relacionadas com a questão da valorização do professor e 

da qualidade de ensino, não nos admira que a profissão esteja enfrentando tamanha 

desvalorização, bem como, se fizermos a relação com a análise da categoria anterior, 

que trata da formação dos licenciandos, e adicionarmos o processo de 

mercantilização da educação na questão, temos um pavio de pólvora pronto para ser 

aceso e incinerar de vez a educação.  

Logo, encerramos este capítulo com uma afirmação de Sacristán (1995), que 

esperamos que após a leitura do trabalho ora apresentado, o trecho abaixo possa 

servir como ponto de reflexão, buscando a melhoria e a qualidade da formação de 

professores, das suas condições de desenvolvimento e realização de trabalho, enfim, 
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uma mudança postural frente a este importante profissional, a função por ele 

desempenhada, bem como, uma mudança frente à educação, reconhecendo o seu 

valor não apenas no papel, mas o seu valor de fato, enquanto um agente que possui 

uma importante função social, capaz de transformar vidas. 

Para além do espaço concreto da prática (a sala de aula), o trabalho dos 
professores é condicionado pelos sistemas educativos e pelas organizações 
escolares em que estão inseridos [...] Quando se responsabiliza os 
professores por aquilo que acontece nas aulas, esquece-se a realidade do 
contexto de trabalho. As regras a que a realidade do "posto de trabalho" do 
professor se submete encontram-se bem definidas antes de ele começar a 
desempenhar "muito pessoalmente" o papel preestabelecido (SACRISTÁN, 
1995, p. 71-72). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que o campo de pesquisa é uma instituição que ainda está 

consolidando sua identidade em relação aos cursos de formação de professores, 

considerando ainda toda complexidade e subjetividade envolvidas na formação 

docente, somados ao fato de que o intuito da pesquisa é que ela possa contribuir com 

a produção de novos conhecimentos, entendemos que as considerações ora 

apresentadas são apenas parciais, pois, no percurso da pesquisa, muitas outras 

questões surgiram, portanto, havendo ainda uma gama de possibilidades a serem 

analisadas em outros trabalhos. 

Portanto, o presente trabalho surge pela inquietação quanto às contribuições 

das políticas públicas educacionais direcionadas às licenciaturas, no desenvolvimento 

profissional docente. O que levou a refletir sobre o objeto de pesquisa e se os 

conhecimentos trabalhados nos cursos de licenciatura do IFSP-SPO propiciam aos 

discentes/futuros professores uma formação mais condizente com os desafios 

educacionais enfrentados no contexto escolar. 

Frente a tais inquietações, lançamos duas hipóteses, onde, na primeira, 

entendemos que apesar da implantação de políticas públicas direcionadas à formação 

do professor, ainda não conseguimos avançar de maneira significativa numa formação 

profissional mais condizente com os desafios educacionais enfrentados no contexto 

escolar. E, na segunda, temos que a formação propiciada nas licenciaturas do IFSP-

SPO ainda está distante das questões educacionais que ocorrem no contexto escolar, 

ou seja, o conhecimento teórico e o conhecimento prático são vistos como elementos 

separados. 

Logo, a pesquisa buscou analisar as implicações provocadas pelas políticas 

públicas educacionais de formação de professores nos cursos de licenciatura do 

IFSP-SPO, sob a ótica dos professores formadores. 

Com base na fundamentação teórica desenvolvida ao longo do trabalho, 

entendemos que é indispensável que exista a indissolubilidade entre teoria e prática, 

entendendo como ambientes formativos do professor, os espaços acadêmicos e 

profissionais, sendo a formação desenvolvida continuamente, por meio das 

aprendizagens, das experiências, das trocas de conhecimentos, da reflexão e 

capacidade de desenvolver um espírito crítico, dentro de um processo participativo e 

compartilhado, que é intermediado pela percepção do indivíduo, que, por sua vez, 
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estrutura e reestrutura conhecimentos, conceitos, perspectivas, visões de mundo, 

onde a soma de todos estes fatores, contribui para o seu desenvolvimento formativo 

e para a significação de suas experiências individuais e sociais. 

Ao analisar o PPC dos cursos de Licenciatura do IFSP-SPO, fica claro que eles 

atendem a todos os documentos legais, portanto, estando de acordo com a LDB nº 

9.394/96 e com o que determinam os documentos do CNE/CP. 

 Por meio do PPC das Licenciaturas, também é possível identificar um forte 

comprometimento da instituição com a sua responsabilidade social, onde a docência 

é entendida de forma integrada com a pesquisa e a extensão, dentro da concepção 

do professor como um produtor de conhecimentos. Há uma ênfase quanto às 

abordagens reflexivas e o desenvolvimento de posturas críticas, bem como, ao 

trabalho de conscientização do papel do professor e de sua função social, enquanto 

um agente de mudança, das dimensões políticas que envolvem o seu trabalho e da 

preocupação em ofertar um ensino que favoreça a formação de um cidadão. A 

necessidade de indissolubilidade entre teoria e prática também é abordada e as 

disciplinas pedagógicas aparecem dispostas ao longo de todo o curso. A questão da 

interdisciplinaridade também tem destaque no documento.  

 Quando partimos para as entrevistas, os dados coletados e os diversos 

exemplos neles contidos, mostraram que a formação dos licenciandos do IFSP-SPO, 

mesmo com o predomínio das áreas específicas sobre as pedagógicas, os 

entrevistados têm o entendimento de que os seus cursos são destinados à formação 

de professores e que o intuito é formar um profissional que esteja capacitado a 

enfrentar tanto as solicitações específicas das áreas de conhecimento, quanto as 

questões pedagógicas e a enfrentar os desafios postos para as escolas, tendo ainda 

condições de seguir os seus estudos em cursos de pós-graduação. 

 Também identificamos que ainda é necessário trabalhar dentro dos cursos a 

questão da indissolubilidade entre teorias e práticas, de forma mais adequada, 

visando à qualificação profissional do professor que é formado no IFSP-SPO, sendo 

que entendemos que para tanto ainda será necessário haver muita discussão acerca 

do papel do professor, como também é necessário que a instituição entenda as 

peculiaridades dos cursos de Licenciaturas, tanto com relação aos seus estágios 

supervisionados, como as especificidades de alguns ambientes laboratoriais e 

espaços de sala de aula. 
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No IFSP-SPO, constatamos ainda que há uma maior proximidade entre os 

ambientes formativos e profissionais, pois, existe o entendimento quanto à 

importância das experiências práticas dentro da formação, sendo que por práticas, 

temos tanto os exercícios práticos e laboratoriais, quanto saída de campo, trabalhos 

com projetos e propostas de pesquisas investigativas, problematizações, o 

desenvolvimento dos estágios e os trabalhos direcionados com práticas pedagógicas. 

Entendemos que todas as ações realizadas buscam preparar um profissional 

que, durante a sua formação, consiga desenvolver a reflexão e a criticidade, assim, 

tornando-o consciente acerca das relações sociais, políticas, econômicas e culturais 

em seu entorno, portanto, sendo possível capacitá-lo para responder às demandas 

escolares na atualidade. 

Quando analisadas as condições de trabalho do professor do IFSP-SPO, 

constatamos que existem problemas institucionais relacionados às estruturas físicas 

e administrativas, onde, são destacadas a falta de capacidade de reconhecer as novas 

realidades, a morosidade, a burocracia e a rigidez institucional, inclusive com relação 

às questões de ensino, como, por exemplo, adequações das normas e regimentos 

institucionais, como também rever a formalização dos estágios; falta de espaços para 

discussão e troca de experiências; a necessidade de adequar as salas de aula e os 

espaços para as especificidades dos cursos; ter laboratórios mais bem preparados e 

com material de uso para experimentos disponíveis, concomitantemente ao 

desenvolvimento das atividades propostas. Porém, mesmo frente às necessidades 

apontadas, os entrevistados julgam que a situação na instituição ainda é muito 

privilegiada e que as condições de trabalho relatadas por seus alunos, que já 

trabalham como professores, ou que realizam estágio em outras instâncias 

educacionais, são drasticamente mais complicadas, chegando a níveis críticos. 

A questão da jornada de trabalho também é destaca como sendo uma questão 

delicada, pois as características da instituição e a forma de como os professores são 

contratados, faz com que eles trabalhem com diversos níveis educacionais, em cursos 

diferentes, com propósitos, objetivos e conteúdos variados simultaneamente, 

provocando desgastes físicos, mentais e intelectuais, porém, tal situação também é 

apontada como uma oportunidade, visto que ela traz uma dinâmica única para a 

atuação destes profissionais, contribuindo para que eles desenvolvam melhor o seu 

trabalho formativo nos cursos de Licenciatura. 
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Ainda com relação às condições de trabalho, são destacadas diversas 

questões, onde todas estão intrinsicamente ligadas à desvalorização do professor, 

que consequentemente, afetam também os cursos de formação de professores, a 

profissionalização, as condições de trabalho e todas as demais questões relacionadas 

com a profissão, inclusive o seu status, salário e carreira, que por sua vez, dada a 

fragilidade, provocada pela imagem distorcida de amadorismo e despreparo 

veiculadas, assimiladas e difundidas na sociedade, somadas às más condições de 

desenvolvimento de suas atividades, compromete ainda o próprio desenvolvimento 

do país, uma vez que, o trabalho do professor é uma função social, logo, a sua 

desqualificação, acaba contribuindo para a falta de qualificação na educação dentro 

dos mais variados níveis educacionais. 

Logo, como destacado ao longo das entrevistas, torna-se imprescindível que 

consigamos formar profissionais para desenvolver um contra discurso, acabar com a 

invisibilidade social e profissional do professor, bem como, favorecer que eles sejam 

professores orgulhosos por fazerem parte desta classe profissional e capazes de 

cobrar melhores condições.  

Ao analisar os documentos legais, constatamos que as principais falhas nos 

processos educacionais e no desenvolvimento das políticas públicas estão 

relacionadas com as questões da desvalorização profissional do professor e da 

transformação da educação em um serviço, tornando-a uma mercadoria. 

Portanto, entendemos que a pesquisa consegue responder às questões 

propostas, pois, as políticas públicas educacionais direcionadas às licenciaturas 

contribuem para o desenvolvimento profissional docente na medida em que estipulam 

a necessidade de haver uma formação específica para exercer a profissão, por outro 

lado, como apontado ao longo do trabalho, o fato delas seguirem as diretrizes 

estipuladas pelos órgãos multilaterais, também faz com que a profissão sofra 

profundos abalos, ao afastá-la da elaboração dos documentos legais, ao 

desconsiderar a produção de conhecimento do professor quanto à docência, ao 

abordar a educação por meio de uma série de sistemas avaliativos, que visam a 

relação custos versus números, ignorando os processos de ensino-aprendizagem, de 

troca de experiências, de desenvolvimento de práticas e de significações, subvertendo 

o ensino em respostas decoradas e os professores em técnicos, que estão dentro de 

uma sala de aula, apenas para seguir materiais preparados por outros, sem 
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discussão, sem reflexão, sem criticidade, onde a máxima da educação fica subjugada 

à questão mercantil, onde o que importa é quanto custa o resultado final.  

E em virtude das perspectivas educacionais e do desenvolvimento do trabalho 

apontados nas entrevistas, entendemos que os conhecimentos trabalhados nos 

cursos de licenciatura do IFSP-SPO propiciam aos licenciandos uma formação 

condizente com os desafios educacionais enfrentados no contexto escolar, visto que 

há uma sólida formação quanto aos conteúdos das áreas específicas, existe a ênfase 

no desenvolvimento prático, entendendo por prático tanto as questões de 

desenvolvimento de atividades laboratoriais e experienciais, quanto de práticas 

pedagógicas, e que as ações formativas visam a contribuir com a reflexão e criticidade 

dos alunos, logo, identificamos que mesmo frente a todas as dificuldades existentes 

na formação de professores, a instituição tem a intenção de promover uma formação 

adequada. Destacamos que a nossa análise está embasada unicamente nas 

respostas oferecidas pelos entrevistados e nas ações por eles narradas. 

Portanto, entendemos que talvez o IFSP-SPO ainda não tenha alcançado o 

reconhecimento por suas propostas quanto às Licenciaturas, mas, por outro lado, até 

o momento, as propostas das instituições consolidadas na área de formação de 

professores também não repercutiram todos os resultados esperados, logo, 

precisamos discutir a formação e profissionalização de professores, pois ainda temos 

um longo caminho pela frente se pretendemos formar melhor nossos profissionais. 
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