UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEd

CLÁUDIO WILSON DOS SANTOS PEREIRA

POLÍTICA E CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS CURSOS
DE LICENCIATURA DOS INSTITUTOS FEDERAIS

VITÓRIA DA CONQUISTA, BA
2017

CLÁUDIO WILSON DOS SANTOS PEREIRA

POLÍTICA E CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS CURSOS
DE LICENCIATURA DOS INSTITUTOS FEDERAIS

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Educação
da
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em
Educação.
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão da
Educação.
Orientadora: Professora Dra. Leila Pio
Mororó

Vitória da Conquista, BA
2017

P49p

Pereira, Cláudio Wilson dos Santos.

Política e concepção de formação de professores nos cursos de
licenciatura dos Institutos Federais. / Cláudio Wilson dos Santos
Pereira, 2017.
186f.
Orientador (a): Dra. Leila Pio Mororó.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED,Vitória
da Conquista, 2017.
Referências: f. 163 - 169.
1. Política de formação de professores. 2. Licenciatura.
3. Institutos Federais de Educação Profissional – Mg. I.Mororó, Leila Pio. II.
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós Graduação
em Educação – PPGED. III. T.

Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção – CRB 5/1890
CDD: 370.7981
UESB – Campus Vitória da Conquista - BA

CLÁUDIO WILSON DOS SANTOS PEREIRA

POLÍTICA E CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS CURSOS
DE LICENCIATURA DOS INSTITUTOS FEDERAIS

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, como requisito
parcial para a obtenção do título de Mestre em
Educação.
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão da
Educação

Data de aprovação:

Banca examinadora
Profª. Dra. Leila Pio Mororó
Orientadora – UESB

Prof. Dr. Cláudio Pinto Nunes
Examinador interno – UESB

Profª. Dra. Débora Alves Feitosa
Examinadora externa - UFRB

Vitória da Conquista, BA.
2017

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha mãe, Maria de Lourdes, que na sua simplicidade soube mostrar
o valor da vida,
À minha esposa, Sildimar, gratidão pela compreensão e apoio irrestrito,
À minha filha, Sophia, que me ensinou a organizar o tempo.

AGRADECIMENTOS

O agradecimento é a forma mais nobre de reconhecer que em nossa caminhada
não estamos sozinho. Por isso, não posso deixar de lembrar àquelas pessoas que direta ou
indiretamente, contribuíram para a construção deste trabalho.
Minha gratidão à instituição na qual atuo, o IFNMG, pelo investimento que nos
confiou no sentido de nos qualificar e colaborar com a discussão que lhe referencia.
À minha orientadora, Professora Leila, pela sua confiança, sensibilidade,
dedicação e altruísmo para partilhar seu conhecimento com seus orientandos. Meu respeito,
admiração e amizade.
Aos meus colegas de trabalho que na condição de “sujeitos” entrevistados da
pesquisa, prontamente aceitaram o convite para participar deste trabalho e partilhar suas
informações e concepções da política e da formação de professores nos Institutos Federias.
Meus agradecimentos aos professores do Programa de Pós Graduação Em
Educação da Universidade do Estado da Bahia por nos oportunizar momentos de convívio,
aprendizagem e amizade ao longo do curso.
Aos colegas do mestrado com quem partilhamos nossas angústias, perspectivas e
discussões. De modo especial aos colegas do IFNMG com quem dividimos longas horas de
viagem para chegarmos até aqui.
Àqueles (as) que participaram dos meus momentos de anseios, que me deram
incentivo e tranquilidade para tornar o caminho menos árduo: Sônia pela orientação
profissional; José Carlos, Wanderson e Egídio que mesmo à distância, se fizeram presentes
nas minhas discussões.
Aos colegas dos grupos de estudo e pesquisa NEFOP (UESB) e do GEPEDD
(IFNMG) composto pelo grupo da didática os quais proporcionaram o meu afastamento para a
qualificação.
Aos professores Cláudio Nunes e Débora Feitosa que majestosamente
participaram da banca, como em outros momentos da minha formação, minha gratidão.

Esse contorno material não me diz até onde eu sou... Bom... Aprendi que se eu quiser mudar
você, tenho que antes me dispor a ser mudado. Isso é inevitável. E pertenço a todos os lugares
que me fizeram nascer de novo. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não me
salvo eu.

José Ortega y Gasset

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a implementação da política de formação de
professores nos cursos de licenciaturas do IFNMG. Toma como referência as concepções de
formação expressas nos documentos institucionais e nos posicionamentos de docentes e
gestores dos cursos. De forma específica, busca analisar a concepção e política de formação
de professores na rede federal de educação profissional, técnica e tecnológica; analisar os
projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura do IFNMG, identificando sua
relação com os fundamentos legais presentes na política de formação de professores e
identificar e analisar na documentação pertinente (PDI, PPP, PPC) as concepções da política
de formação de professores no contexto do IFNMG. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa que tem como método de interpretação o Materialismo Histórico Dialético - MHD.
Os instrumentos para coleta de dados foram a entrevista e a análise documental. Os sujeitos
da pesquisa foram os professores que participaram do processo de implantação e elaboração
dos projetos dos cursos de licenciatura do IFNMG nos campi de Januária e Salinas. No
universo de sujeitos que atuam nas licenciaturas, foram ouvidos 14 professores que atenderam
aos critérios estabelecidos. Partiu-se do pressuposto de que a implementação dos cursos de
licenciaturas no IFNMG está relacionada a um conjunto de políticas de reestruturação do
capital para corrigir distorções estruturais da política centralizadora de formação de
professores, que tem na expressão dos implementadores locais a volição de criar estratégias
para assegurar a implantação de cursos de licenciatura e superar a carência material de
profissionais nas áreas de maior carência de professores. Os resultados do estudo estão
organizados em três categorias de conteúdos: a interiorização dos cursos de licenciaturas
mediada pela expansão dos IFs; a formação pedagógica como mediadora da ação docente; e a
negação das licenciaturas como elemento de afirmação da profissão docente. A partir destes
três eixos, a pesquisa revela a importância da formação pedagógica para a atuação dos
professores, as contradições presentes na materialização das licenciaturas como elemento da
profissão docente e as lacunas que assinalam o “não lugar” das licenciaturas no processo de
profissionalização. Assim, os dados evidenciam a necessidade de discussão e aprofundamento
dos temas relacionados à formação de professores, o papel e a finalidade dos cursos de
licenciatura para superar o isolamento, o ativismo, a dissociação do tripé acadêmico e os
mecanismos que geram e reproduzem os dilemas das licenciaturas.

Palavras-chave: Política de Formação de professores. Licenciatura. Institutos Federais de
Educação Profissional.

ABSTRACT

This work aims to analyze the implementation of the policy of teacher education in
undergraduate courses at IFNMG. It takes as reference the conceptions of education expressed
in the institutional documents and in the positions of teachers and managers of the courses. It
seeks to analyze specifically the conception and policy of teacher education in the federal
network of professional, technical and technological education; to analyze the political
pedagogical projects of the undergraduate courses of the IFNMG, identifying their relation
with the legal foundations present in the policy of teacher education and to identify and
analyze in the relevant documentation (PDI, PPP, PPC) the conceptions of the teacher
education policy at IFNMG. It is a qualitative research that has as a method of interpretation
the Historical Dialectical Materialism – HDM. Data were collected through interview and
documentary analysis. The subjects of the research were the professors who participated in
the process of implantation and elaboration of the projects of the undergraduate teacher
education courses at IFNMG in the campuses of Januária and Salinas. In the universe of
undergraduate subjects, 14 teachers who met the established criteria were heard. It was
assumed that the implementation of undergraduate teacher education courses at IFNMG is
related to a set of capital restructuring policies to correct structural distortions of the
centralizing policy of teacher education, which has the expression of local implementers the
desire to create strategies to ensure the implementation of undergraduate degrees and
overcome the lack professional material in areas of greatest shortage of teachers. The results
of the study are organized into three categories of contents: the interiorization of the
undergraduate teacher education courses mediated by the expansion of the Federal Institutes;
the pedagogical education as mediator of the teaching action; and the denial of degrees as an
element of affirmation of the teaching profession. From these three axes, the research reveals
the importance of pedagogical education for the teachers' performance, the contradictions
present in the materialization of undergraduate degrees as part of the teaching profession, and
the gaps that mark the "no place" of undergraduate degrees in the professionalization process.
Thus, the data highlight the need for discussion and expand topics related to teacher training,
the role and purpose of the degree courses to overcome isolation, activism, the dissociation of
academic tripod and the mechanisms that generate and reproduce the dilemmas of
undergraduate degrees.

Keywords: Teacher Training Policy. Teacher Education Degrees. Federal Institutes of
Professional Education.
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INTRODUÇÃO

As Políticas Públicas mobilizadas na atuação do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais são propícias para o estudo na área da formação de professores, pois possibilita
o desvelamento de elementos importantes para a compreensão do atual mundo do trabalho e
para a área acadêmica de análise da política pública em educação. Assim, a presente pesquisa
assumiu a tarefa de apresentar uma análise acerca da inserção dos cursos de Licenciaturas no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG.
Para isto, prioriza a compreensão da concepção que orienta a formação docente e da política
de formação de professores.
Sendo assim, as questões que mobilizaram a pesquisa e conduziram ao problema
foram as seguintes: como se deu o processo de definição das políticas de formação docente
realizadas pelo IFNMG? Em que medida elas dialogam com as propostas definidas no âmbito
da política nacional de formação de professores? Qual a participação dos professores da
instituição nesse processo? Quais as concepções de formação de professores presentes nos
cursos ofertados pela instituição em análise? Como os professores e outros agentes da
instituição investigada percebem a natureza da formação docente no âmbito da oferta dos
cursos de licenciaturas nos Institutos Federais?
Tais preocupações estão respaldadas no fato de que a expansão da educação
superior no Brasil no início dos anos 2000 é consequência do processo de reestruturação do
trabalho, da economia e dos Estados nacionais instaurados a partir da década de 1990. O
quadro de reformas desse contexto trouxe implicações significativas na política de formação
de professores, uma vez que as exigências dos organismos internacionais 1 apontaram que o
caminho mais viável para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho seria a reforma do
sistema educacional alinhado a uma nova ordem econômica, política e social e,
consequentemente, a formação de pessoal necessária para atender a essa nova demanda.
Esse receituário na formação de professores resulta na “universitarização/
profissionalização com ênfase na formação prática, validação das experiências, formação
1

Organização dos Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco
Mundial (BM), Comunidade Européia (CE), Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Programa de Reformas Educacionais
da América Latina e Caribe (Preal).
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continuada, educação à distância e na pedagogia das competências” (MAUÉS, 2003, p. 99),
eixos imprescindíveis para a compreensão das implicações neoliberais na política de formação
docente. Assim, compreende-se que a resposta do governo brasileiro a estas proposições foi
mediada por um conjunto de políticas que incluiu a criação dos Institutos Superiores de
Educação e a criação da Escola Normal Superior, a criação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores e o Plano de Metas Compromisso de Todos pela
Educação.
Neste contexto, a política implementada2 pelo Decreto 6.094/07, que instituiu o
Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação, abriu caminho para a implantação do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI) e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). Além
dessas medidas, por exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/9394 de
1996), aumentou a demanda pela profissionalização e pelo desenvolvimento profissional dos
professores em exercício, o que levou à instituição de programas emergenciais como o Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).
Quanto ao lócus, a reforma educacional provocou a diversificação de ambientes
para a formação de professores. Além dos espaços tradicionalmente oferecidos pelas
universidades, criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e os Institutos Federais (IFs) que
trouxeram como exigência legal a oferta dos cursos de licenciaturas. Nesse quesito, essa
reforma representou um ganho para o movimento Todos pela Educação, apoiado pelos setores
produtivos e empresariais que visam às parcerias público-privadas. Apesar da ampliação das
políticas públicas, o que se assistiu a partir daí foi a proliferação das instituições privadas na
oferta de cursos de formação de professores, seja na modalidade presencial ou à distância.
As reformas também atingiram a Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica (RFECT). As Escolas Agrotécnicas se viram na condição de
2

Existem várias abordagens na literatura sobre a implementação de políticas públicas (política de ciclo,
perspectiva de análise, implementação como jogo). Em virtude da nossa abordagem de pesquisa, adotamos o
conceito exposto pelo Núcleo de Estudo de Políticas Públicas – NEPP da Unicamp, caderno nº 48, 2000, por
meio do qual a compreensão de implementação é representada como jogo entre os implementadores. Nesse jogo,
os papeis são negociados, os graus de adesão ao programa variam e os recursos entre atores são objeto de
barganha. Nesta concepção de implementação prevalecem a troca, a negociação e a barganha, o dissenso e a
contradição. Disponível em: https://governancaegestao.files.wordpress.com
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verticalizar a oferta dos seus níveis e modalidade de ensino. A escola Agrotécnica de
Januária, Minas Gerais, por exemplo, com base no decreto presidencial de 13 de novembro de
20023, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET – Januária) e
passou a ofertar a educação superior em nível de graduação nas modalidades de Tecnologia,
Bacharelado e Licenciatura.
A cefetização da Escola Agrotécnica proporcionou que o campus ofertasse o
primeiro curso de licenciatura em atendimento às exigências do Decreto n. 5.224, de 1º de
outubro de 2004, que dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação
Tecnológica e autoriza a oferta de cursos de licenciatura e programas especiais de formação
pedagógica nas áreas científicas e tecnológicas. Sendo assim, foi implantado o curso de
licenciatura em matemática4.
Ainda no âmbito das orientações políticas, as mudanças continuaram a ocorrer no
interior da Rede da Educação Tecnológica. Se durante o governo de Fernando Henrique
Cardoso as reformas políticas proporcionaram a cefetização das escolas técnicas, o governo
de Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou uma nova onda de expansão da Rede Federal de
Educação Tecnológica ao transformar as antigas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e CEFETs
em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia5 e lhes outorgou um importante
papel na formação docente.
A Lei que cria os IFs (Lei nº 11.892/08) determina logo na seção III, alínea b do
artigo 7º, que a oferta de cursos de licenciatura está entre seus objetivos e destaca as áreas de
“ciências e matemática”. Em seguida, no seu artigo 8º, além dos 50% das vagas obrigatórias
ao ensino médio integrado, determina também o percentual de vagas destinadas às
licenciaturas, que seria de 20% do total da oferta. Com a incumbência de oferecer
licenciaturas, os Institutos Federais passaram, assim, a se constituírem como um novo espaço
de formação de professores.

3

Segundo o portal do IFNMG, na seção histórica do Campus de Januária, o CEFET foi criado pelo Decreto
Presidencial s/n, de 13 de novembro de 2002.
4

5

Resolução CD Nº 10 de 04 de outubro de 2006.

A partir do Decreto nº 6.095 que estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições federais de
educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs),
no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica e através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que
Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criam-se os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
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A transformação do CEFET - Januária e da Escola Agrotécnica de Salinas6 em
Instituto Federal abriu caminho para a implantação7 de novos cursos de licenciaturas. O curso
de Licenciatura em Física foi implantado em 20088 com a abertura da primeira turma a partir
do segundo semestre do mesmo ano. No ano de 2010, o programa de expansão do Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais permitiu a criação de mais um curso de licenciatura, agora
com foco nas ciências biológicas: o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas9, com a
abertura da primeira turma no segundo semestre letivo daquele ano.
Diferentemente do campus de Januária, que abriu os cursos no intervalo de dois
anos entre um curso e outro, o campus de Salinas implantou imediatamente a criação do
IFNMG os quatro cursos de licenciaturas com aberturas das primeiras turmas para o primeiro
semestre de 2010. Cabe ressaltar que todos os cursos foram publicados pela Portaria nº 150 ad
referendum, assinada pelo Reitor que autorizou o funcionamento no dia 29/09/2009.
Os cursos de licenciaturas no IFNMG ficaram assim distribuídos: três cursos de
licenciatura no Campus Januária (Física, Matemática e Ciências Biológicas) e, no Campus de
Salinas, são quatro cursos de licenciatura (Matemática, Física, Química e Ciências
Biológicas). Face ao contexto social, político e econômico em que estamos inseridos, a
consolidação das licenciaturas no contexto do IFNMG constitui uma realidade. Diante disso,
torna-se necessário repensar, identificar e analisar as políticas, interesses e perspectivas de
atuação do IFNMG na formação de professores.
As políticas de formação dos professores têm sido objeto de discussão por parte
daqueles que se preocupam com o destino da educação e da sociedade, provocando uma série
de reflexões, propostas e análises que permitem visualizar os elementos que constituem a
política de formação de professores. Nesse contexto, cabe ressaltar que, na história da
educação brasileira, a formação de professores “esteve quase sempre no plano dos projetos
inacabados ou de segunda ordem, seja por falta de concepções teóricas consistentes, seja pela
ausência de políticas contínuas e abrangentes” (BRASIL, 2010, p. 26).
O documento guia10 (BRASIL, s/d) traz as orientações básicas que devem orientar
as licenciaturas nos IFs. Neste sentido, propõe que:
6

A escola Agrotécnica de Salinas foi criada no dia 02 de setembro de 1953, é o campus mais antigo entres os
campi que compõe o IFNMG. No entanto diferentemente do Campus Januária não passou pelo processo de
cefetização.
7
Para diferenciar o sentido do termo implementação, já esclarecido em nota, utilizaremos a expressão
implantação com o sentido de criação.
8
A partir da Resolução CD Nº 04 de 04/06/2008.
9
Portaria N. 109, de 05/04/2010,
10
Este documento foi elaborado pelo MEC para auxiliar no processo de construção dos cursos de licenciatura
nos Institutos Federais.
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A concepção dessa modalidade de educação orienta os processos de
formação com base nas premissas da integração entre ciência, tecnologia,
trabalho e cultura, conhecimentos específicos e desenvolvimento da
capacidade de investigação científica como dimensões essenciais à
manutenção da autonomia e dos saberes necessários à atuação profissional,
que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado,
tendo em vista que é essencial à Educação Profissional e Tecnológica
contribuir para o progresso socioeconômico, as atuais políticas dialogam
efetivamente com as políticas sociais e econômicas, dentre outras, com
destaque para aquelas com enfoques locais e regionais (BRASIL, s/d, p. 01).

Ressalta-se que os Institutos Federais, pela sua natureza e origem, consolidaramse como espaços de formação profissional dos trabalhadores. Mediante esta centralidade, é
uma instituição que tem um perfil técnico/tecnológico com uma identidade própria. A partir
das novas políticas de expansão, passaram a ofertar cursos de licenciaturas, o que exige
repensar a concepção de formação profissional e as formas de organização dessas instituições.
Como destacam Lima e Silva (2011), essa nova situação coloca em evidência a necessidade
de se discutir a forma de organização dessas instituições, bem como de explicitar seu papel no
desenvolvimento social do país.
Sendo assim, o universo do trabalho constitui o elemento fundante da
profissionalização docente. É neste particular que se encontra o paradoxo das licenciaturas
nos Institutos Federais, nos quais, de um lado, existe a necessidade de formar cidadãos, no
sentido ontológico, e a partir do trabalho adquirir as condições de intervir, agir e modificar o
seu espaço enquanto produtor de si mesmo. Do outro lado, existe a formação do trabalhador
como meio de produção, no sentido de atender às necessidades do capitalismo.
Ao se partir da perspectiva ontológica, a relação trabalho educação pode ser
considerada uma ação dialética de autoprodução do homem, que tem o trabalho como
categoria determinante da relação do homem com a natureza e com o próprio homem, salto
social que permite diferenciar-se da natureza e dos animais.
O homem enquanto natureza e animal se confunde com a natureza em geral
e com o mundo animal; mas pelo trabalho, na relação com os demais
homens, se distingue e se produz homem, torna se o único ser capaz de
apropriar-se da natureza, transformá-la, de criar e fazer cultura (FRIGOTTO,
2010, p. 86).

Neste sentido, a relação do homem com o trabalho proporciona o amadurecimento
profissional. A partir dessa lógica, essa concepção norteia todo o princípio de formação de
professores, pois o trabalho se torna a própria condição de formação desse profissional
enquanto produtor de si mesmo. Segundo Frigotto (2010), são as relações sociais e a
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capacidade de produzir do homem que determinam o modo de produção 11, seja mediatizada
ou não pela técnica, produzem e reproduzem para sustento, produzem lei e ideologias para
legitimar modos de relações na produção de sua existência.
Portanto, é no modo de produção que se pode identificar as concepções de
formação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, uma vez que os princípios
formativos dessa instituição sempre se pautaram na formação do trabalhador com interface
para o mercado de trabalho. A origem dessas instituições não renega seu passado, sempre
ligado à preocupação de ofertar a formação técnica/tecnológica dos trabalhadores, para assim,
suprir as demandas dos setores produtivistas vinculados à necessidade do capitalismo.
A formação de professores vai além dessa concepção reducionista de formação
para o trabalho. Assumir a tarefa de formar professores deve ir, portanto, além das concepções
ingênuas e alienantes do trabalho como profissão, nas quais, segundo Mészáros (2008), o
sujeito toma as metas e necessidades do capital como sendo suas. Para isso, é preciso pensar
na formação ampla do sujeito, não no sentido da generalização, mas numa formação integral
do indivíduo que seja capaz de agir e atuar nas diversas dimensões da sociedade enquanto
agente de transformação social.
Diante disso, o presente trabalho pautou-se na perspectiva do materialismo
histórico dialético para compreender a problemática da política de formação de professores
nos Institutos Federais. Para isso, buscou analisar o contexto da política de formação de
professores implementada a partir dos anos 1990, que traz consigo os preceitos da formação
do capital humano e que podem ser traduzidas em meros programas de escolarização em nível
superior (universitarização) dos trabalhadores da educação.
Não obstante, a oferta dos cursos de licenciaturas na política de expansão da
educação profissional, técnica e tecnológica, está inserida em um contexto maior. A questão
de pesquisa veio buscar investigar o seguinte problema: como se deu a implementação da
política de formação de professores nos cursos de licenciaturas do IFNMG, ao se tomar como
referência as concepções de formação expressas nos documentos institucionais e nas falas de
docentes e gestores dos cursos?

11

Modo de produção não deve ser considerado simplesmente como reprodução da existência física dos
indivíduos. Trata-se, antes, de uma forma definida de atividades destes indivíduos, uma forma definida expressa
em suas vidas, um definido modo de vida deles. Assim como os indivíduos expressam suas vidas, assim eles são.
E é o que eles são, portanto, coincide com sua produção, tanto com o que produzem, quanto como produzem. A
natureza dos indivíduos, portanto, depende das condições de sua produção. (MARX, 1977b apud FRIGOTTO,
2010, p. 87).
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Para responder a essa questão, a presente pesquisa teve como objetivo geral o de
“analisar a implementação da política de formação de professores nos cursos de licenciaturas
do IFNMG, tomando como referência as concepções de formação expressas nos documentos
institucionais e nos posicionamentos de docentes e gestores dos cursos” e como objetivos
específicos: 1- analisar a concepção política de formação de professores na rede federal de
educação profissional, técnica e tecnológica; 2- analisar os projetos políticos pedagógicos dos
cursos de licenciatura do IFNMG para identificar sua relação com os fundamentos legais
presentes na política de formação de professores; 3- identificar e analisar na documentação
pertinente as concepções da política de formação de professores no contexto do IFNMG.
Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia foi elaborada a partir do
pressuposto de que as pesquisas sobre política de formação de professores tratam da realidade
concreta. Por isso, seu fundamento teórico-metodológico está alicerçado no método do
Materialismo Histórico Dialético - MHD, uma vez que esta perspectiva epistemológica
constitui uma teoria social de caráter teórico-filosófico que vai além dos problemas políticoideológicos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que buscou a partir dos documentos
institucionais (Leis, Diretrizes, PDI e os projetos políticos pedagógicos dos cursos) e da
concepção dos professores dos cursos de licenciatura analisar a concepção política expressa
no processo de implantação dos cursos de licenciatura.
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram a análise documental e a
entrevista, levando em consideração as concepções expressas nos documentos e no
posicionamento dos professores. Os sujeitos da pesquisa são os docentes que participaram do
processo de implantação e elaboração de projetos dos cursos de licenciatura do IFNMG nos
campi de Januária e de Salinas. Participaram da pesquisa catorze professores de diferentes
áreas que, mediante a assinatura do termo de consentimento e autorização, concederam
entrevista gravada e, posteriormente, transcrita para facilitar os procedimentos de leitura e
sistematização dos dados.
Enfim, os dados coletados e analisados estão sistematizados nesta dissertação. A
mesma está organizado em seis capítulos: o primeiro capítulo trata do cenário das
licenciaturas na formação de professores a partir de três marcos referenciais na política de
formação de professores: a origem das licenciaturas, as reformas das licenciaturas e o
contexto atual das políticas de formação de professores nas licenciaturas.
O segundo capítulo aborda a formação de professores nos Institutos Federais de
Educação e destaca dois cenários: o cenário político e o cenário das produções acadêmicas.
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Este último trata das produções acadêmicas levantadas a partir de um estudo tipo o estado da
arte.
O terceiro capítulo constitui-se do referencial teórico-metodológico, a estrutura e
organização dos resultados da pesquisa. Os capítulos 4, 5 e 6 apresentam a análise dos dados
da pesquisa, sendo que no capítulo 4 estão expostas as discussões sobre a interiorização das
licenciaturas nos Institutos Federais; no capítulo 5, aborda-se a formação pedagógica como
mediadora da ação docente e o sexto capítulo analisa os aspectos contraditórias que negam as
licenciaturas como elemento de afirmação da formação docente.
Por fim, apresentam-se as considerações que encerram a construção deste
trabalho. Na qual apresenta a síntese pessoal da construção epistemológica do trabalho
expressas no posicionamento dos agentes institucionais do Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais, e na definição da política interna e sua relação com as propostas definidas no
âmbito da política nacional de formação de professores. Que veio a ser definida em três eixos,
a saber: a interiorização dos cursos de licenciaturas mediada pela expansão dos IFs; a
formação pedagógica como mediadora da ação docente; e a negação das licenciaturas como
elemento de afirmação da profissão docente.
Portanto, este trabalho se constitui relevante para compreender a concepção e a
política de formação de professores no(s) Instituto(s) Federal (is), e poderá oferecer subsídios
para que os dirigentes, os professores, os alunos e o conjunto da sociedade tomem como
ponto de partida e de reflexão para tomadas de decisões em busca de novos rumos para os
Cursos de Licenciatura do IFNMG de modo a garantir o ingresso, a permanência e o sucesso
dos alunos nos cursos de formação de professores.
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1 O CENÁRIO DAS LICENCIATURAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A constituição das licenciaturas enquanto espaço de formação de professores
passou por diferentes momentos que definiram marcos na política de formação dos
profissionais da educação. Para melhor compreensão dessa construção, são apresentados três
momentos que constituíram, ao longo da história das licenciaturas, marcos referenciais na
política de formação de professores: o primeiro momento aborda a origem das licenciaturas
que tem como marco regulatório o Decreto12 nº 19.851/1931, Reforma Francisco Campos.
Nele, a origem das licenciaturas está relacionada à política de organização das Universidades;
o segundo momento, a reforma das licenciaturas se insere na Lei nº. 5.540, de 1968, que trata
da reforma das Universidades; e o terceiro momento trata do contexto atual das licenciaturas,
tem como marco regulatório a atual LDB, Lei 9.394 de 1996.
Assim, ao longo deste capítulo, são situados os dois primeiros momentos do
processo constitutivo das licenciaturas e as lutas travadas em torno da política e do lugar da
formação de professores, enquanto que o terceiro momento será tratado em um capítulo à
parte, no qual, apresentar-se-á o cenário das licenciaturas no contexto de criação e
implementação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e o cenário da
produção acadêmica sobre as licenciaturas, com foco nas políticas e concepções que norteiam
esta política no interior dessas instituições.

1.1 O CONTEXTO DE ORIGEM DAS LICENCIATURAS: A ORGANIZAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES

O contexto de origem das licenciaturas no Brasil se insere em um período de
transição do modelo de base econômica, sociopolítica e educacional, ocorrido a partir dos
anos de 1930. Essas alterações foram impulsionadas pela necessidade de promover o
rompimento político com a velha oligarquia; pela necessidade de reajustar o aparelho do

12

Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Este decreto dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de
preferência, ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados. O referido decreto
institui a organização técnica e administrativa das universidades e rege os institutos isolados pelos respectivos
regulamentos, observados os dispositivos do Estatuto das Universidades Brasileiras.
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estado às novas necessidades da política e da economia; e pela crescente demanda social por
educação.
Nos anos de 1930, as economias consideradas desenvolvidas transferiram para os
países dependentes de sua economia os efeitos da crise mundial. O Brasil, na condição de
país dependente, com um sistema de produção agropecuário e um sistema de industrialização
dependente de tecnologia importada, viu-se mergulhado em uma crise a qual provocou
profundas mudanças no seu modelo de produção e acumulação primitiva de capital.
Em decorrência das alterações do modo de produção e da constituição de novas
formas sociais para o capital que eclodiram novas formas de organização dos estados
nacionais. Nesse período, segundo Romanelli (2007) e Minto (2014), cresceu o movimento
liberal para implantar uma ordem social e econômica de caráter capitalista e a imposição de
um governo forte e nacionalista de forma a não romper a estabilidade do poder da burguesia.
Sendo assim, a mudança no modelo de produção foi determinante para alterar toda a estrutura
de poder constituído até então no Brasil, uma vez que o sistema político vigente contribuiu
para criar e manter a crise econômica. As medidas, tomadas pelo governo provisório, foram
direcionadas para a promoção do reajuste do aparelho do estado às novas exigências da
política e da economia de forma a criar determinações que neutralizaram as possibilidades de
transformações sociais, política, econômicas e culturais.
No campo da educação, a mobilização social pela democratização do ensino
tornou-se cada vez mais exigente à medida que o país foi se industrializando, o que
proporcionou a criação das condições para modificar o horizonte cultural e o nível de
aspiração de parte da população sedenta de educação pública e gratuita, de modo particular os
moradores das cidades industrializadas. Do outro lado, as discussões do ensino superior
tomam as direções do desenvolvimento capitalista. Nesse contexto, diversos movimentos e
organizações ecoam vozes em defesa da educação, entre eles: a Associação Brasileira de
Educação (ABE); o Movimento dos Pioneiros da Educação; o Movimento de Educadores; a
Confederação Católica de Educação; o Instituto Católico de Estudos Superiores; a Ação
Católica; a Ação Integralista Brasileira (AIB).
O movimento de maior influência nesse período foi o dos Pioneiros da Educação.
Este movimento de educadores foi uma tentativa de superar as práticas empiristas do campo
administrativo e transferí-la para o terreno político, na tentativa de resolver os problemas
educacionais por meio de uma organização da educação nacional. O texto produzido pelo
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Manifesto13, já denunciava o modelo elitista das universidades brasileiras, ao mesmo tempo
apontava a necessidade de alargar os horizontes científicos e culturais a todas as profissões,
tornando-se flexível e acessível os campos do conhecimento e a investigação científica.
De acordo com Azevedo (2010), o movimento defendia que todos os professores,
independente do grau de atuação, deveriam formar seu espírito pedagógico nas universidades
para elevar ao nível superior incorporado por essas instituições. Propunha o princípio da
unidade da função educacional que, incorporada às universidades, proporciona a libertação
espiritual e econômica do professor mediante a formação e a renumeração condizente com o
seu trabalho, a dignidade e ao seu prestígio.
A formação universitária dos professores não é somente uma necessidade da
função educativa, mas o único meio de elevando-lhes a vida sobre todos os
horizontes, estabelecer, entre todos, para a realização da obra educacional,
uma compreensão recíproca, uma vida sentimental comum e vigoroso
espírito comum nas aspirações e nos ideais (AZEVEDO, 2010, p. 60).

Para o contexto da época, o movimento dos pioneiros teve uma atuação
significativa no campo educacional. Além de serem críticos ao modelo conservador da
educação, os pioneiros foram propositivos ao pensar uma escola nova e assumirem cargos
importantes no cenário dos estados da federação. Também tiveram uma atuação importante ao
reunir educadores no contexto de discussão da primeira LDB a partir de 1946.
Além do Movimento dos Pioneiros da Educação, enquanto grupo organizado do
ponto de vista ideológico, de acordo com Ghiraldelli (2003), nos anos de 1930 existiu quatro
(4) grandes campos de ideias que defendiam um propósito de educação, cada um com um
projeto político pedagógico diferente: o ideal liberal, vertente defendida pelos principais
expoentes da escola nova (Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho etc.) e que
ainda influencia as políticas e discursos nos dias atuais; o ideário católico, que foi uma
investida da igreja católica no sentido de se organizar diante das mudanças do ambiente
sóbrio ocorrido nos anos de 1930 e obter vantagens da mudança política que estava em curso;
o ideário integralista, movimento composto por tenentistas e industriais com o apoio dos
católicos anticomunistas, de caráter fascista, que defendia o estado corporativista formado por
grupos naturais: família, igrejas, sociedades científicas, artísticas e sindicatos profissionais. E,
por fim, o ideário comunista, que foi um movimento que combatia a pedagogia escolanovista
e a pedagogia fascista, e que defendia a educação marxista como forma de integrar o
conhecimento científico da realidade com a formação de militantes para a revolução social.
13

Documento instituído pelos
Manifesto dos Pioneiros da Educação nova no ano de 1932, entre os quais
participaram os reformistas Anísio Teixeira, Laurêncio Filho, Fernando Azevedo e outros.
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A composição destes campos ideológicos terá, como apontado anteriormente, uma
representação significativa por ocasião da formulação e discussão do projeto da primeira Lei
de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) após a queda do “Estado Novo”,
principalmente na definição de posições a respeito da defesa da escola pública contra os
interesses dos proprietários do ensino privado. Nesse contexto, o movimento dos educadores
ganhou amplitude com a participação de intelectuais dos setores de esquerda que se
empenharam em campanhas e fizeram com que as discussões se deslocassem do âmbito dos
setores médio da sociedade e atingissem setores mais pobres da população.
A pressão social por educação estava articulada à tendência internacional dos
movimentos

de lutas que reivindicavam

dos

Estados desenvolvidos

ações

que

proporcionassem a implantação definitiva da escola pública, universal e gratuita. Segundo
Romanelli (2007), essa luta assumiu no terreno educacional características contraditórias, uma
vez que o sistema escolar passou a sofrer pressão por parte da elite, que, com o controle do
poder em mãos, usava de todos os meios disponíveis para conter a pressão popular pela
democratização do ensino. Neste sentido, através da distribuição limitada de escolas e da
legislação de ensino, buscava manter as estruturas de poder e o status elitizante determinado
pela educação.
De acordo Minto (2014), esse período ficou marcado por tentativas de
reorganização das forças imperialistas para implementar projetos de interesses nacionais
diante das pressões sociais e da classe trabalhadora pela obtenção de direitos sociais, maior
espaço e participação na política nacional. Diante dessas contradições tensionadas, segundo
Romanelli (2007), não houve uma política nacional de educação, o que houve foi uma
improvisação e um atropelamento por parte do Estado das ações com vista à expansão do
sistema escolar, diante a pressão por mais escolas. O que se verificou foi que o Estado passou
a agir mais com vistas ao atendimento das pressões do momento que propriamente à
construção de uma política nacional de educação.
O processo constitutivo das licenciaturas como lócus da formação de professores
em nível superior é longo e demorado. Embora a ideia de formar professores na educação
superior já fizesse parte dos ideais republicanos desde a proclamação da república no final do
século XIX, só a partir do contexto político e econômico dos anos 1930, com a Reforma
Francisco Campos que ao estabeleceu a organização das universidades, surgiram, do ponto de
vista legal, as primeiras políticas que alteram as condições de formação de professores.
Segunda Fávero (2006), o governo buscou elaborar o seu projeto universitário
articulando medidas que se estenderam desde a promulgação do Estatuto das Universidades
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Brasileiras (Decreto-Lei nº 19.851/31) à organização da Universidade do Rio de Janeiro
(Decreto-Lei nº 19.852/31) e à criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-Lei nº
19.850/31). Diante das medidas adotadas, a criação da Faculdade de Educação, Ciências e
Letras iria imprimir às universidades outra configuração de instituição universitária, pois, do
ponto de vista discursivo, a faculdade assumiria um caráter de unidade integradora dos
diferentes institutos, um espaço que viria se afirmar como um centro de criação do saber e de
produção do conhecimento, que segundo Minto (2014), deixaria de existir a partir do DecretoLei nº 1.190/1939 com a centralização e padronização das universidades.
No entanto, a contradição da realidade da universidade brasileira se estabelece
quando se observa o próprio Decreto 19.851/31. Este, em seu artigo 5º, inciso I, facultou a
criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nas universidades, já que, ao estabelecer
a constituição de uma universidade associada à exigência mínima de três institutos do ensino
superior entre as quatro possibilidades existentes (Faculdade de Direito, Faculdade de
Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências e Letras), permitiu que,
em virtude da tradição elitista das universidades brasileiras na qual o ensino superior esteve
sempre a serviço da elite nacional, as áreas determinantes para a instituição de uma
universidade atendessem prioritariamente as profissões liberais (medicina, direito e
engenharia). Por ter o controle do poder em mãos, a elite, segundo Azevedo (2010), buscava
por todos os meios disponíveis conter os anseios da população por mais horizontes científicos
e culturais em todas as profissões do campo do conhecimento e da pesquisa.
Diante disso, observa-se que, no contexto da organização das universidades para o
atendimento ao ensino superior, a efetivação da Reforma Francisco Campos, no que se refere
à formação de professores, só se iniciou com a criação da primeira Faculdade de Ciências e
Letras, vinculada ao Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, em 1934.
Segundo Vicentini e Lugli (2009), essa reforma provocou as primeiras alterações
significativas nas condições de formação dos professores do ensino secundário, quando se
criou o registro para professores do ensino secundário no Ministério da Educação, que previa
a exigência da formação específica, promovida pelas Faculdades de Filosofia, ou seja, as
licenciaturas.
Em virtude dessa preocupação de regulamentar a preparação de professores para
atuar na escola secundária, foram instituídos os primeiros cursos de licenciaturas no Brasil.
Tais cursos, segundo Pereira (1999), vão se constituindo pela conhecida fórmula “3+1”, por
meio da qual, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então existentes,
acrescenta-se um ano de disciplinas de natureza pedagógica para a obtenção também da
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licenciatura, dirigida à formação de docentes para atuar no nível de ensino então denominado
“ensino secundário”.
Ou seja, a formação de professores em nível superior estava diretamente
vinculada aos cursos de bacharelado das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Isto é, o
aluno não ingressava em um curso para fazer licenciatura. Sua finalidade era ser um bacharel,
uma vez que ao final dos três anos de curso esse aluno obtinha o diploma de bacharelado.
Aqueles que pretendiam postergar os estudos ou tinham “vocação” para o magistério, viam a
possibilidade de licenciar-se, mediante as disciplinas da área pedagógica, por um período de
um ano. Ou seja, a decisão de se tornar professor era tomada a posteriori.
O título de licenciado, portanto, não tinha origem em um curso em si, mas se
tratava de uma complementação pedagógica justaposta ao curso de bacharelado, como se
evidencia no Artigo 49 do Decreto-Lei nº 1.190, de 04 de abril de 1939, que dá organização à
Faculdade Nacional de Filosofia:
Ao bacharel, diplomado nos termos do artigo anterior, que concluir
regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta lei será conferido o
diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu curso de
bacharelado (BRASIL, 1939).

Além disso, o decreto traz outras exigências, como: a determinação da Faculdade
Nacional de Filosofia de preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; e o
diploma de licenciado para preenchimento do cargo público no magistério correspondente ao
curso de formação e à disciplina que irá ministrar o ensino.
Segundo Romanelli (2007), nesse período houve um crescimento desordenado das
Faculdades de Filosofia, aumento puxado pelos cursos de Filosofia, Ciências Sociais e
Pedagogia, dada as distorções assumidas pela expansão do ensino superior. Isso ocorreu uma
vez que os cursos tinham como finalidades, por um lado, formar profissionais para as
carreiras ligadas à pesquisa e, por outro, formar os profissionais para o exercício do
magistério secundário. Os cursos ditos científicos oferecidos nessas faculdades não passavam
de meros cursos acadêmicos hipertrofiados de atividades didáticas teóricas.
Porém, não é possível ignorar que, somando-se a isso, havia as distorções
relativas ao próprio desenvolvimento da profissão do magistério: baixos salários pagos aos
profissionais da área, o perfil dos ingressantes nos cursos, dentre os quais, os melhores alunos
optavam por carreiras de maior status, além das limitações pessoais e sociais para ingressar
em uma carreira técnica e científica.
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Enfim, do ponto de vista legal, o contexto de origem das licenciaturas passa pelos
textos de três Constituições Nacionais, os de 1934, 1937 e 1946, nos quais não se mencionam
algum princípio ou diretrizes para a formação de professores.

1.2 AS LICENCIATURAS NA REFORMA UNIVERSITÁRIA

Com a ditadura militar a partir de 1964, a educação assumiu, no discurso do
governo, posição central como fator de desenvolvimento econômico do país. Esse processo
não se fez sentir nos quatro primeiros anos do novo regime, só a partir de 1968 as ações do
governo vão ser direcionadas no sentido de promover mudanças mais profundas no interior da
sociedade, na economia e, de modo particular, na educação.
De acordo Romanelli (2007), esse processo foi definido por dois momentos: o
primeiro foi de implantação do regime, de planejamento e recuperação da economia, bem
como dos acordos e da contenção e repressão dos movimentos sociais que junto à pequena
burguesia brasileira vinham em uma crescente demanda por educação. O segundo momento
caracterizou-se pelas medidas práticas do governo para enfrentar a crise que se instalou no
sistema educacional e adequá-lo ao modelo de desenvolvimento econômico do grande capital
que, por ora, intensificava-se no país.
O governo se propôs, assim, a estudar a crise e apresentar soluções para superar os
problemas relacionados à expansão do ensino, à demanda social por educação, à estrutura de
bases sociais e econômicas. Nessa conjuntura, estabeleceram-se os acordos do governo
brasileiro com o grande capital (MINTO, 2014), sobretudo na educação, a exemplo do acordo
com o governo americano por meio de convênios entre o Ministério da Educação – MEC e a
Agency for International Development (AID), o tão conhecido acordo MEC-USAID. Esta
agência tinha por função prestar assistência financeira e assessoria técnica aos órgãos,
autoridades e instituições educacionais brasileiras, cujo objetivo principal foi direcionado para
a educação superior, nível de ensino no qual se encontravam os mais fortes e crescentes focos
de resistência ao regime ditatorial.
Para tanto, o governo criou uma Comissão e um Grupo de Trabalho da Reforma
Universitária com a atribuição de acompanhar e avaliar as mobilizações estudantis, emitir
pareceres, planejar e propor soluções por meio da comissão. Ao GT, coube a tarefa de
“estudar a forma da Universidade brasileira, visando à sua eficiência, modernização,
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flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos de alto nível para o
desenvolvimento do país”. (ROMANELLI, 2007, p. 222).
A Reforma Universitária de 1968 constituiu-se também como um marco
regulatório da formação de professores, pois foi inaugurado a partir daí um novo campo de
estudos nos espaços das faculdades de educação ou centros de educação das universidades.
Nessa conjunção, as licenciaturas, que até então estavam vinculada à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, ganham outra configuração: departamentos específicos de cada área do
conhecimento; um espaço de formação pedagógica; instituiu a licenciatura plena e a
licenciatura curta, destinadas a formar os professores para atuar nas séries finais do então
denominado 1º grau e no 2º grau.
Para Pereira (2007), a criação dos institutos centrais (departamentos) foi
importante para a consolidação da prática de pesquisa nas universidades, uma vez que a
reforma da estrutura da universidade possibilitou a indissociabilidade entre ensino e pesquisa.
Porém, essa situação de 'condição de igualdade' entre as atividades acadêmicas reverte o
quadro que se tinha do modelo catedrático.
O que se observou foi que as atividades de ensino e a graduação, que até então
ocupavam um lugar central no modelo universitário brasileiro, foram perdendo prestígio
diante da atividade de pesquisa e, posteriormente, da pós-graduação. Com isso, as práticas de
pesquisa tornam-se cada vez mais hegemônicas à medida que as atividades de ensino e de
formação profissional nas graduações vão perdendo espaço dentro da instituição.
O menor status acadêmico da atividade de ensino em relação à pesquisa, da
graduação comparada à pós-graduação, da licenciatura em relação ao
bacharelado, e as dificuldades de implantação de mudanças nos cursos de
formação de professores são hoje o reflexo das relações de força, das lutas e
estratégias, dos interesses e lucros estabelecidos no campo universitário
brasileiro desde sua origem (PEREIRA, 2007, p. 158).

Percebe-se que, nesse quesito, a política de reestruturação das universidades não
trouxe nada de significativo para as licenciaturas. O que houve foi um deslocamento de
privilégios. O poder que, ora se centrava nas cátedras, passa ao domínio da pesquisa, da pósgraduação e do bacharelado. O ensino, a graduação e as licenciaturas ficam na condição de
dominadas. Minto (2014) ressalta que a necessidade de reestruturação foi resultante de um
processo de industrialização e urbanização que veio a promover uma maior diversificação das
atividades econômicas, da divisão social do trabalho que passou a exigir necessidades
educacionais especializadas.
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Conforme Vicentini e Lugli (2009), com a obrigatoriedade estabelecida pelos atos
legais pertinentes, as universidades assumem a responsabilidade de criar as Faculdades de
Educação como centro de pesquisa educacional, ao mesmo tempo em que se tornam
encarregadas de oferecer a formação pedagógica nos cursos de licenciatura e de Pedagogia,
além da atualização profissional para administradores, inspetores, orientadores e professores.
Nesse contexto, as licenciaturas curtas foram uma das medidas propostas pelo
Relatório Meira Matos (1968), o qual propunha o estreitamento curricular e a diminuição da
duração dos cursos de formação profissional e a criação de carreiras de curta duração. De
acordo com os estudos de Guerra (2013), os cursos de licenciatura curta surgiram na década
de 1960, em caráter emergencial, para resolver o problema da falta de professores
qualificados e reverter o déficit de professores necessários para atuar na rede pública de
ensino. Com o advento da Lei 5.692 de 1971, que reestruturou o ensino de 1º e 2º graus, essa
modalidade de licenciatura foi consolidada como processo mais rápido para a formação de
quadro de professores, o que resulta em um meio de aligeiramento e de integralização dos
cursos em curto espaço de tempo. Neste caso, o acadêmico podia concluir o curso entre o
tempo mínimo de um ano e meio e o máximo de três anos.
Diante do quadro de falta de professores habilitados para atuar no ensino público,
e das exigências da Lei 5.692/71, quem se beneficiou da situação foi a rede particular de
ensino, uma vez que a reforma universitária abriu espaço para que essas instituições criassem
cursos superiores nas áreas de formação de professores. Isto porque crescia cada vez mais a
demanda por parte de professores desejosos em obter, de forma mais rápida, a titulação de
nível superior para assumir a função docente com a possibilidade de melhores renumerações.
Assim, a política privatista do ensino superior, segundo Minto (2014), assumiu a função de
adequar a formação à expansão acumulativa capitalista diante da necessidade de formação de
trabalhadores e a transformação da educação superior em mercadoria.
Nas instituições públicas, as licenciaturas curtas foram implantadas a partir do
conjunto de medidas propostas14 por Valnir Chagas sobre a formação de professores. Várias
14

Membro do Conselho Federal de Educação, submeteu ao conselho uma série de indicações: Indicação
nº 22 – introdutória à política de formação do magistério (aprovada em 8/02/1973); Indicação nº 23 – pertinente
às licenciaturas da área de educação geral (aprovada em 08/02/1973); Indicação nº 36 – pertinente ao curso de
licenciatura em educação artística (aprovada em 09/08/1973); Indicação nº 46 – pertinente ao curso de
licenciatura em ciências (aprovada em 07/06/1974); Indicação nº 67 – pertinente aos estudos superiores de
educação (aprovada em 02/09/1975); Indicação nº 68 – pertinente à formação pedagógica das licenciaturas
(aprovada em 04/12/1975); A Indicação nº 70 – pertinente ao preparo de especialistas em educação (aprovada
em 29/01/1976); Indicação nº 71 – pertinente à formação de professores para educação especial aprovada em
12/02/1976).
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universidades implantaram cursos de licenciatura na modalidade licenciatura curta. Além das
universidades já existentes, foram criados os Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET).
Na análise realizada por Machado (2008), em cumprimento a Lei 6.545/78, as
Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Paraná foram
transformadas em CEFET. Entre seus objetivos estava o de oferecer, no ensino superior, curso
de licenciatura plena e curta que visavam à formação de professores para as disciplinas
especializadas do ensino médio, então 2º grau, e dos cursos de formação de tecnólogo.
Percebe-se que a mudança ocorrida no campo da formação de professores no
contexto da reforma universitária, anos 1960 e início dos anos de 1970, apesar da mobilização
dos estudantes e professores, não foi resposta política que almejava a implantação de políticas
públicas de formação docente. A mudança foi resultado de um conjunto de medidas
emergenciais, de caráter administrativo e organizacional, orquestradas pelos técnicos norteamericanos (acordo MEC-USAID) que, por ocasião das assessorias, determinaram as
soluções para superar a demanda de formação de professores pertinente ao projeto
educacional do período.
Diante do desordenamento legal, da ausência de políticas públicas de formação de
professor, da falta de abertura para a participação da sociedade na construção de propostas
para formação de docentes, do fracasso da má formação dos professores advindo dos cursos
de licenciatura curta e da proliferação dos cursos particulares no final da década de 1970,
desencadeou-se, por parte dos educadores, um forte movimento pela reformulação dos cursos
de formação de professores no Brasil, sobretudo pela ascensão das forças populares.
Segundo Pereira (2007), esse movimento iniciou no final da década de 1970, com
o propósito de reformular o curso de Pedagogia, e, posteriormente, as discussões estenderam
para a reforma das licenciaturas. Para o autor, o movimento ganhou ainda mais força no
decorrer dos anos 1980, a partir da instalação do Comitê Nacional de Pró-formação do
Educador, cujo objetivo foi articular a mobilização de alunos e educadores nos debates sobre
a reformulação dos cursos de formação de professores. Esse movimento se fortaleceu na
oposição ao conjunto de indicações propostas pelo MEC, sobretudo, a alteração dos cursos de
formação de professores, viabilizadas a partir das indicações de Valnir Chagas.
Além do Comitê de Pró-formação, surgiu em substituição a este, no período de
1983 a 1990, a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador
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(Conarcfe) que, conforme Pereira (2007) marcou o rompimento entre o posicionamento dos
educadores e as indicações oficiais do Estado que emperravam as proposições de reformação
dos cursos, sob a ótica dos movimentos.
A partir dos anos 1990, o movimento em prol das reformas dos cursos de
formação de professores passa a se denominar Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (ANFOPE), a qual, desde sua origem, vem lutando em favor da
definição de uma política nacional de formação de professores.
A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(Anfope) – que se organiza a partir de 1983 como Comissão Nacional pela
Formação dos Profissionais da Educação (Conarcfe) –, no movimento de
reformulação dos cursos de formação do educador, vem contribuindo com
essa discussão, construindo coletivamente uma concepção sócio-histórica de
educador em contraposição ao caráter tecnicista e conteudista que tem
caracterizado as políticas de formação de professores para a escola básica em
nosso país (FREITAS, 1999, p. 19).

Esse contexto de rompimento e delineamento de outra concepção de formação de
professores é intensificado a partir dos anos 1980 com a crise global do modelo capitalista e a
reestruturação do sistema produtivo. O Banco Mundial se apresenta com novas proposições
para a política de formação de professores nos países subdesenvolvidos.
Freitas sintetiza bem esse contexto.
As concepções que orientam tais mudanças vêm sendo questionadas ao
serem confrontadas com a produção teórica e prática da área educacional e
do movimento dos educadores que, desde o final dos anos 70, com o
processo de democratização da sociedade, passa a colocar novas exigências
para a melhoria da escola básica e para a formação de professores
(FREITAS, 1999, p. 19).

De acordo com a autora, a consolidação de uma nova concepção via política de
formação acontece nos anos de 1990, em decorrência de conferências internacionais 15 que
discutiram os novos rumos da educação no sentido de, segundo os documentos produzidos na
época, elevar o nível de satisfação das necessidades básicas de aprendizagem.
Neste sentido, Frigotto (2006) destaca os grandes debates nacionais que
envolveram a participação de diferentes segmentos organizados da sociedade civil, com um
amplo processo de discussão, proposição e negociação a partir de grupos de trabalho,
audiências públicas, seminários temáticos, debates e encontros por todo o país. Esse processo
ocorreu por ocasião da aprovação do Projeto de Lei 1.258/88 que propunha uma Lei de
Diretrizes e Base (LDB) de iniciativa popular, bem como o Plano Nacional de Educação,
15

Conferência de Ministros da Educação e de Planejamento Econômico, realizada no México, em 1979;
Conferência Mundial de Educação para Todos de Jontien, em 1990, na Tailândia, que culminou mais tarde com
a aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira– LDB 9.394/96.
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vinculado a um projeto nacional que “postulava mudanças estruturais na sociedade e na
educação.” (FRIGOTTO, 2006, p. 264). O desfecho de tais mobilizações foi a aprovação de
projetos paralelos vinculados às propostas do Banco Mundial, dentre eles a nossa atual LDB
9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996.
Diante disso, a política de formação de professores a partir dos anos de 1990,
transpôs diferentes concepções, ideologias e políticas de governo. O processo de reforma
consistiu na elaboração da agenda de acordos no governo de Fernando Collor, passou pelo
governo de Itamar Franco e pelo Governo Fernando Henrique, auge da sua implementação.
Nos governos Lula e Dilma, as reformas se apresentaram com uma nova configuração, a qual
teve como propósito a interiorização do ensino superior. Essa trajetória será discutida a seguir
no tópico que trata sobre a política atual das licenciaturas.

1.3 O CONTEXTO ATUAL DAS LICENCIATURAS

O processo de reestruturação do trabalho, da economia e dos Estados nacionais na
década de 1990 trouxe sérias implicações para a educação. Como já assinalado no final da
seção anterior, a trajetória de construção da atual LDB (9.394/96) se insere em um contexto
de luta e de embate ideológico entre as concepções alternativas dos movimentos organizados
da sociedade e a concepção neoliberal representada pelo capital. A reforma do Estado buscou
alterar o modelo de administração pública patrimonialista e burocrático para o modelo
empresarial, baseado nos princípios gerencialista, no desenvolvimento tecnológico e na
globalização da economia mundial.
De acordo a análise apresentada por Pinho (2007), com base na reforma do
Estado, empreendeu-se a reforma educacional brasileira, polarizada entre a proposta
representada pelos interesses da sociedade civil e da comunidade científica educacional,
defensoras de uma gestão educacional democrática e participativa, e do outro lado, a proposta
neoliberal vinculada aos organismos internacionais, defensores dos interesses do mercado, os
quais têm desempenhado o papel de consultores e financiadores da reforma educacional nos
países considerados subdesenvolvidos.
O projeto da LDB vencedor em 1996 revelou-se como um duro golpe para a
sociedade brasileira, uma vez que sua aprovação se deu em um contexto de real interferência
no processo democrático reestabelecido no país desde a aprovação da Constituição Federal de
1988, o qual havia permitido à comunidade acadêmica e científica e aos movimentos sociais
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uma mobilização em torno da construção de um projeto de lei para a educação nacional de
iniciativa popular.
Atribui-se a Darcy Ribeiro a autoria extraordinária do golpe regimental16 que
culminou com a aprovação do texto final da Lei, porém se percebe que a partir da posse de
Fernando Henrique Cardoso, em 1995, configura-se no país uma nova conjectura política e, a
partir daí, as ações do governo no plano da política educacional são direcionadas para a
consolidação de uma política liberal. (PINHO, 2007).
Constitui-se aqui o terceiro marco referencial das licenciaturas, o qual,
diferentemente dos outros dois momentos anteriores, tem a sua regulamentação associada a
uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB) nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, vários mecanismos de regulação têm sido
elaborados, tais como Decretos-Lei, Pareceres e Resoluções do Conselho
Nacional de Educação, Portarias Ministeriais, visando disciplinar as ações
relativas à formação dos profissionais da educação. As políticas de
universalização, assumidas pelo Brasil em diferentes cúpulas educacionais,
vêm repercutindo sobre o docente e, consequentemente, levando os
governantes a assumir determinadas medidas (MAUÉS, CAMARGO, 2012,
p. 155).

Dentre as medidas de alterações provocadas por esta Lei 9.394/96 e que afetaram
diretamente o desenvolvimento da política de formação de professores, estão: os Institutos
Superiores de Educação (ISE), as escolas normais superiores e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores.
O desenho dos Institutos Superiores de Educação, traçado pelo Decreto17 nº
3.276/1999, na concepção de Saviani (2009), representou uma frustração para os movimentos
de educadores, que aspiravam na nova LDB à possibilidade de equacionar o problema de
formação de professores. Todavia, o que se presenciou foi um retrocesso em relação às
proposições dos movimentos de educadores, que desde a instauração do regime militar
vinham se mobilizando em torno da reforma dos cursos de formação de professores,
16

De acordo Zanetti (1997), o golpe regimental do MEC se dá a partir da alegação, por parte do Senador Darcy
Ribeiro (PDT/RJ), da inconstitucionalidade de uma série de artigos do PL 101/93, na sua maioria referentes ao
Conselho Nacional de Educação. Assim, este senador apresenta um substitutivo, anexando-o a um projeto de lei
provindo da Câmara, de autoria do ex - deputado Florestan Fernandes, de número 045/95 e que tratava de bolsas
de estudo para a pós-graduação." Neste projeto, que continha apenas oito artigos, o Sen. Darcy Ribeiro retirou
seis e acrescentou 83 artigos. A partir desta manobra regimental, apresenta-se o Substitutivo Darcy Ribeiro à
LDB, fazendo com que o Substitutivo Cid Sabóia retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e à Comissão de Educação do Senado.
Disponível em http://www.ifil.org/Biblioteca/zanetti.htm, Acesso em 22/01/2017
17
O Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, dispõe sobre a formação em nível superior de professores para
atuar na educação básica e dá outras providências.
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denunciando o nivelamento, por baixo, das políticas educacionais, as quais têm provido o
estreitamento dos cursos e uma formação aligeirada.
Na concepção apresentada por Pinho (2007), o retrocesso dessa política
educacional fica caracterizado quando se observam as finalidades dos Institutos Superiores de
Educação e do Curso Normal Superior, expressas no texto do Decreto nº 3.276/1999, as quais
enfatizam: buscar formar professores para a educação básica; atuar na formação continuada
dos professores em todos os níveis; oferecer formação pedagógica para os bacharéis que
queiram atuar no ensino, mantendo assim o antigo esquema I e II. Além disso, os ISEs
assumiriam o papel de atuar no ensino de caráter técnico-profissional; com a prática de ensino
voltada para a formação de professores, sem se comprometerem com as atividades de
pesquisa e extensão, uma vez que no seu quadro docente a Lei exige apenas o mínimo de 10%
de mestres e doutores, o que fica aquém do que é exigido para as universidades (70%).
Do outro lado, para atendimento à demanda da formação de professores para
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, o curso Normal
Superior incumbiu-se dessa função, papel que vinha se constituindo historicamente pelas
faculdades e centros de educação das universidades públicas e pelos cursos de Pedagogia.
Segundo Maués & Camargo (2012), a institucionalização dos Institutos
Superiores de Educação sofreu forte resistência por parte da comunidade acadêmica: as
universidades públicas, as associações científicas e políticas vinculadas à área de educação
criticaram veementemente a possibilidade de essas instituições assumirem o papel da
formação de professores, uma vez que, diferentemente das universidades, o seu formato
acadêmico não vinculava as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tripé considerado
indissociável na formação em nível superior.
As mudanças na política de formação de professores, preconizadas pela LDB,
foram orientadas pela Resolução CNE/CP 01/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, de graduação
licenciatura plena. Esta resolução proporciona a criação das diretrizes específicas para cada
curso, entre elas, a criação das Diretrizes para o curso de Pedagogia (Resolução nº 1 de 15 de
maio de 2006), institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Pedagogia, os quais passam a ser reconhecidos como curso de licenciatura com a incumbência
de formar professores do normal médio, para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, na Educação Profissional das áreas modalidade de Educação de Jovens
e Adultos e formação de gestores.
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Outra medida tomada pelo governo, e articulada à LDB, trata do financiamento da
educação. Para atender às exigências do Banco Mundial pela universalização do Ensino
Fundamental, foi sancionada em 24 de dezembro de 1996 a Lei nº 9.424, que trata do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
(FUNDEF), substituído em 2007, durante o primeiro mandato do presidente Luis Inácio Lula
da Silva, pela Lei nº 11.494/07, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
A partir de 2003, o então eleito presidente, Luis Inácio da Silva assume a
presidência do país e inaugura uma nova onda de expectativas por parte da sociedade
brasileira (entidades organizadas, comunidade acadêmica, sindicados e associações18), no
sentido de que o novo governo tomaria medidas que viessem ao encontro dos anseios dos
movimentos de educadores, que desde sua origem, nos anos 1960, e de forma mais intensa no
final do século passado, vêm lutando pela implantação de uma política nacional de formação
de professores.
Diante disso, o governo programa uma agenda política mediada pela estratégia de
inclusão do novo Modo de Produção do Capital - MPC, assim, sanciona a Lei (11.494/07) que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) como uma possibilidade de corrigir,
dentro da particularidade do capital, uma distorção da lei anterior. Deste modo, prioriza o
financiamento de toda a educação básica e não apenas do ensino fundamental, o que, segundo
Mézáros (2008), é uma estratégia para corrigir os detalhes defeituosos causados.
Ainda em 2007, estudos oficiais realizados pelo governo, por meio do Ministério
da Educação, apontavam para o problema do déficit do número de professores para o Ensino
Médio. O relatório final recomendou que houvesse uma precedência na formação de
professores nas áreas de ciências naturais e exatas nas quais a deficiência de formação é mais
acentuada. (BRASIL, 2007).
Em resposta a esta demanda, conforme análise feita por Dourado (2012), o Plano
de Metas Compromisso de Todos pela Educação (Decreto Nº 6.094, 24 de abril de 2007)
estabeleceu diretrizes como: instituição de programas de formação inicial e continuada de
professores; plano de carreira, cargo e salário para os profissionais da educação; valorização
18

De acordo Scheibe (2010 compõem as principais associações de educadores que levantaram a bandeira
em favor da educação: Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE);
Associação Nacional de Política e Administração Escolar (ANPAE); Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPEd); Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES); Fórum de Diretores das
Faculdades de Educação (Forumdir)
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do mérito do trabalhador; e ainda programas como o Fundeb, a Universidade Aberta do Brasil
(UAB), o Piso do Magistério, a Prodocência, Nova Capes e o Programa de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID).
Para implementar programas como o Pró-Licenciatura – Programa de Formação
Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio, que cria a Universidade Aberta do
Brasil (UAB) –, o Governo mobilizou o MEC e várias de suas secretarias: Secretarias de
Educação Básica (SEB) e de Educação a Distância (SEED); além de contar com o apoio e
participação das Secretarias de Educação Especial (SEESP) e Educação Superior (SESu) com
a finalidade de melhorar a qualidade da Educação Básica.
Também em 2007, o governo modificou a estrutura da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ao atribuir a esta instituição o papel
de articular a política de capacitação inicial e continuada dos professores da Educação Básica
das redes públicas. Essa atribuição abriu caminho para a execução do Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), instituído pelo Decreto nº 6.755, de 29
de janeiro de 2009.
Nos anos 2008 e 2009, o governo tomou duas medidas políticas que trouxeram
implicações para a classe dos trabalhadores do ensino da Educação Básica, que ataca
sobremaneira o aviltamento salarial. Tais medidas, embora não resolvam os problemas da
atratividade docente, tornam as condições de trabalho mais justas para quem está nela. Em
2008, por meio da Lei nº 11.738/08 de 16 de julho, o Governo cria o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica e, em 2009, por
meio da Resolução CNE/CEB n° 2/2009, fixa as Diretrizes Nacionais para Plano de Carreira e
Renumeração dos profissionais do magistério público da Educação Básica.
O cumprimento dessa agenda política, segundo Minto (2014), apesar de contar
com o apoio de profissionais e gestores da área de educação, não significou a ausência de
resistências por parte dos sujeitos que estão na base das contradições do processo, de modo
particular, contra programas de expansão do ensino a distância (UAB), contra a atuação de
fundações privadas, as formas de vigilância e controle mercantis no interior da IES públicas, o
atrelamento das atividades mantidas pelo Estado com o capital privado.
Além disso, as políticas mais recentes que recaem sobre as licenciaturas ainda
estão em fase de regulamentação e execução. Dentre elas, a Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências; e a
Resolução CNE/CP nº 02 de 01 de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior - DCNs (cursos de licenciatura, cursos de
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formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada.
Diante da importância das contradições e dos processos que estão nas bases das
políticas públicas, a aprovação do Plano Nacional de Educação foi antecedida por um amplo
debate em conferências municipais, regionais e estaduais, e duas Conferências Nacionais de
Educação - CONAE, que aconteceram nos anos de 2010 e 2014. Nelas, as associações da área
de educação cumpriram seu papel de levar para o centro do debate a discussão sobre a
importância das licenciaturas para a formação teórica e interdisciplinar dos profissionais da
educação, tendo a relação teoria-prática, a pesquisa e o trabalho como eixos norteadores dessa
formação.
O Plano Nacional de Educação de 2014 traz três estratégias que podem definir a
política nacional de formação de professores e dar outros rumos às licenciaturas: primeira
(estratégia 12.4) estabelece prioridades para a formação de professores da Educação Básica,
sobretudo das áreas de matemática e ciências; a segunda (estratégia 13.4) diz respeito à
melhoria da qualidade dos cursos de Pedagogia e das licenciaturas, embora traga a avaliação
como parâmetro de medida de qualidade e relevâncias desses cursos para além da diversidade;
e a terceira (estratégia 16.2) propõe a consolidação de uma política nacional de formação de
professores da educação básica e definição de diretrizes.
Entre as vinte metas estabelecida pelo Plano Nacional de Educação aprovado em
2014, a meta 15 estabelece o prazo de 1 (um) ano para definir a política nacional de formação
dos profissionais da educação, para assegurar formação de nível superior a todos os
professores da Educação Básica em suas respectivas áreas de atuação. Reforça ainda que seja
garantida esta formação em cursos de licenciaturas nas áreas específicas em que atuam.
A Resolução CNE/CP 02/2015, embora seja repleta de ranços, trouxe novos
avanços para as licenciaturas. Os ranços representaram uma derrota para as entidades que
historicamente combateram as políticas emergenciais e provisórias de formação de
professores. Isso fica evidente ao ver que o texto da Resolução manteve a continuidade da
eterna justaposição licenciaturas-bacharelado, uma vez que a formação inicial para
professores compreende, além dos cursos de graduação de licenciatura, a possibilidade de
formação pedagógica para graduados não licenciados. Quanto aos avanços, a própria
comissão que estudou sobre a temática representou uma conquista para os educadores, uma
vez que essa comissão, responsável pela elaboração do documento, foi composta, segundo
Dourado (2015), por conselheiros da Câmara de Educação Superior e da Câmara de Educação
Básica, educadores que ao longo dos 10 anos realizaram inúmeras reuniões, trabalhos,
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audiências públicas, estudos e produção de textos e pesquisa sobre o tema. Além disso, o
autor aponta ainda como avanços: a garantia de proposições da CONAE; a busca por uma
sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; a relação dos licenciados com as
instituições de educação básica; valorização do contexto local; valorização da língua brasileira
e de Sinais (libras); e “questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios
de equidade” (DOURADO, 2015, p. 306).
Enfim, no contexto atual, observa-se que as políticas de formação de professores
continuam no centro do debate por parte dos educadores organizados em suas respectivas
associações. Fica ainda latente a necessidade de uma consolidação da política nacional de
formação de professores, além da articulação de um sistema nacional de educação e o
reconhecimento das licenciaturas como principal espaço de formação não dissociada do
ensino, da pesquisa e da extensão preocupada com a formação do indivíduo que possa gerar
mais demanda por educação.
No próximo capítulo, a discussão sobre a formação de professores é retomada sob
a lógica da política de formação de professores nos Institutos Federias de Educação
Tecnológica, onde se destacará o cenário político e a produção acadêmica referentes à política
de implantação das licenciaturas nessas instituições.
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE
EDUCAÇÃO: O CENÁRIO POLÍTICO E PRODUÇÕES ACADÊMICAS

A ideia de formar professores em institutos específicos para tal não é nova. De
acordo com Vicentini e Lugli (2009), antes da Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto – Lei nº
8.530 de 02/01/1946), nas reformas do ensino paulista (1892 e 1920) já se mencionava a
formação de “educadores profissionais” nessas instituições. Com o advento da Lei (8.530/46),
esse espaço constituía um terceiro nível de formação docente que, voltado anteriormente para
a formação de gestores (diretores e inspetores primários e orientadores escolares), passou a
ofertar formação especializada para professores da educação especial, pré-primária, artes,
música, desenho, canto e professores do Ensino complementar primário e do Ensino
Supletivo.
Na reforma universitária dos anos de 1930, o estatuto das universidades (Decreto
19.851/31) previu a criação das unidades universitárias em forma de institutos de ensino
superior. Compunham os institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de
Medicina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Posteriormente,
quando transformados em departamentos/faculdades ou centros universitários com a reforma
universitária nos anos de 1960, a figura dos institutos foi extinta.
Com a implementação da LDB (9.394/96), a ideia de instituto para formação
professores ressurge na legislação com um novo desenho, agora como lócus, dividindo com
as universidades o papel pela formação dos profissionais da Educação Básica. Diante das
críticas advindas da comunidade acadêmica e dos movimentos educacionais, os Institutos
Superiores de Educação não prosperaram, segundo Maués e Camargo (2012), nem mesmo nas
instituições privadas.
Entretanto, a partir das medidas políticas adotadas pelo governo no ano de 2007,
foi decretada a reorganização e integração das instituições federais de educação tecnológica,
Decreto nº 6.095/200719, na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
19

Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007 que estabelece as diretrizes para o processo de integração de
instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica .
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– RFECT. A partir daí, há uma corrida por parte das instituições, com exceção dos CEFETS
antigos (Rio de Janeiro, Minas), para implantação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia e para a transformação de CEFET em Universidade Tecnológica, neste
caso particular, o CEFET- Paraná.
Esse escarcéu em torno da criação dos Institutos Federais e da Rede Federal de
Educação Tecnológica causou certa apreensão e incertezas por parte dos educadores que
suspeitaram da proposta, vendo nela a possibilidade de uma consolidação dos Institutos
Superiores de Educação. Freitas (2007), levantando essa suspeita, afirma que:
A retomada da proposição dos Institutos Superiores de Educação e das
concepções que nortearam sua criação – pela criação dos IFETs e a
ampliação dos pólos da UAB –, com a retirada da formação da ambiência
universitária, concepção exaustivamente criticada pelas entidades da área,
desde a LDB. Nesse sentido, não está descartada a possibilidade de que a
formação nas licenciaturas seja revisada, à luz das proposições conceituais e
metodológicas do programa Pró-Licenciatura, contribuindo para aprofundar
a concepção tecnicista e pragmática que vigora nos processos formativos
atuais (FREITAS, 2007, p.16).

Fica evidente, nesse contexto, a preocupação por parte dos educadores de que a
institucionalização de mais um lócus de formação de professores, principalmente os da
educação básica, proporcionasse diversificação desordenada de ambientes para a formação de
professores, indo assim de encontro à reivindicação dos movimentos educacionais, os quais
sempre se mobilizaram em favor das universidades se constituírem como o único espaço de
formação de professores.
Mesmo com um debate contrário, em 29 de dezembro de 2008, através da Lei n.
11.892, foram instituídos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Estas
instituições assumem uma nova configuração entre as Intuições de Ensino Superior, deixam
de serem autarquias isoladas e passaram a operar em posições estratégicas por meio das
reitorias centralizadas, de acordo Silveira (2013), transformando as antigas Escolas Técnicas,
Agrotécnicas e CEFETs em Campi e/ou unidades avançadas. Também passam a verticalizar o
ensino ao ofertar cursos técnicos, técnicos integrados ao ensino médio; a graduação em
bacharelado, licenciaturas e as graduações tecnológicas, com possibilidades de ofertar ainda
cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) “voltados principalmente
para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica.” (BRASIL, s/d).
A distribuição dos Institutos Federais em todo país constitui uma política
estratégica do governo ao criar 38 Instituições multicampi, de modo a contemplar todas as
unidades da Federação e cobrir todo território nacional de acordo as mesorregiões
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geograficamente delimitada em cada Estado, e assim garantir a presença mínima de um
instituto em cada unidade da federação.
De acordo com o documento do MEC (s/d), que aponta as contribuições para a
construção dos cursos de licenciatura dos Institutos Federais, a inserção das licenciaturas
nessas instituições tem como premissas a integração entre a ciência, tecnologia, trabalho e
cultura, conhecimentos específicos e desenvolvimento da capacidade de investigação
científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários à
atuação profissional, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Ainda
segundo o referido documento, estas instituições buscam formar um professor destinado a
atuar na Educação Básica e/ou Profissional diferindo de certa forma dos Institutos Superiores
de Educação.
Entre os princípios e pressupostos pedagógicos norteadores das licenciaturas nos
IFs, o documento destaca: a busca por uma conexão entre a formação de professores para a
Educação Básica e formação de professores para a Educação Profissional; o
comprometimento com a escola pública; o reconhecimento da realidade social e da cidadania
como ações educativas; o ser humano como centro do processo educativo; a formação do
profissional de forma crítica, criativa e construtiva; a correlação entre áreas que se articulam
umas com as outras; o magistério, considerado como base imprescindível à formação docente,
e pesquisador de sua própria prática pedagógica; uma sólida base humanística, científica e
tecnológica articulada com a ação pedagógica na formação docente, por meio de um processo
dinâmico de apropriação e produção do conhecimento.
Não obstante, os Institutos Federais não constituem propriamente a mesma
configuração dos Institutos Superiores de Educação, uma vez que as premissas que norteiam o
processo de formação dessas instituições se diferem no campo de abrangência e nas ações de
ensino. Além da integração educação, ciência e tecnologia, trabalho e cultura, os Institutos
Federais prezam pelo princípio da investigação científica e pela indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão e difusão do conhecimento mediante a pesquisa aplicada.
Indubitavelmente, no aspecto de concepções, ficam evidente na materialidade
ideológica dessas instituições as mesmas premissas que fundamentam o discurso das políticas
educacionais implementadas a partir dos anos 1990. Preservam-se ainda termos que, fora de
um contexto, expressam as orientações da política hegemônica dos organismos unilaterais:
diversificação, inclusão, desenvolvimento, currículo flexível, cidadania e dimensões
conceitual, procedimental e atitudinal. Essas palavras denotam as contradições expressas nos

43

documentos oficias que regulamentam as políticas de formação de professores nos Institutos
Federais de Educação.
Portanto, a expansão da educação superior no Brasil durante a década de 2000
evidencia sua articulação à política de diversificação do local de formação de professores.
Dentre as várias medidas que provocaram alterações na política de formação de professores,
destacamos as ações governamentais como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), Decreto 6.096/2007, e a implantação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia por meio da Lei 11.892/08. Tais ações
proporcionaram a expansão das licenciaturas nas instituições públicas federais. Além dessas
medidas, por exigências da LDB, aumentou-se a demanda pela profissionalização e pelo
desenvolvimento profissional dos professores em exercício, fomentando a instituição de
Programas como o Pró-licenciatura, que proporcionou a oferta de vagas à distância através da
UAB, e programas emergenciais como o PARFOR.

2.1 AS PESQUISAS SOBRE AS LICENCIATURAS NOS INSTITUTOS FEDERAIS

Por serem as licenciaturas no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais objeto
deste estudo, realizou-se um levantamento das produções acadêmicas sobre as licenciaturas
nos Institutos Federais, produzidas entre os anos 2009 e 2015. Para compreender e aprofundar
o conhecimento a respeito da realidade desse objeto, foi realizada uma imersão nos trabalhos
de investigação já realizados a esse respeito, buscando identificar o que evidenciam sobre o
tema em questão.
Segundo Haddad (2002, p. 9), os estudos denominados estado da arte permitem
alcançar, pelo menos, três objetivos: sistematizar um determinado campo de conhecimento;
identificar temáticas dominantes e emergentes e identificar as lacunas ainda não exploradas na
área e que apontam a necessidade de pesquisas futuras.
A partir dessa compreensão, portanto, realizou-se um mapeamento das produções
científicas publicadas nos formatos de teses e dissertações nos programas de pós-graduação
das universidades brasileiras, e que estão disponíveis nos bancos de dados digitais. Para mais
informações, Buscou-se ainda artigos científicos publicados em periódicos e trabalhos
divulgados nos anais de eventos científicos a respeito das licenciaturas nos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Educação.
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No tocante aos anais de eventos e periódicos da área de educação examinados,
focalizou-se inicialmente naqueles apresentados em reuniões da ANPAE20 e da ANPED21, por
serem esses eventos consolidados na área da pesquisa em educação, e posteriormente
buscamos os trabalhos publicados nos eventos do Fórum Mundial de Educação Profissional e
Tecnológica, por ser um evento específico da rede – RFECT, e no Encontro Nacional das
Licenciaturas (Enalic), evento que tem uma abrangência maior das produções sobre as
licenciaturas. Quanto aos periódicos, a busca concentrou nas publicações do portal da Capes,
na Revista Brasileira de Educação no sítio eletrônico da ANPED, e na Revista Brasileira de
Política e Administração da Educação da ANPAE. Porém, a busca nesses periódicos não foi
exitosa, pois não foi encontrado nenhum artigo que contemplasse os termos pré-estabelecidos.
Os bancos digitais de dados utilizados foram: o Banco de teses e dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Assim, delimitou-se a busca por trabalhos a partir
dos descritores definido no quadro 1.

Quadro 1 - Descritores de busca
Descritores centrais

Descritores correlatos

As licenciaturas nos Institutos

As licenciaturas nos IFs

Federais

As licenciaturas nos IFETs
Implantação das licenciaturas nos IFs
As licenciaturas nos CEFETs

Formação de professores nos

Formação de professores nos IFs

Institutos Federais

Política de formação de professores no IF
Concepções e política de formação de professores nos IFs
Formação de professores no IFET política e concepção

Formação de professores nos Institutos Federais e as licenciaturas nos Institutos Federais
Fonte: dados da pesquisa

20

De acordo e estatuto social da ANPAE, a Associação Nacional de Política e Administração da Educação,
daqui por diante denominada ANPAE, é uma associação civil de caráter educativo, científico e cultural, sem fins
lucrativos e econômicos e sem vinculação confessional e/ou político-partidária, com duração ilimitada, que tem
como objeto de estudo e campo de atuação as políticas públicas e o governo da educação, a gestão escolar e
universitária e seus processos de planejamento e avaliação. Disponível
em:
http://www.anpae.org.br/website/arquivos?task=finish&cid=2&catid=2 25/09/15
21
ANPEd, é uma associação sem fins lucrativos e econômicos, com duração ilimitada, que congrega programas
de pós-graduação stricto sensu em educação, professores/professoras e estudantes vinculados(das) a estes
programas e demais pesquisadores/pesquisadoras da área. http://www.anped.org.br/anped/legislacoes-enormas/estatuto . 25/09/15
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A busca pelas produções foi realizada a partir dos descritores: Licenciaturas nos
institutos Federais e Formação de Professores nos Institutos Federais. Para ampliar a busca foi
necessário fazer o cruzamento dos termos centrais com outros descritores correlatos, como
demonstrado no quadro 1. Esses termos poderiam estar contidos nos títulos dos trabalhos, nas
palavras-chave e/ou nos resumos das referidas produções.
Nos anais das reuniões da ANPED, foram examinados os trabalhos (comunicação
oral e os pôsteres) apresentados nos Grupos de Trabalhos (GT) 8, 11 e 5 durante o período
delimitado para a pesquisa. O GT 8 discute a formação de professores, o GT11 a política de
educação superior e o GT5 a política educacional.
Em termos quantitativos, foram localizados seis trabalhos sobre os Institutos
Federais, porém, dentre eles, apenas um (1) foi identificado como relativo ao tema de
pesquisa.

O trabalho, apresentado na 34ª reunião da ANPED (2011), tem como título

“Formação de Professores nos Institutos Federais: as Licenciaturas” e é de autoria de
Fernanda Lima – UnB. O trabalho teve como objetivo identificar os objetivos da expansão
dos cursos de licenciaturas na Rede Federal de Educação - RFECT, por meio dos Institutos
Federais, além dos pressupostos pedagógicos trazidos nessa política de formação de
professores.
Quanto ao levantamento das publicações dos eventos da ANPAE (XXIV
Simpósio, 2009; XXV Simpósio, 2011; XXVI Simpósio, 2013; III congresso Ibero
americano, 2012; e III congresso Ibero americano, 2014), procurou-se examinar as atividades
apresentadas em forma de pôster e comunicação oral. Nesses eventos foram localizados três
trabalhos, sendo que dois deles abordam as licenciaturas nos Institutos Federais e o outro
discute a expansão do ensino superior na instituição.
Entre os trabalhos identificados, o com título “A importância do curso 2ª
licenciatura em dança do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília –
IFB na capacitação de professores da SEDF”, de autoria de Hellen Cristina Cavalcante
Amorim, foi apresentado no Simpósio XXVII, 2015, e trata do Plano Nacional de Formação
de Professores – PARFOR, no interior desta instituição.
O segundo trabalho se intitula “Inovação e tecnologia nos currículos dos cursos de
licenciatura do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS”, de
autoria de Michelle Pizzato; Clarice Escott; Márcia Moraes. O mesmo foi apresentado no
XXV Simpósio, 2011, e faz uma análise sobre a inovação e a tecnologia nos currículos de
formação de professores do IFRS. Apesar do tema central desse trabalho fugir do nosso
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propósito de estudo, a opção foi por mantê-lo, uma vez que essa produção sinaliza o interesse
dos pesquisadores em investigar as licenciaturas no interior dos Institutos Federais.
Quadro 2 – Trabalhos apresentados em eventos: Anped e Anpae
Associação

Evento

Ano

ANPED

34ª
reunião

ANPAE

Simpósio
XXVII

Simpósio

GT/Eixo

Título do Trabalho

Autores

2011 GT8 formação
de professores

Formação de Professores nos
Institutos Federais: as Licenciaturas

Fernanda Lima

2015 GT1 Política e
gestão
da
educação básica

A importância do curso 2ª
licenciatura em dança do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília – IFB na
capacitação de professores da SEDF.

Hellen Cristina
C. Amorim

2011 Não foi possível

Inovação e tecnologia nos currículos
dos cursos de licenciatura do Instituto
de Educação Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul – IFRS.

Michelle
Pizzato; Clarice
Escott; Márcia
Moraes

identificar o GT
XXV
Fonte: ANPED / ANPAE

Nota-se, que há, portanto, um número reduzido de trabalhos que abordam as
políticas de formação de professores nas licenciaturas dos Institutos Federais, apresentados
nos eventos das duas associações citadas. Para ampliar a busca, decidiu-se por incluir outros
eventos, os quais, mesmo ainda não tão consolidados como os outros dois, têm se destacado
como espaços específicos de debate e de discussão sobre aquele que também é o nosso objeto
de investigação. São eles: Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic) e o Fórum Mundial
de Educação Profissional e Tecnológica.
Quanto aos eventos do Enalic, foram examinados os anais dos encontros
realizados entre os anos de 2011 a 2014. Nestes foram localizados trinta e três (33) trabalhos
sobre as licenciaturas nos Institutos Federais (conforme o quadro 11 em apenso, apêndice B),
nos quais foram abordados diferentes temas: PIBID, evasão, teoria e prática, tecnologias
digitais, currículo, identidade profissional, modalidade de ensino, licenciatura em educação
profissional, dificuldade de aprendizagem. Entre os trabalhos localizados, foram selecionados
quatro trabalhos que se alinham ao nosso objeto em estudo.
Do mesmo modo, procurou-se examinar os eventos do Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica – FMEPT que aconteceram nos anos de 2012 e 2015.
No primeiro evento (edição 2012), foram localizadas cinco produções sobre as licenciaturas
nos IFs, no entanto, na edição de 2015, no ato da pesquisa (setembro/outubro do mesmo ano)
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as produções não estavam disponíveis para consulta. Assim, se fez a busca apenas dos
trabalhos selecionados e aprovados para o evento, com seis indicações de trabalhos.
Todavia, a partir daqui, o estado do conhecimento focou apenas na análise dos
dados levantados junto aos bancos digitais de teses e dissertações, uma vez que, não foi
encontrado um número significativo de produções correlatas apresentadas em eventos ou
publicadas em periódicos especializados para que se pudesse estabelecer um levantamento
satisfatórios de obras desta natureza para os devidos cruzamentos de dados. Assim, os dados
foram organizados em tabelas com os seguintes eixos: número de teses e dissertações
produzidas; distribuição geográfica de produção científica; a origem institucional dos
participantes; distribuição temporal dos trabalhos a partir da implantação dos Institutos
Federais; perspectivas e enfoque metodológicos das pesquisas e as síntese das conclusões.

2.1.1 Número de teses e dissertações

Quanto ao número de teses e dissertações que têm como tema central as
licenciaturas ou temas correlatos que compunham os cursos de licenciaturas nos Institutos
Federais, foram selecionadas para análise ao total treze produções, sendo cinco teses e oito
dissertações, como proposto no quadro 3.
Quadro 3 – Teses e dissertações
Tipo de
Produção

Dissertações

Título do trabalho

Autor

IES/ANO

Perspectivas de formação no curso de Licenciatura em Química
do IFSC

SILVEIRA, Maria
Leda Costa

UFSC -2013

Licenciaturas nos Institutos Federais de Educação Ciência e
Tecnologia: Implantação e desafios

ASSIS, Maria
Celina De Santos

UFRS - 2013

Processos de implantação e implementação dos cursos de
Licenciatura em Matemática e Física no CEFET-PI

ALVES, Rosilda
Maria

UnB - 2009

A formação de professores nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia: um estudo da concepção política

LIMA, Fernanda
Bartoly G. de

UnB - 2013

Implementação de licenciaturas para a formação de professores
da educação básica nos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia

GOMES,
Fernandes

UnB - 2013

Formação de professores nas licenciaturas do Instituto Federal
Goiano: políticas, currículos e docentes

ARANTES,
Fabiano
Ferreira

Disciplinas pedagógicas em curso de licenciatura em
matemática: um estudo das enunciações de estudantes do

NASCIMENTO,
Telma Teixeira do

Daniela

UFG - 2013
José

UNISINOS 2013
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Instituto Federal do Piauí

Teses

Políticas de formação de professores da área de ciências da
natureza: uma análise do processo de criação e implementação
da licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste

SOUSA, Aparecida
Gasquez de

UFMS - 2011

Políticas de formação de professores para a educação
profissional e tecnológica: cenários contemporâneos

COSTA, M. Adélia
da

UFU - 2013

Política de formação de professores nos Institutos Federais e a
licenciatura em matemática do IFRS - Campus Bento Gonçalves

BAVARESCO,
Delair

UNISSINOS
– 2014

Formação de professores nos Institutos Federais: estudo sobre a
implantação de um curso de licenciatura em um contexto de
transição institucional.

FLACH, Ângela

UNISSINOS
– 2014

Formação inicial de professores para educação básica, no
contexto dos IFS: propondo indicadores de qualidade, a partir de
um estudo de caso no IFRS

VERDUM, Priscila
de Lima

PUC-RS
2015

Formação inicial de professores: um estudo das disciplinas
filosóficas do curso de licenciatura em geografia do Instituto
Federal Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus
São Paulo

UGLAR,
Monteiro

USP – 2014

Andréa

–

Fonte: - Capes – IBCIT/BDTD

No processo de busca das produções nos bancos de dados digitais, foram
localizadas no banco de teses e dissertações do portal Capes vinte e dois trabalhos com
referência ao Instituto Federal, entre eles, apenas três trabalhos atenderam aos critérios de
escolha. No entanto, como um (1) dos trabalhos já havia sido localizado no Banco da
Biblioteca Digital Brasileira, consideraram-se apenas dois trabalhos do banco desse portal.
No banco da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no
sítio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia (IBCIT), foram
localizados quinze trabalhos referentes aos descritores, dos quais excluímos quatro,
totalizando onze produções que tratam da política e/ou concepção da formação de professores
nos Institutos Federais.

2.1.2 Distribuição geográfica das produções acadêmicas das teses e dissertações

Do ponto de vista geográfico, as produções acadêmicas selecionadas apresentam a
seguinte distribuição:
Quadro 4 - Distribuição geográfica de produção científica
Regiões
Centro-Oeste
Norte

Dissertação
5
0

Tese
0
0

Total
5
0

Percentual
38,4%
0%
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Nordeste
0
Sudeste
0
Sul
3
Total
8
Fonte: Capes – IBCIT/BDTD

0
2
3
5

0
2
6
13

0%
15,3%
46,1%
100%

É possível perceber uma concentração de produções nas Regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste. Não foi identificado nenhum trabalho sobre o tema em questão nas regiões
Norte e Nordeste. A Região Sul se destaca seguida pela região Centro Oeste, ambas com
expressivo percentual de produções. Curiosamente, apesar da região Sudeste possuir o maior
número de programas de pós-graduação no Brasil22, ela é, entre as três regiões citadas, a que
tem o menor percentual de produções sobre as licenciaturas nos IFETs.

2.1.3 Origem institucional dos participantes e distribuição temporal da produção
Relacionar a instituição de origem dos pesquisadores com a instituição na qual
defendeu o trabalho analisado permitiu identificar os principais centros de produção
acadêmica que, neste caso específico, investiga a formação de professores e, de modo
particular, a relação dos pesquisadores com os Institutos Federais.
Pela análise dos trabalhos, a instituição mais investigada neste período foi o
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) com duas teses e duas dissertações sobre a
instituição, correspondendo um total de 30,7% dos trabalhos selecionados.
Nos estados da região Nordeste, dois trabalhos são oriundos de acadêmicos que
têm relação com a instituição investigada, ambos sobre o atual Instituto Federal do Piauí
(IFPI): um desses trabalhos é a dissertação defendida em 2009 que investiga as licenciaturas
no CEFET-PI. Observa-se que, embora esta dissertação intitule a instituição como CEFET,
cabe ressaltar que a mesma é a mais antiga dentre as produções, portanto, o anteprojeto do
trabalho antecede a implantação dos Institutos Federais, que só aconteceu a partir de 29 de
dezembro de 2008 (Lei 11.892). Neste sentido, é um trabalho elaborado durante a transição da
nomenclatura da própria instituição. O outro trabalho foi defendido em 2013 e investiga as
licenciaturas na mesma Instituição, todavia, já com uma nova nomenclatura.
O Estado de Minas Gerais tem dois trabalhos representados: um investiga as
licenciaturas no Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG) e o outro pesquisa as
22

Segundo dados da pesquisa de Cirani, Campanario e Silva (2015), a distribuição dos cursos de pós-graduação
no Brasil em 2011, de acordo com os dados do IBGE, apontam que de um total de 4.650 cursos de pósgraduação, 51% estavam na região Sudeste, 20% no Sul, 18% no Nordeste, e somente 7,2% no Centro-Oeste e
4% no Norte.
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licenciaturas na Rede Federal de Educação Tecnológica (uma produção originária do CEFETMG). Cabe ressaltar aqui que o CEFET-MG, assim como o CEFET-RJ, não aderiu à Lei
11.892, que transformou os CEFETs e Escolas Agrotécnicas em Institutos Federais.
A este propósito, acrescenta-se aqui também outra produção, não localizada
dentro dos portais acima mencionados. Trata-se de uma tese localizada posteriormente em um
sítio de busca (Google), e que tem uma relevância significativa para o ordenamento deste
trabalho. A tese, de autoria de Guerra (2013), investiga as licenciaturas em matemática nos
Institutos Federais do Estado de Minas Gerais.
O Distrito Federal e os Estados de Goiás, Rondônia e Santa Catarina tiveram,
cada um, uma instituição investigada.

Quadro 5 - Origem institucional dos participantes e instituição formadora
Instituição de origem
Instituição formadora
CEFET- PI
UNB
CEFET-MG
UFU
IFSC
UFSC
IFRS
UFRS
IFB
UNB
IFNMG
UNB
IFGO
UFG
IFPI
UNISINOS
IFRS
UNISINOS
IFRS
UNISINOS
IFSP
USP
IFRS
PUC-RS
IFRO
UFMT
Fonte: Capes – IBCIT/BDTD

Produção
Dissertação
Tese
Dissertação
Dissertação
Dissertação
Dissertação
Dissertação
Dissertação
Tese
Tese
Tese
Tese
Dissertação

Ano de conclusão
2009
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2011

No tocante à Instituição formadora, como representada no quadro acima, o Estado
do Rio Grande do Sul se apresenta com uma quantidade significativa de instituições,
atingindo um percentual de 38,4%.
Na região Nordeste, durante a busca, não foi identificado nenhum trabalho sobre
as licenciaturas nos IFs que fossem provenientes de programas de pós-graduação das
Universidades dessa região. Uma produção foi desenvolvida no programa de mestrado da
Unisinos (RS) e a outra produção, sobre a mesma instituição, foi realizada na Universidade
Nacional de Brasília (UnB) no Distrito Federal.
Quanto à instituição formadora, os Estados do Mato Grosso, São Paulo, Santa
Catarina, Goiás e Minas Gerais foram representados por uma instituição cada. O Distrito
Federal com 23% dos trabalhos tem a UnB como o principal centro de produção acadêmica
sobre os Institutos Federais. Do total de vinte e dois trabalhos identificados no portal Capes,
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13 deles são provenientes da UnB, ou seja, 59% das produções acadêmicas sobre os Institutos
Federais, localizadas no portal Capes, foram produzidas nessa Instituição.
A que se deve esta expressividade? A UnB assinou um convênio23 com a
Secretaria de Educação Tecnológica, o que possibilitou a capacitação dos seus funcionários e
dos profissionais pertencentes à Rede Federal de Educação Tecnológica por meio do mestrado
profissional. A oferta de vaga para essa modalidade de mestrado possibilitou o ingresso dos
profissionais pertencentes à Rede Federal de Educação Tecnológica que, por sua vez,
demonstraram o interesse de investigar suas próprias instituições.
Outra constatação apresentada no quadro 4 se refere à produção nas instituições
públicas/privadas. Quatro trabalhos foram defendidos em instituições privadas (o que
corresponde a 33,3%), enquanto que seis (6) trabalhos (76,6%) foram defendidos em
instituições públicas. Destes, cinco (5) em universidades federais e um em uma instituição
estadual.
Estabelecemos o intervalo entre os anos de 2009 a 2015 para a realização do
levantamento das produções acadêmicas. O primeiro trabalho defendido data de 2009, no ano
de inauguração da RFECT. Este trabalho trata dos processos de implantação e implementação
dos cursos de licenciatura no CEFET-PI. A produção seguinte é de 2011, por sinal, a primeira
relacionada diretamente com o objeto deste estudo, constitui-se em um trabalho que analisa o
processo de criação e implementação da licenciatura em Biologia no Instituto Federal de
Rondônia. E em 2012 foi defendido o segundo trabalho que investiga as políticas de formação
de professores a partir da implementação das licenciaturas nos Institutos Federais
No ano de 2013, foram defendidos seis (6) trabalhos, todos dissertação de
mestrado, correspondendo a 46,1% das produções correlacionadas. Pode-se constatar que o
ano de 2013 representa o fechamento de um ciclo de quatro anos de existência dos Institutos
Federais, bem como um momento de consolidação da expansão institucional e de
implementação das licenciaturas nestas instituições. Portanto, é um intervalo considerado
adequado para o surgimento das primeiras produções que investigam as políticas de formação
de professores nesse local de ensino.
Por outro lado, as produções em 2014 sobre as licenciaturas nos Institutos
Federais correspondem às defesas de tese, com três trabalhos concluídos. O ano de 2015, até

23

Termo de Cooperação 1078/2013 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da
Educação e Cultura e Resolução CAD/UnB 003/2002 para qualificação dos servidores do quadro permanente
dos Institutos Federais e servidores da Universidade de Brasília.
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o momento de levantamento dos dados deste trabalho, registrou apenas uma produção
defendida.

2.1.4 Temas, subtemas e as categorias das produções

A partir dos temas desenvolvidos nos títulos das produções, classificou-se os
trabalhos em subtemas24 e os recortes temáticos (denominados aqui de categorias) delimitados
pelos pesquisadores para seu trabalho.
Dessas produções acadêmicas, o quadro 6 apresenta um esquema com a
distribuição temática que tem como ponto central: “as licenciaturas e formação de
professores”. A partir deste esquema temático, a classificação ficou organizada por subtemas
para proporcionar maior clareza sobre o que se está produzindo sobre a formação de
professores nos Institutos Federais. Portanto, os trabalhos selecionados enquadraram em
quatro subtemas que são: implementação, educação básica, políticas públicas, concepção e
currículo. Estes pontos, apesar de terem correlação entre si, exigiram que mantivesse a
divisão, pois as categorias apontadas demandam perspectivas diferentes, como apresenta o
quadro 6.
O subtema que apresenta a implementação das licenciaturas nos Institutos
Federais está distribuído em quatro produções: três dissertações e uma tese. Esses trabalhos
objetivaram compreender o processo de implantação, os resultados, a consolidação e os
desafios das licenciaturas nessa intuição, discutindo ainda os possíveis resultados desse
processo.
O segundo subtema denomina-se de Educação Básica porque compreende um
trabalho que objetivou construir indicadores de qualidade para a formação inicial dos
professores da Educação Básica, no contexto dos Institutos Federais. Portanto, é uma tese que
visa avaliar as políticas de formação de professores a partir dos insumos indicadores de
qualidade.
O terceiro subtema centraliza as políticas públicas. Este ficou composto por duas
produções de tese de doutorado que objetivaram compreender o cenário das públicas de
formação de professores nos Institutos Federais.

24

O subtema é o conjunto de categorias onde se enquadram as abordagens de pesquisa dada pelos autores.
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Quadro 6 – Temas, subtemas e categorias
Tema

Subtema

Categorias

Produção

Método

Implantação e desafios

Dissertação

Interativo

Processos de implantação e implementação

Dissertação

Implantação de licenciaturas em
contexto de transição institucional

um

Tese

Estudo
caso
Estudo
caso

Implantação da política Formação
professores da educação básica
Indicadores de qualidade

de

As licenciaturas e formação de professores

Implementação

Educação
básica

Políticas
públicas

Concepção
currículo

e

Dissertação
Tese

Política de formação de professores

Tese

Cenários contemporâneos da política de
formação de professores
Perspectivas de formação

Tese
Dissertação

de
de

Estudo
de
caso
Análise
Textual
Discursiva
Análise do
discurso
Dialético

Dissertação

Análise do
discurso
Dialético

Concepção política

Dissertação

Dialético

Concepção pedagógica

Dissertação

Análise do
discurso
Estudo
de
caso

Políticas, currículos e docentes

Um estudo das disciplinas filosóficas do
curso
Fonte: Capes – IBCIT/BDTD

Tese

O quarto e último subtema diz respeito às concepções implícitas nos processos de
constituição das licenciaturas e nos currículos dos cursos destas instituições. Esta abordagem
compreende cinco trabalhos, sendo quatro dissertações e uma tese. Estes trabalhos tiveram
por objetivo analisar as concepções política, filosófica, pedagógica de licenciaturas além das
perspectivas de formação de professores a partir da concepção dos atores envolvidos.
A abordagem metodológica apresentou um enfoque epistemológico diversificado.
As investigações e discussões sobre a formação de professores nos cursos de licenciaturas dos
Institutos Federais estão ancoradas de acordo o percurso metodológico escolhidos pelos
autores, o que tem apontado diferentes resultados, como está apresentado no apêndice A.
De acordo com o quadro 6, o percurso metodológico dos trabalhos foi construído
a partir de quatro opções de método: três produções recorreram ao método dialético para
analisar seu objeto de estudo, cuja função é investigar a materialidade das licenciaturas nos
Institutos, assumindo o materialismo dialético como approach epistemológico; três obras
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recorreram às formulações de Michel Foucault para fundamentar seus trabalhos de pesquisa e
discutirem a noção de governabilidade, conforme apresentado no quadro 6, como análise de
discurso; um (1) dos trabalhos recorreu aos procedimentos da Análise Textual Discursiva
(ATD) a partir do Método do Paradigma Interpretativo e o outro se utilizou de uma
abordagem metodológica – as Rodas de Conversa – pela sua forma de integração e
interagilibidade. Outro grupo de trabalhos tem seu tipo de pesquisa definido como estudo de
caso, são quatro produções desenvolvidas a partir dessa estratégia de pesquisa. Nos resumos
apresentados, os autores que optaram por este percurso metodológico não defiram um enfoque
epistemológico de pesquisa.
Em termo de considerações, este estado do conhecimento buscou analisar a
produção científica sobre as licenciaturas nos Institutos Federais, com o foco nas políticas e
concepções de formação de professores. Os resultados apontaram que ainda é pequena a
produção acadêmica em nível de programas Stricto Sensu no país sobre a política de formação
de professores dentro dessas instituições.
A região Sudeste, detentora do status de possuir o maior número de programa de
pós-graduação, foi encontrado apenas duas produções Stricto Sensu diante da busca realizada
sobre a temática inventariada. A região Centro-Oeste se destaca na produção em virtude dos
programas de mestrado profissional oferecidos pela Universidade de Brasília, direcionados
para capacitar em nível de pós-graduação profissional os servidores da RFECT. Um dos
programas de mestrado profissional trata da capacitação de gestores públicos, proporcionando
o tema da gestão como a mais quantitativa temática entre as produções encontradas na base de
dados da Capes sobre a natureza dos Institutos.
As licenciaturas nos Institutos Federais, em muitos campi, apesar de ser herança
dos CEFETs, ainda é uma novidade como lócus de formação de professores. O impacto que
proporciona as discussões sobre este ambiente é muito recente na literatura educacional, uma
vez que a transição institucional foi implementada a partir de 2009.
As primeiras produções em programas de pós-graduação Stricto Sensu concluídas
que enfatizam a política de formação de professores nas licenciaturas dos IFs só foram
publicadas a partir de 2011, com uma maior incidência de defesas em 2013.
Quanto aos trabalhos apresentados em eventos, nas reuniões da ANPAE e da
ANPED, por representarem maior expressão nacional, ainda são poucos. Esse tema não tem
sido pauta de debate dos GTs destas associações, de modo particular, nos GTs 5, 8 e 11. Os
eventos do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica e do Encontro Nacional
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das Licenciaturas sinalizaram que essa temática está em evidência, existe um grupo
significativo de professores e acadêmicos interessados em investigar o problema em questão.
Quanto aos resultados apresentados (Apêndice B), pode-se constatar que existe
muito a se fazer para consolidação das licenciaturas nos Institutos Federais, tais como
melhorias infraestruturais e na organização curricular dos cursos; superar a concepção
instrumentalista da formação docente, ter uma articulação da formação com a educação básica
e a educação profissional. Embora os resultados apontem casos específicos de um curso, de
um campus ou de uma instituição, há situações que são comuns a todas as realidades.
Na dimensão política, os Institutos emergem em um contexto de reorganização da
educação superior articulada à reestruturação do capital, portanto, as licenciaturas têm na sua
concepção um alinhamento com as orientações da política internacional que nascem no
contexto de reforma dos anos 1990.
Na dimensão pedagógica, o que as pesquisa apontam é um direcionamento para
aspectos neotecnicistas por ser uma concepção instrumentalista. Portanto, as licenciaturas são
uma realidade no interior dessas instituições, que estão em busca da consolidação de uma
identidade própria. Para que isso possa acontecer, é necessário desafiar as concepções de
natureza política, pedagógica e administrativa e as condições de funcionamento desses cursos
rumo a uma prática emancipatória da formação de professores.

56

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa tem cunho qualitativo devido às
possibilidades de compreender as informações existentes e coletadas no âmbito das políticas
públicas e de formação de professores, além de desvelar aspectos relevantes do tema a partir
da análise do objeto investigado: a política de formação de professor no Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais e seus cursos de licenciatura.
Como pesquisa de cunho qualitativo, ela apresenta caráter descritivo, por meio do
qual, segundo Marconi e Lakatos (1996), busca-se a identificação de quais eventos, atitudes e
opiniões estão manifestas em uma população, mas avança em relação à mera descrição
quando se propõe a desvelar o caráter contraditório presente em toda política pública e as
inclinações determinantes em um lócus, ao se analisar a sua relação com o universal, tal como
propõe o método do Materialismo Histórico Dialético (MHD). Como procedimento de
aproximação da realidade empírica do objeto investigado, utilizou-se a análise documental,
levando em consideração elementos que constituem a formação do professor e as entrevistas
aos professores envolvidos com a criação dos os cursos de licenciatura.
Analisaram-se os documentos da instituição (PDI, PPP e os projetos pedagógico
dos cursos) para buscar identificar as concepções da política de formação de professores no
contexto do IFNMG. A análise dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura e
suas relações com os fundamentos legais presentes na política de formação de professores se
deram a partir dos seguintes elementos: a política curricular, a proposta pedagógica e os
fundamentos legais dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, em Física, em
Química e em Matemática oferecidos pelo Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG).
A população investigada é formada pelos professores envolvidos no processo de
implantação e elaboração dos projetos de curso das licenciaturas do Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais/IFNMG - Campus Januária e Campus Salinas. Os sujeitos foram
selecionados sem distinção de cargos que ocupam no âmbito da instituição. Desta forma,
foram ouvidos professores que, além da atividade docente, também estavam exercendo função
de gestão (diretor, coordenador de curso, coordenador de ensino superior, pró-reitoria) por
ocasião da criação dos cursos.
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Neste capítulo, então, serão explicitados os fundamentos teórico-metodológicos
da investigação, levando em consideração os aspectos determinantes que caracterizam a
abordagem, a perspectiva de pesquisa e o posicionamento do autor.

3.1 ARCABOUÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO

A presente pesquisa tem seus fundamentos teórico-metodológicos a partir do
método do Materialismo Histórico Dialético (MHD), uma vez que esta perspectiva constitui
uma teoria social de caráter político-ideológico que vai além dos problemas teóricofilosóficos, o que permite levar em consideração um árduo processo de investigação sobre a
realidade. Nesta abordagem, a questão metodológica da construção do objeto científico
implica a questão epistemológica da reconstrução histórica ou de como se logrou aproximar
da realidade, pois, como afirma Ciavatta (2014, p.192), “o método não se separa da
construção de seu objeto; ao contrário, é ele que o constitui”.
Segundo Netto (2011), é a fidelidade ao objeto que garante a reprodução ideal do
movimento real deste objeto, é a leitura da estrutura e a dinâmica do objeto que determina o
percurso metodológico e os procedimentos do pesquisador, a partir da posição (perspectiva)
do sujeito que pesquisa que proporciona extrair do objeto as suas múltiplas relações.
O método em Marx começa pelo real, pelo concreto, na medida em que a
análise, os elementos forem abstraídos vai se aprofundando, e chegando a
conceitos e abstrações. No segundo momento há uma volta do abstrato para
o concreto (é um caminho de volta). No primeiro método (do concreto para o
abstrato) a representação plena valoriza-se em determinações abstratas; no
segundo as determinações abstratas conduzem as representações do concreto
por meio do pensamento (NETTO, 2011, p. 41).

Para o autor, o processo dialético do MHD permite ao sujeito capturar as
estruturas e dinâmicas do objeto, ao se utilizar de procedimentos analíticos e operar a síntese
deste movimento. É assim que o pesquisador transporta para o plano do pensamento o
conhecimento da realidade do objeto, ou seja, é por meio da pesquisa, viabilizada pelo
método, que o sujeito reproduz no plano ideal a essência do objeto que investigou.
Do mesmo modo, Minto (2014) afirma que o MHD é um método que parte da
própria realidade do objeto para explicá-lo racionalmente. Nessa perspectiva, o ato de pensar
se apropria da realidade concreta, do objeto real, que existe pela própria natureza do objeto e
proporciona por parte do sujeito, as conexões e dinâmicas do objeto. Em Marx este processo
“consiste em elevar-se do abstrato para o concreto, único modo pelo qual o cérebro pensante
se apropria do mundo” (NETTO, 2011, p. 44).
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As categorias mais simples são aquelas que podem ser abstraídas das
relações concretas, expressando as relações mais gerais de uma dada
realidade e funcionando como ponto de partida para sua compreensão,
cumprindo esta etapa fazer uma “viagem de retorno” ao mais complexo (que
também é o mesmo “concreto” que sirva de ponto de partida), para torná-lo
pensado, isto é, a realidade caótica apreendida pelo pensamento e explicada
por sua própria racionalidade. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada
produz-se, assim, um salto qualitativo (MINTO, 2014, p.30).

Esse salto qualitativo se faz necessário porque diante da fragmentação das
ciências e da instrumentalização do enfoque metodológico, na pesquisa dialética, o processo
metodológico deve partir do princípio de que o pesquisador seja capaz de situar a realidade
em um contexto concreto para pensar o não revelado ou recolher, sistematizar, analisar,
extrair das informações um conhecimento que não estava dado. (CIAVATTA, 2014).
Neste sentido, a autora afirma ainda que a realidade social seja constituída por um
conjunto dinâmico de relações que passa, necessariamente, pela ação de sujeitos sociais: no
sentido marxiano “é um conjunto de fatos articulados ou o contexto de um objeto em suas
múltiplas relações, ou ainda, um todo estruturado que se desenvolve e se cria como produção
social do homem.” (CIAVATTA, 2014, p. 195). Por tal razão, tem-se a dialética da totalidade
social como princípio epistemológico e como método de produção do conhecimento.
Para Marx o método não é um conjunto de regras formais que se “aplicam” a
um objeto que foi recortado para uma investigação determinada nem, menos
ainda, um conjunto de regras que o sujeito que pesquisa escolhe, conforme a
sua vontade, para “enquadrar” o seu objeto de investigação (NETTO, 2011,
p. 52).

Sendo assim, foi a partir da base lógica do MHD que a pesquisa aqui apresentada
foi conduzida. Buscou-se atentar ao movimento da estrutura e da dinâmica do objeto de
estudo, pois, nessa perspectiva, a relação sujeito-objeto25 orienta o princípio de produção do
conhecimento como processo cognitivo intencional, não pela ação passiva do sujeito diante do
objeto de conhecimento, muito menos pelo processo ativo do sujeito que sozinho desvenda o
fenômeno. É no movimento entre o fenômeno e o processo de investigação que se estabelece
a relação entre o objeto e o investigador, o que proporciona o desvelamento, a apreensão e a
transformação da realidade histórica.
Metodologicamente, é o resgate da dimensão histórica de uma questão que
deve permitir superar o nível formal da expressão pelo desvelamento
dialético da realidade investigada. O conhecimento produzido vai depender
da pertinência da análise de uma totalidade histórica como apreensão de suas
contradições recíproca e reconhecimento do caráter mediados dessas
25

Ciavatta (2014) aponta três posições que envolvem o conhecimento do objeto: o sujeito que conhece, o objeto
de conhecimento e o conhecimento como processo cognitivo.
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contradições na construção histórica dessa realidade. Dessa forma, não será
nunca um conhecimento acabado, mas limitado e provisório, aberto a novas
apreensões e novos reconhecimentos (CIAVATTA, 2014, p. 215).

Portanto, foi mediada pela materialização dos cursos de licenciatura no Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais que se optou pela construção desta pesquisa com base nos
fundamentos do método dialético.
3.1.1 Abordagem qualitativa
Tendo em face o problema que emerge do objeto de pesquisa e dos objetivos que
propõe desvelar as estruturas e dinâmicas da realidade qualitativa do objeto, este trabalho
estruturou-se a partir da abordagem de cunho qualitativo, devido à possibilidade de captar as
categorias manifestas em um fenômeno.
Na pesquisa qualitativa que recorre ao MHD como método de análise, as
determinações que constituem a realidade do objeto apresentam a sua essência, em um
primeiro momento, de forma aparente, empírica. É a abstração dessas determinações que
permitem ao pesquisador ir além das aparências, já que proporciona buscar conhecer esta
realidade em sua essência. Ou seja, vai além da investigação estrita das causas, das origens,
busca compreender as causas de existência do fenômeno em sua totalidade histórica, explicar
sua origem, suas intersubjetividades, mudanças e as inter-relações que se estabelecem, além
de se preocupar com a relevância social do objeto. Isto porque:
Aprecia o desenvolvimento do fenômeno não só em sua visão atual que
marca apenas o início da análise, como também penetra em sua estrutura
íntima, latente, inclusive não visível ao observável, à simples observação ou
reflexão, para descobrir suas relações e avançar no conhecimento de seus
aspectos evolutivos, tratando de identificar as forças decisivas responsáveis
por seu desenrolar característico (TRIVIÑOS, 2010 p. 129).

A opção pela ênfase na abordagem qualitativa no processo de investigação da
pesquisa se deu em virtude dessa abordagem se alinhar à perspectiva epistemológica e ao
posicionamento do pesquisador diante do objeto de investigação. Além disso, os
procedimentos metodológicos inerentes a uma pesquisa de abordagem qualitativa foram
condizentes com o método adotado pelo pesquisador para responder ao problema de pesquisa.
Conforme Triviños (2010), a pesquisa de cunho qualitativo compreende as
principais características: a) tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o
pesquisador como instrumento chave; b) é descritiva; c) Os pesquisadores qualitativos estão
preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto; d) Os
pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; e) O significado é a

60

preocupação essencial na abordagem qualitativa. Segundo o autor, a predominância da
abordagem qualitativa não exclui os aspectos quantitativos da pesquisa, uma vez que as
categorias determinantes, intrínsecas no objeto de pesquisa, podem revelar dados passíveis de
averiguação estatísticas. Portanto, não existe a possibilidade de descartar o quantitativo no
processo metodológico da pesquisa porque a realidade é desvelada mediante a construção do
objeto e, nesse processo, os determinantes quantitativos e qualitativos pertencem à mesma
realidade.
Existe uma relação necessária entre a mudança quantitativa e a mudança
qualitativa. E esta, é como sabemos, resulta das mudanças quantitativas que
sofrem os fenômenos. Mas a qualidade do objeto não é passiva. As coisas
podem realizar a passagem do quantitativo ao qualitativo e vice e versa
(TRIVIÑOS, 2010, p.108).

Portanto, a opção pela abordagem qualitativa não excluiu a dimensão quantitativa
da pesquisa que se manifesta diante da necessidade de recorrer a outras técnicas para se
apropriar dos dados contidos no objeto.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os procedimentos metodológicos que subsidiaram a pesquisa se inserem nas
características da abordagem qualitativa, a qual tem nesta pesquisa o MHD como suporte
teórico. Neste sentido, os procedimentos seguiram o movimento da busca da reprodução ideal
das estruturas e da dinâmica do objeto real, na qual as conexões entre as categorias do objeto
de investigação e suas múltiplas determinações26 permitiram a apoderação, por parte do
pesquisador, dos pormenores expressos no fenômeno. Segundo Ciavatta (2014), é necessário
levar em consideração algumas questões do método que são fundamentais em Lukács (1968):
A primeira destas questões é o movimento do abstrato para o concreto
pensado, em que, partindo do concreto figurado [...], o conhecimento supõe
que se a abstração mais delicada até atingirmos as determinações mais
simples, a rica totalidade de determinações e relações numerosas [...] a
segunda questão é a anterioridade do real concreto onde fica delineada,
crítica e metodologicamente a base da inversão materialista [...] um terceiro
aspecto é a existências de categorias e de sua relação com a realidade. As
categorias são concretos de pensamento gerados sobre a realidade objetiva e
diversificada, são mediações ontológicas da totalidade social, constituídas na
sua particularidade histórica (CIAVATTA, 2014, p. 219 -220).

26 “

Determinações são traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade; é um elemento essencial
constitutivo do objeto” (NETTO, 2011, p. 45).
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Diante desse movimento, os procedimentos metodológicos caminharam sempre
em direção à construção teórica expressa no objeto. Buscaram-se na mediação das categorias
singulares, particulares e universais as determinações da realidade. Por isso, o percurso
metodológico obedeceu a procedimentos distintos do processo, levando em conta as
categorias27 do método dialético elencado por Kuenzer (2008): a práxis, a totalidade, a
contradição e a mediação.
A partir da proposta de encaminhamento metodológico, indicada por Ciavatta
(2014), as etapas da pesquisa estão aqui denominadas: deslumbramento do objeto
(contemplação viva), juízo do objeto (análise do fenômeno) e apreensão real do objeto
(realidade concreta do fenômeno).
A primeira etapa, o momento do deslumbramento do objeto, pautou-se na
abstração da realidade objetiva e aparente do fenômeno, bem como no levantamento dos
elementos constituintes do objeto, seus condicionantes, categorias, determinações e
características; levantamento de matérias, informações, seleção de documentos (dispositivos
legais, diretrizes, produções). Foi o momento do delineamento do perfil do sujeito, do recorte
espacial e temporal do objeto, ou seja, foi o processo abstração e delimitação do fenômeno.
Essa fase do procedimento foi o ponto de partida da pesquisa, pois foi o momento de contato
direto entre o pesquisador e o objeto de estudo, foi momento concreto de definição e
saturação das determinações de existência do objeto bem como a descoberta de categorias
expressas pelas determinações.
A segunda etapa da pesquisa trata-se do juízo do objeto, pautou-se na análise e
interpretação dos elementos inventariados na etapa anterior. Foi a etapa do aprofundamento
da representação ideal do objeto no campo teórico, “é o movimento real do objeto transposto

27

Práxis: refere-se ao movimento do pensamento que vai do abstrato ao concreto pela mediação do empírico que
se estabelece pela relação teoria e prática (vice versa) no sentido de superar as descrições fenômicas e aparentes
do objeto em direção a sua realidade concreta; Totalidade: refere-se à concepção da realidade como um todo, por
meio de um processo dinâmico de criação, autocriação, do movimento de ida e volta entre o todo e as partes e da
compreensão dos fatos que se relacionam em sua totalidade. Nessa relação, “os conceitos entram em movimento
recíproco e se elucidam mutuamente, atingido níveis crescentes de concreticidade” (KUENZER, 2008, p. 64);
Contradição: refere-se ao movimento, à ligação e unidade que se estabelecem entre os contrários, é o movimento
das múltiplas determinações que, ao se opor, destrói-se ou supera-se, inclui-se ou exclui-se. É o movimento do
pensamento entre polos, dialeticamente relacionados, no transcorrer da investigação; Mediação: refere-se à
articulação das dimensões e elementos que constitui a pesquisa, ou seja, é a cisão do todo, desde a busca pelas
determinações mais simples do objeto ao estudo das relações que se estabelecem com os demais fenômenos e
com
a
totalidade.
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para o cérebro do pesquisador, é o real reproduzido e interpretado no plano ideal.” (NETTO,
2011, p. 21). Nesta etapa, os procedimentos da pesquisa foram concentrados, a partir das
categorias prescindidas da realidade objetiva, na análise da origem e desenvolvimento das
estruturas e dinâmicas do objeto de estudo em sua totalidade. Nesta fase, a pesquisa buscou
identificar e compreender as concepções e pressupostos políticos filosóficos manifestos nos
documentos oficiais que direcionam a organização e o metabolismo do objeto em
investigação. Além disso, foi quando se realizou a mediação do julgamento do objeto, a
interpretação dos dados com o objetivo de compreender teoricamente as concepções de
formação expressas nos documentos institucionais e nos posicionamentos de docentes dos
cursos de licenciatura.
A terceira etapa da pesquisa, apreensão real do objeto, foi o retorno à realidade do
objeto. Nessa etapa, buscou-se revelar as determinações concretas do objeto em sua essência,
“isto significa estabelecer os aspectos essenciais do fenômeno, seu fundamento, sua realidade
e possibilidades, seu conteúdo e sua forma, e que nele é singular e geral, o necessário e o
contingente etc.” (TRIVIÑOS, 2010, p.74). Buscou-se apreender teórica e concretamente o
objeto em estudo, apresentado a partir dos dados da pesquisa, da reprodução ideal do
movimento real do objeto investigado.
3.2.1 Instrumentos de coleta
Para a apreensão do concreto dado, durante a pesquisa utilizaram-se dois
instrumentos de coleta: a análise documental e a entrevista.

a) Análise documental
A utilização de documentos, enquanto instrumento de coleta de dados, constitui
uma fonte imprescindível para a pesquisa social. Segundo Chizzotti (2006), documento é
qualquer informação contida em um suporte material fixado por técnicas especiais, ou seja, é
toda informação sistemática, comunicada de forma oral, escrita, visual ou gestual fixada em
um suporte material como fonte durável de comunicação. O documento tem por finalidade,
segundo Gil (2008), esclarecer determinada coisa ou objeto que possa contribuir para a
investigação de determinado fato ou fenômeno.
Pela mesma razão, a análise documental vale-se dos registros cursivos, que são
persistentes e continuados, elaborados por agências governamentais ou registros episódicos e
privados, constituídos principalmente por documentos pessoais e por imagens visuais
produzidas pelos meios de comunicação de massa.
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O quadro a seguir elenca os documentos que foram analisados.
Quadro 7 - Documentos analisados
Diretrizes
Decreto
19.851/1931

nº

Data
11/04/1931

Finalidades
Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferencia, ao
systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados,
e que a organização technica e administrativa das universidades é instituida
no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos
regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das
Universidades Brasileiras.

Decreto-Lei
nº
1.190/1939
Lei nº. 5.540/68

04/04/1939
28/11/1968

Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, e dá outras providências

Resoluções
01/2002

18/02/2002

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação
plena

20/12/1996

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

06/12/1999

Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na
educação básica, e dá outras providências.

Decreto 6.095/07

24/04/07

Decreto 6.094/07

24/04/07

Lei n. 11.892/08

29/12/08

Decreto
6.755/09

29/01/09

Estabelece diretriz para o processo de integração de instituições federais de
educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de
Educação Tecnológica.
Institui o Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação, abriu
caminho para a implantação do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
providências.
Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES no fomento a
programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências.
Apresenta o Relatório produzido pela Comissão Especial instituída para
estudar medidas que visem a superar o déficit docente no Ensino Médio
(CNE/CEB)

nº

Lei 9394/96
Decreto
3.276/1999

nº

nº

Dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia

CNE/CEB, 2007

Maio
2007

de

SETEC, 2010

2010

Setec/MEC

Sem data

Resolução
CNE/CP nº 02

01/07/2015

Destaca aspectos conceituais dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia e apresenta Um Novo modelo em educação profissional e
tecnológica: Concepção e Diretrizes.
Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

Fonte: dados da pesquisa

No âmbito de abrangência do Instituto Federal no Norte de Minas Gerais, e de
modo particular os documentos relativos às licenciaturas do IFNMG, os estudos se
concentram no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-2009/2013 e PDI 2014/2018)
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nos Projeto Político Pedagógico (PPP) dos Campi e dos Projetos Políticos Pedagógicos dos
Cursos (PPC) dos cursos de Licenciatura, além de outros documentos pertinentes como atas,
portarias e resoluções e decretos.
Desse modo, na análise documental, investigamos a concepção da política de
formação e a concepção da formação de professores expressa nos documentos oficiais da
instituição bem como documentos basilares produzidos no âmbito da legislação nacional
sobre formação de professores, preferencialmente aqueles direcionados pela Secretaria de
Educação Tecnológica (SETEC) para área de Educação Profissional e Tecnológica, uma vez
que o objeto de estudo em sua totalidade é uma particularidade da Rede Federal de Educação
Tecnológica.
b) Entrevistas
A entrevista caracteriza-se por ser uma técnica de coleta de informação que está
ligada diretamente a problemas humanos. Por meio deste instrumento de pesquisa estarão
sempre envolvidos, numa relação direta, o investigador e o entrevistado.
Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção
dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma
de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo
assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se
apresenta como fonte de informação (GIL, 2008, p. 109).

A entrevista, por tratar de questões de natureza humana, é uma das técnicas que
permeia o campo sensível, ultrapassa as acepções de coletas de dados. É um instrumento
utilizado para levantamento de informações acerca das concepções, crenças, valores,
sentimentos e percepções do sujeito.
Diante disso, a definição da entrevista como instrumento de pesquisa foi
determinada pela natureza do objeto. Foram ouvidos os professores que tiveram um
envolvimento direto com a elaboração dos projetos de curso e com a implementação das
licenciaturas no Campus Januária e no Campus Salinas. A coleta dos dados foi realizada entre
os meses de maio e julho de 2016.
Para realização das entrevistas, foi definida como critério a participação dos
professores no processo de implantação dos cursos de licenciaturas no IFNMG, tenha ela se
dado de forma direta (elaboração dos projetos de cursos e planejamento dos cursos) ou
indireta (não fez parte das comissões responsáveis pela elaboração de projetos e criação dos
cursos, mas já estavam na instituição durante sua implantação).

O contato com os
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interlocutores da pesquisa foi feito pessoalmente através de e-mail, telefone ou whatsApp, por
meio dos quais, após expor os objetivos da pesquisa, foi feito o convite para sua participação.
Uma vez aceito o convite, foi agendada a data e o local para a realização da entrevista. Todos
os interlocutores contatados, imprescindivelmente, aceitaram contribuir com a pesquisa.
Participaram da entrevista, ao todo, catorze interlocutores. Para garantir o
anonimato dos entrevistados (conforme apresentado no termo de consentimento livre
esclarecido assinado pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa), foi determinado como
pseudônimo o termo Docente seguido da numeração correspondente à ordem de realização
das entrevistas. O quadro 8 apresenta o perfil sócio profissional dos interlocutores da
pesquisa. Nele estão relacionados os dados referentes à formação dos professores, área de
atuação, e ano de ingresso no IFNMG.
Quadro 8 – Perfil sócio profissional
Sujeito
Área de atuação
Ciências Biológicas
Docente 01
Didática e fundamentos
Docente 02
Docente 03
Matemática
Didática e fundamentos
Docente 04
Docente 05
Física
Didática e fundamentos
Docente 06
Ciências Biológicas
Docente 07
Docente 08
Matemática
Docente 09
Química
Didática e fundamentos
Docente 10
Docente 11
Matemática
Docente 12
Física
Ciências Biológicas
Docente 13
Docente 14
Química
Fonte: dados da pesquisa

Maior Titulação
Mestre
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre

Ano de Ingresso no IFNMG
2009
2009
1995
1996
2008
2009
2009
2006
1984
2006
2009
2007
2009
2009

No tocante à área de formação, foram ouvidos quatro professores da área de
Didática e fundamentos da educação; três da área de Matemática; três da área de Ciências
Biológicas; três da área de Física e dois da área de Química. Ressalta-se que todos os
interlocutores, com exceção dos pedagogos, são licenciados nas áreas em que atuam como
docentes.
Em relação ao título de maior grau dos entrevistados, um terço dos sujeitos
(35,7%) são doutores e 64,3% são mestres. Essas formações superam a média da distribuição
por titulação dos docentes do IFNMG - a qual, segundo PDI-IFNMG (2014-2018), está
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distribuída da seguinte maneira: Doutorado (15%), Mestrado (40%), Especialização (41%), e
Graduação (4%).
Observou-se que as áreas de titulação dos docentes variam em relação à formação
inicial. Os professores fizeram mestrado e doutorado nas áreas de educação; educação
agrícola; sociologia rural; educação e saúde; educação matemática; entomologia; produção
vegetal e melhoramento genético; energia e irrigação; educação profissional; ensino de
ciências; e materiais físicos. Entre os doutores, apenas um tem mestrado e doutorado na área
de educação. Entre os mestres, apenas dois não se titularam na área de atuação no instituto.
Quanto ao ano de ingresso na instituição, os mais antigos são o Docente 09, que
ingressou em 1984, e o Docente 03, que ingressou em 1995. De acordo com os relatos de
ambos, eles têm desempenhado, desde então, várias funções na instituição, tais como: direção
geral; supervisão pedagógica; coordenação dos cursos superiores; direção de ensino;
coordenação de curso técnico (informática, enfermagem, administração e agroindústria); entre
outras atividades de gestão institucional.

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados da pesquisa foram organizados em três categorias de análise
estabelecidas apriori pelo próprio roteiro de entrevista, que inicialmente apresentou um bloco
de questões relativas ao perfil sócio profissional do sujeito. Na primeira categoria, os aspectos
referiram-se à implantação das licenciaturas no IFNMG; a segunda categoria expôs aspectos
da concepção de formação de professores; e a terceira e último categoria reuniu o que se
considerou como evidências das concepções da política de formação de professores.
De acordo com as etapas da pesquisa, os dados levantados no primeiro momento
constituíram a base empírica do objeto, em que foram postas a realidade objetiva e aparente
do objeto, a definição das primeiras categorias, aspectos e características interpretadas. Esta
etapa (deslumbramento do objeto) foi precedida de entrevistas realizadas junto a 14
participantes da pesquisa, as quais foram (com autorização e consentimentos do sujeito)
gravadas e transcritas em documentos Word.

A conversão textual dos áudios permitiu

intensificar, a ponto de exaustão, o contato com o texto, a delimitação das unidades de leitura,
o contato com o pensamento, características e abordagens dos entrevistados, análise textual,
temática e interpretação e a construção da síntese dos textos.
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Por meio desse procedimento, os dados empíricos da pesquisa foram submetidos a
um processo de saturação das determinações estruturais do objeto. Levaram-se em
consideração as abstrações da realidade aparente do objeto, manifestas em um conjunto de
aspectos nos quais os entrevistados apresentaram sua posição a respeito das categorias
empíricas levantadas durante a entrevista.
A segunda etapa da pesquisa, definida como juízo do objeto, pautou-se na análise
e interpretação das determinações do objeto, na identificação e organização das categorias de
conteúdos apresentadas perante a saturação do objeto, inventariadas na etapa anterior. Por este
momento ser do aprofundamento da representação ideal do objeto no campo teórico, optou-se
por apresentar teoricamente os dados da pesquisa, procedidos da interpretação e discussão dos
resultados, para transpô-lo ao plano ideal.
Não obstante, procurou-se nesta etapa (juízo do objeto) da pesquisa sistematizar
os dados levantados mediante a entrevista, com concepções e pressupostos políticos
filosóficos manifestos nos documentos oficiais que direcionam a organização e a configuração
do objeto em investigação, para assim compreender no campo teórico a política institucional e
as concepções de formação expressas nos documentos institucionais e nos posicionamentos de
docentes dos cursos de licenciatura.
Na terceira etapa, representação real do objeto, na qual constitui o retorno à
realidade do objeto, buscou-se representar teórica e concretamente a reprodução ideal do
movimento da realidade objetiva do objeto.

3.4 LOCAIS DE PESQUISA E OBJETO

Para situar a pesquisa, foi necessário fazer uma imersão em seu objeto, a saber, as
licenciaturas do IFNMG, ou a formação de professores da educação básica no âmbito dessa
instituição. Para aprofundamento da questão e delimitação dos estudos, a pesquisa teve como
tema central as concepções e as políticas de formação de professores. O IFNMG foi criado
pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, a partir da integração entre o Centro Federal de
Educação Profissional e Tecnológica de Januária (CEFET – Januária) e da Escola
Agrotécnica Federal de Salinas (EAF – Salinas), após décadas de funcionamento como
instituições independentes.
É interessante ressaltar que estas instituições têm aproximadamente 60 anos de
experiência na oferta da educação profissional, uma vez que os contextos de implantação das

68

duas instituições aconteceram na efervescência expansionista da indústria nacional dos anos
1950 e 1960, quando, no dia 02 de setembro de 1953, foi lançada a pedra fundamental da
“Escola de Iniciação Agrícola de Salinas” e no dia 18 de dezembro de 1960, foi criada a
Escola Agrotécnica de Januária. Em 2002, por meio do Decreto Federal s/n, esta última
transformou-se em Centro Federal de Educação profissional e Tecnológica de Januária, hoje
IFNMG - Campus Januária. Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014),
o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) agrega atualmente sete campi
(Januária, Salinas, Almenara, Araçuaí, Arinos, Pirapora e Montes Claros), e está em processo
de implantação outros dois, campus Diamantina e campus Teófilo Otoni, além das Unidades
de Educação Profissional de Janaúba e de Porteirinha vinculados ao IFNMG – Campus
Montes Claros.
Conforme os dados do PDI – (2014), a abrangência do Instituto Federal do Norte
Minas Gerais é constituída de 171 municípios que ocupam uma área de 249.376,20 Km², com
população total estimada em 2.844.039 mil habitantes (IBGE, 2010). Esta área de abrangência
está distribuída por mesorregião territorial.
As licenciaturas do IFNMG situam-se apenas em duas das quinze microrregiões: a
microrregião de Januária, que tem a abrangência de dezessete municípios atendidos pelo
Campus Januária, e a microrregião de Salinas, que abrange 17 (dezessete) municípios.
Atualmente está em discussão a implantação do curso de Licenciatura em Química no
Campus de Montes Claros.
O Campus Januária oferece três cursos de licenciaturas para formação de
professores da educação básica: licenciatura em matemática, licenciatura em Física e
licenciatura em Ciências Biológicas.
O curso de Licenciatura em Matemática28, criado sob a Resolução CD Nº 10 de 04
de outubro de 2006, e inaugurado com primeira turma no exercício do ano de 2007, foi a
primeira experiência da instituição em ofertar vagas para um curso de formação de
professores. Por este motivo, o curso passou por várias alterações na sua história recente:
alteração da proposta curricular, alteração no tempo de duração de sete para oito semestres
letivos; alterações de ementas e bibliografias (isto fez com que se trabalhasse com quatro
matrizes curriculares diferentes). Atualmente, o curso unificou as matrizes e está funcionando
com quatro turmas, com entrada anual, alternando entre o turno matutino e o noturno.

28

IFNMG. Projeto do curso de licenciatura em matemática 2010 <http://www.ifnmg.edu.br/cursos-jan/722licenciatura-em-matematica>, acesso em 24/04/2015.
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O curso de Licenciatura em Física29 foi implantado no segundo semestre de 2008,
a partir da Resolução CD Nº 04 de 04/06/2008 (IFNMG 2015), com a abertura da primeira
turma. O curso tem entrada de turmas semestralmente, alternada entre o turno vespertino e o
turno noturno. Tem duração de quatro anos e doze semestres para integralização do curso.
Atualmente, o curso opera com uma única matriz e possui seis turmas.
O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas30 foi criado em 2010 por meio da
Portaria Nº. 109 - 05/04/2010, com o início da primeira turma no segundo semestre letivo do
mesmo ano. Este curso tem a entrada anual, alternando entre o turno matutino e noturno. Tem
duração de quatro anos e a integralização prevista para doze semestres. Atualmente tem
quatro turmas.
O Campus Salinas, por ocasião da ifetização, abriu todos os cursos de
licenciaturas e bacharelados ao mesmo tempo, sendo assim, em 2009 foram implantados os
quatro cursos de licenciatura: matemática, Física, Ciências Biológicas e Química. Os quatro
cursos de licenciatura do Campus de Salinas foram criados simultaneamente (Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química e Licenciatura em Ciências
Biológicas) e publicados pela Portaria nº 150 ad referendum, assinada pelo Reitor que
autorizou o funcionamento no dia 29/09/2009. Os cursos começaram a funcionar com as
primeiras turmas em março de 2010. Oferecem atualmente 40 vagas por turma, com entrada
anual, e duração mínima de quatro anos e o máximo de seis anos para integralização.

3.5 CUIDADOS ÉTICOS DA PESQUISA

Para resguardar os fundamentos éticos para efetivação desta pesquisa, conforme
recomenda a Resolução 466 (BRASIL, 2012) que regulamenta as pesquisas científicas
envolvendo seres humanos, o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil para as devidas
averiguações pelo comitê de ética. Sendo assim, foi solicitado aos entrevistados escolhidos
para participar da pesquisa a assinatura do termo de compromisso livre e esclarecido.

29

IFNMG. Projeto do curso de licenciatura em física 2010 <http://www.ifnmg.edu.br/cursos-jan/721licenciatura-em-fisica>, acesso em 25/04/2015.
30
IFNMG. Projeto do curso de licenciatura em Ciências Biológicas 2010, <http://www.ifnmg.edu.br/cursosjan/553-licenciatura-em-biologia>, acesso em 25/04/2015.
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3.6 OS RESULTADOS DA PESQUISA E A ANÁLISE DOS DADOS

Os resultados da pesquisa estão apresentados nos capítulos 4, 5 e 6, nos quais é
analisada a implementação da política de formação de professores nos cursos de licenciaturas
do IFNMG. Para isto, tomam-se como referência as concepções de formação expressas nos
documentos institucionais e no posicionamento dos docentes que participaram da implantação
dos cursos. Como esta pesquisa tem seus fundamentos básicos na perspectiva do MHD, que
tem como base as categorias metodológicas práxis, totalidade, mediação e contradição
(KUENZER, 2008), tomou-se como elemento articulador na produção do conhecimento a
relação pesquisador-objeto durante todo o desenrolar do trabalho. Todos os procedimentos,
portanto, foram marcados pela categoria da contradição.
Assim, os resultados da pesquisa ficaram estruturados a partir de três categorias
apresentadas no quadro 9, que foram evidenciadas no processo de saturação das
determinações do objeto de pesquisa .

Quadro 9: as categorias de conteúdos reveladas pelos dados da pesquisa.
Categorias

Subcategorias

A interiorização dos cursos de
licenciaturas no contexto dos
Institutos Federais

A formação pedagógica como
mediação
da
formação
docente

Determinação legal da política de criação dos Institutos Federais
Capacidade de fazer chegar formação aos lugares onde há carência material.
Imposição de novos desafios aos Institutos Federais.
Os Institutos Federais como logística de ampliação da oferta de formação de
professores.
Tensões entre a formação de professores, Educação Profissional e a Educação
Básica.
Polivalência, verticalização e lugar do formador.
Implicações na perspectiva profissional e na mobilidade social.
A proximidade entre o discente e a instituição.
Relação teoria e prática.
Mediação do processo ensino aprendizagem.
Afirmação da profissão docente.
Os vínculos entre os conteúdos da formação ofertada e a realidade.
A condição humana de ser trabalhador.
A licenciatura como alternativa de graduação.
Cursos preteridos nas universidades.
Discriminação e restrição ao termo Licenciatura.

A negação das licenciaturas
como elemento de afirmação
da profissão docente

A disputa desigual licenciatura x bacharelado.
Distorções do desenvolvimento do magistério.
Baixa atratividade dos cursos de licenciatura.
Disputa das associações de formação de professores.

Fonte: dados da pesquisa
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Para chegar às categorias de conteúdos, partiu-se dos dados empíricos coletados a
partir do problema de pesquisa definido, a saber, a implantação das licenciaturas, a concepção
da formação de professores e a concepção da política de formação de professores. Este tripé
(implantação, concepção da formação e concepção da política) possibilitou estruturar, em um
primeiro plano, os dados empíricos da pesquisa, os quais foram submetidos a um processo de
abstração e saturação das determinações estruturais do objeto. Assim, procuraram-se levar
em consideração as abstrações da realidade manifesta em um conjunto de aspectos por meio
dos quais os entrevistados traduziram sua posição a respeito das categorias empíricas
levantadas durante a entrevista. Por conseguinte, procurou-se identificar as categorias de
conteúdos expressa no objeto de investigação, a partir das subcategorias manifestas na coleta
e organização dos dados.
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4

A INTERIORIZAÇÃO DAS LICENCIATURAS MEDIADA PELA EXPANSÃO

DOS INSTITUTOS FEDERAIS

A interiorização dos cursos das licenciaturas constitui uma particularidade da
política de criação dos Institutos Federais, decorrente da expansão do ensino técnico federal e
da política de formação de professores. Estas duas totalidades da política educacional, embora
independentes entre si, entrecruzam-se a partir da implementação da Lei nº 11.892 de 29 de
dezembro de 2008 que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. (BRASIL, 2008).
A primeira totalidade trata da reorganização e integração das instituições federais de educação
técnica e tecnológica, Decreto nº 6.095/2007, na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (RFECT), e a segunda está articulada ao Plano de Metas
Compromisso de Todos pela Educação (Decreto Nº 6.094, 24 de abril de 2007) o qual
estabeleceu, entre outras diretrizes, a instituição de programas de formação inicial e
continuada de professores. (BRASIL, 2007).
Neste sentido, os sujeitos participantes da presente pesquisa apontaram que, entre
os fatores de implementação das licenciaturas nos Institutos Federais, estaria a expansão do
ensino técnico e tecnológico, o que provoca o seguinte questionamento: estaria a criação das
licenciaturas associada à expansão do ensino técnico-tecnológico?
Indicada a problemática norteadora da presente pesquisa, convém apontar
também outras questões que assumem a condição de subcategorias de análise, a saber: a
determinação legal da política de criação dos Institutos Federais; a capacidade de fazer chegar
formação aos lugares onde há carência material; imposição de novos desafios aos Institutos
Federais; os Institutos Federais como logística de ampliação da oferta de formação de
professores; tensões entre a formação de professores, Educação Profissional e a Educação
Básica; polivalência, verticalização e lugar do formador; implicações na perspectiva
profissional e na mobilidade social; a proximidade entre o discente e a instituição.
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4.1 A DETERMINAÇÃO LEGAL DA POLÍTICA DE CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS
FEDERAIS

A Lei de criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/08) determina em seu artigo
7º, alínea b, que entre seus objetivos está a viabilidade da oferta de cursos de licenciatura, de
modo particular, para as áreas de “ciências e matemática”. Não obstante, no artigo 8º,
determina o percentual de 20% do total de vagas ofertadas para as licenciaturas. Diante disso,
a maioria dos interlocutores acenou como exigência para a implantação dos cursos de
licenciatura nos IFs a determinação legal da política de criação dos mesmos. O Docente 05
afirma que a intenção da expansão da rede federal foi ampliar a oferta em todas as áreas, e que
as licenciaturas “foi só o patinho feio, você ver lá na lei que implanta os institutos, a
instituição tem que oferecer 20% de licenciatura” (Docente 05).
Na concepção desse professor, a oferta das licenciaturas nos IFs não passa de uma
obrigatoriedade legal e sua inserção entre os demais cursos as coloca em uma situação de
inferioridade (um patinho feio) no interior da instituição, cuja finalidade foi ampliar a oferta
de cursos em todas as áreas as quais ela atende. Percebe-se no discurso do professor que a
licenciatura está relegada a outros planos, apesar de estar definido no percentual de ofertas de
vagas. Até mesmo porque a prioridade definida na Lei (nº 11.892/08) é para o ensino técnico,
ao determinar 50% como o percentual mínimo obrigatório de reserva de vagas para esta
modalidade.
Neste sentido, o Docente 13 enfatiza que foi por exigência do próprio governo
colocar as licenciaturas nos IF. Essa concepção é reforçada pelo Docente 05 que afirma em
seu relato que “naquele momento nós não tínhamos o prédio, então, o representante do MEC
falou: se vocês criarem o curso de Física, eu dou o dinheiro para vocês contraírem o prédio”.
Ainda sobre esse tema, o Docente 09 informa:
Na criação dos IFs, a própria Setec já deslumbrava a necessidade de
formação de professores. Há falta de professores, principalmente nas áreas
de química, física e matemática, então as áreas mais críticas. Por isso, na
instituição dos IFs já prevê que nós teremos 50% das vagas para os cursos
técnicos e dos outros 50%, 20% seria para as licenciaturas e os 30% para o
bacharelado, tecnologia e Stricto Senso (Docente 09).

Essa informação da Setec sobre a falta de professores, a qual o Docente 09 faz
referência, é resultado de um amplo estudo do Conselho Nacional de Educação realizado por
conselheiros da Câmera de Educação Básica (CNE/CEB/2007). Deste estudo resultou o
Relatório sobre a escassez de professores no Ensino Médio (CNE s/n de maio de 2007), o
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qual aponta para o problema do déficit do número de professores para o Ensino Médio e
recomenda nas proposições finais precedência emergencial na formação de professores, de
modo particular, nas áreas de ciências naturais e exatas nas quais a deficiência de formação
era, naquele momento, mais acentuada. (BRASIL, 2007).
Para Freitas (2007), essa escassez não pode ser caracterizada como um problema
conjuntural ou apenas emergencial, mas sim como um problema estrutural, crônico que tem,
na sua materialidade histórica, a desresponsabilização do Estado com a educação pública e
com a formação de professores, os programas emergenciais de formação como
complementação pedagógica aos bacharéis, bolsas para estudantes de pós-graduação atuarem
nas escolas públicas, flexibilização e aligeiramento da formação. Na análise realizada por
Frigotto (2010, p.190), “Esses mecanismos estão inter-relacionados com outros decorrentes da
forma de capital monopolista ao articular a escola de acordo com suas necessidades e
interesses.”
Nesta perspectiva, dentre as medidas tomadas pelo governo, já assinaladas neste
texto, incluem a instituição de programas de formação inicial e continuada de professores;
plano de carreira, cargo e salário para os profissionais da educação; valorização do mérito do
trabalhador; programas31 como o Fundeb, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Piso do
Magistério, a Prodocência, Nova Capes e o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID); e a inclusão dos cursos de licenciaturas nos Institutos Federais.
Pelo que se observa, diante dos problemas apontados por Freitas (2007), o
governo aproveitou da estrutura organizacional das instituições que deram origem aos
Institutos Federais para instalar um novo lócus de formação de professores na tentativa de
corrigir as distorções do Estado em relação à política educacional e, de modo particular, a
política de formação de professores.
Pela mesma razão, foram criados 38 Institutos Federais distribuídos em todos os
estados. Ao total, de acordo os dados da Rede Federal 32, são 644 campi em funcionamento.

31

Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, dispõe sobre o Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB; LEI nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do
inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; DECRETO nº 7219, de 24
de junho de 2010, que dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá
outras providências.
32

Disponível em http://redefederal.mec.gov.br : acesso em 19/10/2016.
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Ou seja, se até 2002 existiam 140 escolas técnicas, essa reorganização representou um salto,
ao menos quantitativo, com a construção de mais de 500 novas unidades até 2016. Neste
contexto de expansão e criação, relacionada a um conjunto de políticas para a educação
profissional e tecnológica, as quais visavam inicialmente à ampliação da oferta de cursos
técnicos, é que a política de formação de professores se insere.
Com base no documento Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais,
elaborado pela SETEC (BRASIL, 2010), esse percurso de implementação da política de
expansão da educação profissional obedeceu a diferentes fases: a primeira fase teve seu início
em 2006, cujo objetivo foi implantar escolas federais de formação técnica e tecnológica em
cada um dos estados brasileiros que não tinha essas instituições. Além do mais, a política de
expansão nesta fase procurou implantar escolas federais nas periferias metropolitanas e em
municípios distantes de centros urbanos. A segunda fase da expansão, sob o slogan “Uma
escola técnica em cada cidade-pólo do país”, foi iniciada em 2007, com a previsão inicial de
implantar mais cento e cinquenta novas unidades de ensino, com um total de cento e oitenta
mil (180.000) vagas ofertadas na educação profissional e tecnológica. Para isso, destaca-se a
observação da distribuição territorial, as mesorregiões brasileiras e os arranjos sociais e
culturas de cada região.
É a partir dessa política de expansão da educação profissional técnica e
tecnológica que se inserem as licenciaturas. Ou seja, as mesmas emergem com a nova
institucionalidade com foco na “ação integrada e referenciada na ocupação e desenvolvimento
do território, entendido como lugar de vida.” (idem p. 17). , Assim, o documento da Setec
prevê que:
A expansão da educação profissional e tecnológica integra-se à agenda
pública que prevê a presença do Estado na consolidação de políticas
educacionais no campo da escolarização e da profissionalização [...] toma-se
a decisão de ampliar o número de escolas federais de educação profissional e
tecnológica, dando início a um processo de crescimento capaz de gerar
reflexos mais amplos para a educação brasileira (BRASIL, 2010, p. 14).

E ainda acrescenta:
Não se pode pensar no crescimento e desenvolvimento da educação
profissional e tecnológica sem a implementação de políticas permanentes
para os cursos de licenciatura. Enfim, vislumbra-se com os Institutos
Federais, a possibilidade de repensar a educação superior de forma
consistente, na perspectiva de superação de distorções históricas (BRASIL,
2010, p. 30).

Por isso, a implantação das licenciaturas nos IFs está articulada à política de
expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFECT) como
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determinação de implementação de uma política permanente de formação de professor por
meio dos cursos de licenciatura.
Neste sentido, o Docente 04 vê na característica das instituições de origem dos IFs
um vínculo declarado com o mercado capitalista, com as concepções tecnicistas e que, por
isso, ocorreu a inserção das licenciaturas nessas instituições.
Foi uma estratégia de interiorização. Nós vamos colocar o abacaxi para eles
descascarem, determinando inclusive algumas áreas. Tem nos documentos,
[...] foram todas as instituições do Brasil, se a gente pensar, lá no Nordeste,
no Sul, tem essa mesma estrutura, tem essa mesma lógica, tem na mesma
lógica tecnicista. Então eu percebo muito mais isso, que foi assim, ‘olha, nós
temos um abacaxi, que é a falta de professores de matemática, física e
química e estamos como estratégia bem bacana que é de interiorizar a
educação profissional e técnica’. (Docente 04).

O Professor destaca três pontos da articulação da política de expansão da Rede
Federal de Educação Tecnológica com a política de formação professores: a estratégia de
interiorização; o aproveitamento da estrutura; e o desafio de formar professores para superar a
carência de docentes nas áreas por ele citadas.
Para complementar e atualizar as informações nas fontes oficiais do MEC e as
contribuições de estudos realizados por outros pesquisadores (PIRES e FRANCO, 2010;
LIMA, 2012; e GUERRA, 2013), foi realizado uma pesquisa no sítio eletrônico do MEC,
disponibilizado pelo acesso ao Sistema e-Mec. Assim, foram identificados quatrocentos e
noventa e três (493) cursos de licenciaturas distribuídos pelos 38 Institutos Federais. Por não
se tratar do foco da pesquisa, delimitou a busca apenas para identificar os Institutos Federais e
os respectivos cursos que se enquadram como licenciaturas, a modalidade de curso ofertada.
Por isso, não atemos a investigar o ano de implantação, o turno, a distribuição por região,
campi e cidades etc.
Tabela 1 – Distribuição de cursos de licenciaturas nos IFS
CURSOS

Artes Cênicas / Visuais
Biologia / Ciências Biológicas
Ciência da Computação
Ciência da Natureza. Química
Ciências da Natureza
Ciências: Biologia e Química
Ciências Agrárias
Ciências Agrícolas
Ciências da Natureza e Matemática
Ciências Sociais
Computação e Informática

TOTAL

4
64
14
1
5
1
4
4
1
4
1

0,8%
13,0%
2,8%
0,2%
1,0%
0,2%
0,8%
0,8%
0,2%
0,8%
0,2%

IF POR CURSO

4
30
10
1
2
1
2
4
1
3
1

10,5%
78,9%
26,3%
2,6%
5,3%
2,6%
5,3%
10,5%
2,6%
7,9%
2,6%

PRESENCIAL

EAD

4
63
13
1
5
1
4
4
1
4
-

1
1
1
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Dança
Ed. Física
Ed. no Campo: Ciências Agrícolas
Ed. no Campo/Interdisciplinar
Eletromecânica
EPT
Física
Formação Docente para a
Educação Básica
Formação Pedagógica
Geografia
História
Informática
Intercultural Indígena
Interdisciplinar em Ciências
Naturais
Letras Português - Espanhol
Letras
Letras Espanhol
Letras Inglês
Letras Português - Inglês
Licenciatura em Matérias do
Ensino Médio
Matemática
Música
Pedagogia
Pedagogia bilíngue
Programa em formação pedagógica
EB
Programas de formação curricular
EP
Química
Teatro
Total

3
11
1
13
1
6
68

0,6%
2,2%
0,2%
2,6%
0,2%
1,2%
13,8%

2
8
1
3
3
4
30

5,3%
21,1%
2,6%
7,9%
7,9%
10,5%
78,9%

3
11
1
13
1
6
67

1

2

0,4%

2

5,3%

2

-

2
15
1
17
1

0,4%
3,0%
0,2%
3,4%
0,2%

2
10
1
6
1

5,3%
26,3%
2,6%
15,8%
2,6%

1
14
1
15
1

1
1
2
-

7

1,4%

4

10,5%

7

-

2
14
6
5
2

0,4%
2,8%
1,2%
1,0%
0,4%

2
11
4
4
1

5,3%
28,9%
10,5%
10,5%
2,6%

2
10
4
5
2

4
2
-

3

0,6%

1

2,6%

3

-

90
4
24
1

18,3%
0,8%
4,9%
0,2%

29
4
9
1

76,3%
10,5%
23,7%
2,6%

85
4
22
1

5
2
-

7

1,4%

2

5,3%

6

1

2

0,4%

1

2,6%

2

-

80
2
493

16,2%
0,4%
100%

35
2
38

92,1%
5,3%

77
2
468

3
25

Fonte: e-emec

Sendo assim, localizou nos 38 Institutos Federais a presença de, pelo menos, um
curso de licenciatura por instituição. O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) é o
que apresenta a menor oferta de cursos de licenciatura, com apenas dois cursos, com 0,4%, e
o Instituto Federal do Pará com a oferta de 51 cursos, (10,3%) do total de cursos de
licenciatura ofertada pelos Ifs. Neste quesito, o IFNMG fica com sete cursos e atinge a marca
de 1,2% desse total.
Em relação aos cursos em atividade nos Institutos Federais, foram localizados, em
sua totalidade, quatrocentos e noventa e três (493) cursos de licenciaturas distribuídos entre os
38 Institutos Federais. Para facilitar a identificação dos cursos, classificou-se esse quantitativo
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em trinta e nove variedades. Esse número poderia ser maior ou menor, a critério do
pesquisador. No entanto, respeitando a identidade e características dos cursos, optou-se por
fazer a fusão de um ou outro curso por entender que eram da mesma natureza, como pode ser
visto na tabela 1: artes cênicas/visuais, ciências biológicas/biologia, ciências da
computação/computação, entre outros, que se diferem apenas pela nomenclatura.
Além dessas variedades de cursos, existe ainda outra adequação a ser feita, o
enquadramento dos cursos entre as licenciaturas para formar professores da educação básica e
as licenciaturas direcionadas para formar professores da educação profissional. Sendo assim,
foram identificados cinquenta cursos de licenciatura profissional, um percentual de 10%,
distribuídos em nove tipos de cursos diferentes. Já os cursos de formação de professores para
a educação básica correspondem a 90,0% desse montante, totalizando a quantia de
quatrocentos e quarenta e três (443) cursos.
Ao mesmo tempo, a formação de professores para a educação básica nos IFs
apresenta outras variáveis, como o atendimento a modalidades de ensino: a educação no
campo, a educação indígena e a pedagogia bilíngue, um total de dezesseis cursos, o que
representa 1,2% da oferta dos cursos de licenciatura dos IFs); dois (2) cursos de dança,
segunda licenciatura, somam-se a este os cursos de complementação pedagógica (2),
formação docente para a educação básica (2) e os cursos que configuram programa em
formação pedagógica para a educação básica (2) e formação pedagógica para a educação
profissional (7) cursos. Estes cursos são direcionados para um público específico, os
professores da EB e EP que já atuam em sala de aula, tais cursos (15 no total) constituem 3%
dos cursos de licenciatura. Tem ainda os cursos relacionados à expressão cultural e artística
(13) que correspondem a 2,6%. Compõem este quadro: Artes Cênicas/Visual (4), Dança (3),
Música (4) e Teatro (2).
Na área de linguagem, além da pedagogia bilingue, já mencionada acima,
constatou-se uma quantidade significativa da oferta destes cursos, são vinte e nove (29)
cursos, 5,9% do total: Letras Português são catorze cursos; Letras Espanhol, oito cursos,
considerando Letras Português/Espanhol; Letras Inglês sete, levando em consideração Letras
Português/Inglês. Nas áreas de ciências humanas e sociais contabilizam no total vinte e sete
(27) cursos, 5,7% da totalidade dos cursos ofertados pelos Institutos Federais, sendo: onze
cursos de Geografia, onze de Educação Física, quatro de Ciências sociais e um (1) de
História.
Além do mais, as áreas prioritárias determinadas em lei, com trezentos e dezessete
(317) cursos (64,3%), sobrepõem às demais áreas e apresentam diferentes arranjos e
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nomenclaturas, seja em subáreas integradas ou interdisciplinares: Ciências da Natureza (5);
Interdisciplinar em Ciências Naturais: Química, Física e Biologia (7); Ciências Naturais:
Química (1); Ciências Naturais: Biologia e Química (1); Ciências da Natureza e Matemática
(1) totalizando quinze cursos, 3%. Quanto aos cursos específicos somam 302:
Biologia/Ciências Biológicas, com 64 cursos (13% do total), está presente em 30 IFs, o que
corresponde a 79% das instituições; o curso de Física está presente em 30 Institutos (79% dos
IFs, com sessenta e oito cursos), o que corresponde a 13,8% de todos os cursos; o curso de
Matemática com a mesma representação dos cursos de Física e Biologia nos IF (em 30
institutos) tem 90 cursos, com um percentual de 18,2%; enquanto que o curso de química tem
oitenta cursos (16,2%), é o que está mais bem distribuído entre os IFs, pois está presente em
trinta e cinco (35) instituições, com um percentual equivalente a 92%.
Já no que se refere à modalidade de oferta de curso, existe uma predominância de
cursos presenciais, são quatrocentos, sessenta e cinco (465) cursos, ou seja, 94,3% têm
presença física em sala de aula, enquanto que na modalidade EAD, esse percentual
corresponde a 6% dos cursos, são vinte e cinco cursos em atividade na modalidade EAD. Os
cursos com maior oferta são os de Matemática e Letras, com cinco e quatro respectivamente.
Em pesquisa realizada por Lima (2012), foi constada a presença de quatorze
cursos de EAD nos IFs. A Educação à Distância representava naquele momento 4% do total
de cursos. Quatro anos depois, são vinte e cinco cursos, o que representa atualmente 5% do
total. Nota-se um crescimento de 79% dos cursos nesta modalidade, o que representa um
aumento médio de 1,5% na totalidade do crescimento dos cursos que foi de 50% neste
período. Na modalidade presencial, saltou de trezentos e quinze (315) em 2012, para
quatrocentos, sessenta e cinco (465) em 2016, o que representa um crescimento nesta
modalidade de 32 % no mesmo período. Considera-se aqui a totalidade de cursos existente em
2012, trezentos e vinte e nove cursos (329) e não os trezentos e sessenta e seis (366) quando
se compara à distribuição de turnos e modalidades de cursos como apresentou a autora
supracitada.
A leitura desses dados nos possibilita compreender a relação da inserção das
licenciaturas com a expansão da educação profissional tecnológica. Ao observar o contexto da
primeira etapa da expansão EPT, iniciada em 2006, percebe-se uma intencionalidade do
Governo Federal em expandir a rede de educação tecnológica, a qual, segundo Moura (2010),
foi precedida de debates e discussões teóricas que resultaram inicialmente na materialização
do Decreto n. 5.154/2004. Esse Decreto abriu novas possibilidades para a educação
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profissional ao revogar o Decreto nº 2.208/97, que, entre outras coisas, proibia a criação de
novas Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais.
Além disso, o Decreto nº. 5.224, de 1º de outubro de 2004, que dispõe sobre a
organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica, permitiu que várias unidades da
Rede federal já trabalhassem com a oferta de cursos de licenciaturas antes da criação dos
Institutos Federais (Lei nº 11.892/08), como apontou na pesquisa de Lima (2012). A autora
identificou a existência de cento e três (103) cursos de licenciaturas em 2008, embora esses
números sejam imprecisos devido à inconsistência de data de criação de 29 cursos que não
apresentaram datas de criação. Cabe ressaltar que, comparando a 2016, atualmente com
quatrocentos e noventa e três (493) cursos, essa quantidade de cursos preexistentes à criação
dos IFs, corresponde a 21%. Após a criação dos Institutos Federais, de acordo os dados da
pesquisa de Lima (2012), foram criados mais cento e noventa e oito (198) cursos que,
somados aos 29 cursos que não apresentam data de identificação da origem, totalizam, em
2012, trezentos e vinte e nove (329). Ou seja, houve um crescimento de aproximadamente
50% só nos últimos quatro (4) anos.
No IFNMG, o curso de Licenciatura em Matemática iniciou em 2006, época em
que a instituição denominava-se Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). Outros
cursos tiveram sua implantação discutida, porém sem êxito. Atualmente há sete cursos de
licenciatura: dois de Física, Matemática e Ciências Biológicas, respectivamente, e um (1)
curso de Química, com expectativa de criar um novo curso no Campus Montes Claros,
estando este fora do eixo Salinas/Januária. Os respectivos cursos funcionam na modalidade
presencial em turnos integrais no Campus Januária e no turno noturno no Campus Salinas.
Por fim, cabe ressaltar que a determinação legal de inserir os cursos de
licenciaturas na política de criação dos IFs constitui uma tentativa do governo de querer se
aproximar dos lugares historicamente relegados à exclusão, ao abandono e ao esquecimento
das políticas de educação do Estado. No entanto, o que altera com essa tentativa do Estado de
se fazer presente nos locais que historicamente foram marcados pela sua ausência? Segundo
Mészáros (2008), não é o simples acesso à escola que vai dar a condição de tirar milhões de
pessoas do esquecimento social, não são apenas alguns ajustes na educação que irão resolver
o problema. Essas medidas apriorísticas são apenas estratégias de corrigir defeitos da ordem
estabelecida, sem se comprometer com as determinações estruturais da sociedade que
permanecem intactas e inalteráveis sob a lógica de um sistema de produção.
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4.2 A CAPACIDADE DE LEVAR A FORMAÇÃO AOS LUGARES ONDE HÁ
CARÊNCIA MATERIAL

A interiorização das licenciaturas, mediada pelos Institutos Federais, abriu
possibilidades para preencher uma lacuna histórica da política de formação de professores.
Visto que, a inserção das licenciaturas nesse arranjo estrutural da educação técnicatecnológica tem possibilitado que ela chegue aos lugares onde sempre existiu a carência
material de profissionais, sobretudo, nas áreas assumidas como prerrogativas prioritárias na
Lei nº 11.892/08, as quais compreendem as ciências da natureza, a matemática e os cursos de
licenciaturas relacionadas à formação profissional.
Não obstante, a política de interiorização da formação de professores nas
Instituições Públicas Federais não se deu apenas no âmbito da expansão da RFECT. Ela
aconteceu também nas Universidades Federais, com o surgimento de novas universidades e
multiplicação de campi universitários, desde o programa de reestruturação das universidades
federais - REUNI, (6.096/2007), como afirma o um dos interlocutores da pesquisa.
A gente tem a criação de várias Universidades, inclusive pra nós aqui, a
Universidade da UFVJM – Universidade dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri é um exemplo de exposição disso. É uma disposição de investir na
região, de fazer com que as universidades públicas deixam de ser
centralizadas em cidade maiores, mesmo assim, o instituto foi colocado
como estratégia de interiorização. (Docente 04).

Essa política de descentralização da educação pública superior nas Instituições
Federais não significou, necessariamente, a ausência de vagas para formação de professores
nas universidades. Conforme diz o Docente 10, “o que aconteceu foi a interiorização, as
universidades dão conta de formar, só não dão conta de formar onde precisa. Foi uma forma
de interiorização, de ampliação de vagas, de ampliação de acesso”. O que se constata é que as
universidades estaduais, a UAB, as instituições privadas, seja nas modalidades presenciais ou
à distância, já estavam presentes nesses locais. No entanto, os cursos oferecidos por estas
instituições não atendiam às áreas, em tela, que representam ainda a maior carência na
formação de professores.
A presença física destas instituições nesses locais, de acordo as concepções e
diretrizes da SETEC (2010) para os Institutos Federais, é que caracteriza o diferencial dos IFs
no âmbito da política de formação de professores, uma vez que a expansão da RFECT teve
como finalidade a assegurar que as instituições atendam às demandas sociais locais, com
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ênfase na garantia da qualidade do ensino necessário à região. Na concepção dos nossos
interlocutores, essa interiorização tem permitido aos IFs chegar aos lugares aonde a
universidade não foi capaz de chegar, o que tem possibilitado atender à demanda local e
microrregional, ao avaliar as condições de ingressos das pessoas com menor poder aquisitivo
nestas instituições.
Na defesa intransigente dos Institutos Federais, Pacheco aborda que:
Esse novo desenho constituído traz como principal função a intervenção na
realidade, na perspectiva de um país soberano e inclusivo, tendo como
núcleo para irradiação das ações o desenvolvimento local e regional. O papel
que está previsto para os Institutos Federais é o de garantir a perenidade das
ações que visem a incorporar, antes de tudo, setores sociais que
historicamente foram aliados dos processos de desenvolvimento e
modernização do Brasil, o que legitima e justifica a importância de sua
natureza pública e afirma uma educação profissional e tecnológica como
instrumento realmente vigoroso na construção e resgate da cidadania e da
transformação social (PACHECO, 2010, p. 17).

Neste mesmo sentido, o documento do MEC (s/d), que apresenta as contribuições
para o processo de construção dos cursos de licenciatura nos Institutos Federais, reafirma a
posição de que o fundamental da expansão é assegurar que as instituições atendam às
demandas sociais locais, com ênfase na garantia da qualidade do ensino necessário à região.
Destaca ainda qual é o seu objetivo:
É apresentar algumas contribuições para a construção dos cursos de
Licenciatura dos Institutos Federais, de forma a contemplar simultaneamente
as demandas sociais, econômicas e culturais diversificadas e a formar um
professor destinado a atuar na Educação Básica e/ou Profissional, garantindo
a construção de sólidas bases profissionais para uma formação docente
sintonizada com a flexibilidade exigida pela sociedade atual, numa
perspectiva integradora, dialógica e emancipatória, comprometida com a
inclusão social (MEC, s/d, p. 03).

No entanto, essa interiorização tem posto também desafios diante da natureza dos
mecanismos que decorrem das políticas educacionais implementadas a partir da
reestruturação do trabalho, até mesmo porque, segundo o Docente 14:
Era muito mais fácil naquele momento interiorizar os IFs do que interiorizar
as próprias universidades e aí ele aproveitou de uma estrutura que já existia
dos IFs, para atender a uma necessidade que era premente naquela época.

Além disso, o Docente 05 aponta outras finalidades da universitarização que são
direcionadas pelos os mecanismos do capital no sentido de articular a escola com suas
necessidades e interesses, ao afirmar que:
O instituto foi um caminho mais curto, principalmente para quem tem um
menor poder aquisitivo para conseguir um curso na área que ele tivesse
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emprego. Então, eu acho que as licenciaturas completam as finalidades das
escolas técnicas que quer colocar o cara no mercado de trabalho em outro
nível, em nível superior, que antes era nível técnico, mas a mesma coisa, que
é mercado de trabalho (Docente 05).

Esse mecanismo está exposto também nos documentos, como pode ser verificado
na citação anterior. Pelo discurso oficial, os objetivos da construção das licenciaturas são no
sentido de contribuir para as demandas sociais e econômicas, sintonizar a formação docente
com a “flexibilidade exigida pela sociedade atual”, princípios que norteiam hoje em dia um
novo modelo para a formação do trabalhador. O que se observa é que isto abre caminho para a
dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e incerteza de itinerário formativo, programas
de formação emergenciais, aceleração do processo formativo. Embora a defesa que se
expressa no documento é no sentido de que a característica que informa a flexibilidade,
segundo Cortezão (2011), esteja relacionada a situações de diferentes formações, esse conflito
de objetivos expressa uma contradição interna do documento. Isto porque, no contexto atual,
“contribuir com as demandas sociais e econômicas” implica atender às necessidades do
capital alinhado à sociedade de produção e consumo.
Alem disso, a exigência de “flexibilidade33” implica uma articulação da escola
com as novas abordagens do trabalho, sem levar em consideração o domínio dos princípios da
base de produção moderna expressa pela politecnia (MOURA, 2010). Do outro lado, o
documento enfatiza a necessidade da formação a partir de uma perspectiva que seja
integradora, dialógica e emancipatória, no entanto, o conflito se estabelece quando o
documento apresenta, de acordo Sheibe (2010) e Moura (2010), uma concepção produtivista e
pragmática com preparação para o trabalho. Nesta perspectiva, distancia-se de um sentido
mais amplo de humanização e de formação para a cidadania, uma vez que estes termos são
polissêmicos e essas concepções têm uma aproximação com o pensamento neoliberal.

4.3 IMPOSIÇÃO DE NOVOS DESAFIOS AOS INSTITUTOS FEDERAIS

Pelas características de origem dos IFs, os mecanismos da política de formação de
professores impõem novos desafios aos Institutos Federais. Uma que vez estas políticas, de
33

Flexibilidade é um princípio que se reflete na construção dos currículos em diferentes perspectivas: na
oferta dos cursos, na organização de conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, atividades nucleadoras,
projetos, metodologias e gestão dos currículos. Está diretamente ligada ao grau de autonomia das instituições de
educação profissional. Parecer CNE/CEB Nº 16/99, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico.
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acordo Vieira (2010), são de natureza do poder público e, para tal configuração, estão
associadas aos movimentos da sociedade civil, às exigências por expansão e maior acesso ao
sistema educacional, além das pressões por formas de gestão e organização do sistema escolar
ser enxuto, eficiente e eficaz. O arcabouço de novidades é vasto, “pode ser visualizado na
carteira de empréstimos dos organismos que financiam as reformas em um amplo espectro de
países clientes; o Brasil não escapa dessa regra.” (VIEIRA, 2010, p. 24).
De acordo Freitas (2007), o que se presenciou no contexto de discussão da agenda
política da expansão da educação tecnológica foi o embate entre as demandas da sociedade
civil, via entidades e movimentos representativos, e as ações do governo alinhadas às políticas
neoliberais do período anterior. Para a autora, essa política representou naquele momento
“uma enorme retração na participação dos movimentos na definição da política educacional.”
(FREITAS, 2007, p.1207), de maneira que a transformação dos Institutos Federais foi imposta
sob a linha de comando top down,34 vinda não só do centro, mas também de cima.
Foi uma perda de poder, porque várias autarquias deixaram de existir. No
nosso caso específico foi pouco. No Norte de Minas existiam 2 autarquias
federais, as duas se fundiram e formou só uma. Com isso já houve uma
economia de 50% dessas autarquias. Então, a dificuldade da formação dos
nossos professores ela foi nessa perda de poder, de deixar de ser autarquia
(Docente 09).

Os desafios que foram impostos às instituições passaram pela perda da autonomia
dos campi ao deixarem de estar na condição de autarquias, assumir a tarefa de criar cursos de
graduação, retomar o funcionamento de cursos noturnos, lidar com a falta de professores,
lidar com cursos de formação de professores, interferir e resolver problemas locais. Como
afirma o Docente 09, “os Institutos Federais foram criados como salvadores da pátria, para
resolver uma série de problemas que o país enfrentava.” Para ele, o que se verificava naquele
cenário era a deficiência do quantitativo de formação de professores. Diante disso, o Governo
Federal resolveu assumir de forma efetiva a responsabilidade pela formação.
No relato de um dos interlocutores que participou de todas as etapas de criação do
IFNMG e da implantação dos cursos de licenciatura, o mesmo destacou o processo de
institucionalização do IFNMG, os desafios encontrados e como esse processo representou um
salto qualitativo na definição de sua identidade.
Eu cheguei me deram essa tarefa e disseram – “dar conta!”. Tinha a
demanda, tinha uma redução de servidores muito pequena, era uma
34

De acordo Shiroma, Garcia e Campos (2011), essa expressão é utilizada no meio político e empresarial para
justificar uma decisão baseada nos sistemas hierárquicos para agilizar as tomadas de decisões (vindas de cima
para baixo). Compreende ainda a implementação como processo linear.
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instituição com quarenta e tanto anos que não sabia o que era ensino
superior, que não tinha prática de funcionamento do curso noturno, que tinha
uma folha de ponto que se traduzia em turno matutino e vespertino, e até
para se entender que a escola se reconfigurava, que a escola já tinha uma
nova matriz funcional, foi dificílimo, [...] esta estrutura vai se consolidando
de forma adequada ou não, não é esta a questão, mas ela vai se
institucionalizando naquele espaço uma cultura bastante desafiante que é
uma articulação com uma escola essencialmente de Educação Básica, com
uma escola que se começa a se configurar como uma escola de Ensino
Superior (Docente 10).

Notam-se no relato deste professor que foram muitos os desafios para a
implantação dos cursos de licenciaturas, a começar pelos os professores que, na condição de
recém chegados à instituição, receberam a incumbência de assumir a tarefa de elaborar os
projetos de curso, trabalhar a proposta da matriz curricular. Muitos deles sem ter experiência
profissional com a docência do ensino superior “estava começando ali, uma equipe muito
jovem, com uma idade média de 27 anos, 30 no máximo.” (Docente 06) ou, por mais
experiência que tivessem, estava relacionada à educação básica.
Além disso, a instituição (de origem), mesmo que naquele momento já tivesse 40
anos de funcionamento, tinha sua atividade, até então, restrita ao ensino técnico
profissionalizante, “não sabia o que era ensino superior”. Isto demonstra que a instituição, em
si, teve que se reconfigurar para adequar a uma nova situação e, neste sentido, os desafios de
ordem internas circunstanciaram em torno da tradição com o ensino médio, a oferta de cursos
diurnos que implicava o controle da atividade docente e o trabalho dos técnicos
administrativos que, em sua maioria, não tinha o hábito de trabalhar à noite. Mesmo assim,
“esta estrutura vai se consolidando de forma adequada ou não”.
Chama a atenção este aspecto do relato apresentado pelo Docente 10, o atilamento
por parte dos professores e gestores para garantir no primeiro momento a implantação dos
cursos de licenciaturas e, posteriormente, irem enfrentando os desafios que foram surgindo na
medida em que os cursos foram sendo implementados e, neste caso, “teve que correr atrás
com a carruagem andando.” (Docente 02). Essa é uma particularidade do processo de luta que
historicamente caracterizou as estratégias da sociedade civil organizada para garantir e
efetivar a implantação de políticas públicas que possa atender à comunidade.
Por outro lado, a expansão impôs outros desafios, como lamenta o Docente 09:
Não consegui alcançar um dos objetivos que era que as pessoas que
trabalharam na formação daquela matriz, ministrassem aquelas aulas. [...]
Houve uma movimentação muito grande dentro do IF e o número de vagas
que se criou era muito grande.
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Na concepção deste interlocutor, a rotatividade de professores constituiu um
desafio no processo de implementação dos cursos de licenciatura, uma vez que os professores
que participaram da elaboração dos projetos e da implantação dos cursos não permaneceram
no campus para dar continuidade ao trabalho por eles concebido, em virtude da
movimentação de servidores por remoção e por redistribuição. Além disso, a rotatividade
causou, em certo momento, a descaracterização da concepção inicial de alguns cursos,
principalmente aqueles implantados antes da Ifetização, por conta da chegada de novos
professores que propuseram mudança na estrutura curricular e deram uma cara de cursos com
foco nos modelos universitários.
Em estudo realizado no Campus Januária, Gomes (2013) elencou alguns
elementos que foram enfrentados na implantação das licenciaturas e que têm proporcionado
desafios na implementação das mesmas, entres os quais aparecem: a falta de definição da
função do coordenador; insuficiência e rotatividade de professores; formação insuficiente de
docentes; falta de estrutura, acervo bibliográfico; alterações de matrizes de cursos; falta de
pessoal para desempenhar atividades técnico-administrativas, morosidade nos processos
licitatórios e nos concursos públicos. Tais desafios podem ser confirmados por meio do relato
do Docente 10.
Essa docência sofre interferência do que chamei de cultura do nível a ser
ofertada no ensino superior que está vinculado à cultura institucional. Então
nós não tínhamos, por exemplo, espaços adequados. Todos os espaços eram
provisórios ainda, nós não tínhamos recursos humanos adequados, nós
tínhamos uma secretaria que toda a escritura era manual, nós não tínhamos
nenhum programa. Nós tivemos que iniciar uma matriz curricular que em
processo ela foi alterada porque não tinha professor para cumpri-la, porque
essa ação docente também está vinculada a cercanias locais e também a uma
política de liberação e codificação de vagas, de prazos para efetivação de
concursos, de vagas para designação, então, nós tivemos [...] Nós tínhamos
professores tecnólogos formando licenciados! Nós tínhamos bacharéis
formando licenciados!

Esses “determinantes” elencados por Gomes (2013) e relatado pelo Docente 10
corroboram os desafios que foram se desenhando na implantação dos cursos de licenciaturas
em uma instituição que não tinha nenhuma tradição com o ensino superior. Entretanto, como
já assinalado anteriormente, é uma institucionalidade que foi se materializando à medida que
tais problemas foram sendo solucionados. Isto porque o mais interessante, na concepção de
uma parte significativa dos interlocutores, foi assegurar a implantação dos cursos, mesmo sob
as espreitas do capital que, nos momentos oportunos, proporciona essas aberturas, no sentido
de “corrigir os detalhes defeituosos” por ele causados.
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Januária gritava por uma oferta dessa, tendo em vista os índices que
apresentava. O número de professores leigos naquela região era gritante, em
todas as áreas tecnológicas, matemática, química, física e biologia. Diante de
todos esses referenciais de sustentações, a política na época entendeu que
dentro do que justificava a demanda da sociedade, a matemática seria o
primeiro curso, já tinha alguns professores de matemática que já poderia
assumir algumas demandas enquanto professor [...], aí nós iniciamos a oferta
(Docente 10).

Nesse sentido, Pacheco (2011) destaca a importância do envolvimento dos
professores, enquanto agentes políticos, estarem comprometidos com a construção de um
projeto democrático popular que possa ampliar a abrangência das ações educativas. O referido
autor ressalta ainda a importância dessa ação educativa está vinculada a um projeto que
busque a construção de uma sociedade fundada na igualdade política, econômica e social,
vinculada ao mundo do trabalho e comprometida com a emancipação dos setores explorados
da sociedade. Neste sentido, o professor 04 fez as seguintes indagações:
20 anos atrás, ninguém nem pensava que a gente fosse capaz de fazer isso,
[...], até que ponto nos impôs desafios? Quais são essas possibilidades de se
fazer licenciatura dentro de uma instituição com essas características? Até
que ponto usar essa capacidade de interiorizar pra fazer formação? Até que
ponto isso dará impacto positivo na saída, de retirada dessa região, por
exemplo, a nossa da estagnação social política e econômica? Isso é uma
coisa pra posteriores pesquisas. (Docente 04).

Com base nas questões levantadas pelo Docente 04, não se pode negar o papel dos
implementadores locais na condição de agentes políticos. Esses desempenharam a sua função
no sentido de garantir a oferta de cursos superiores a um público negligenciado do direito de
cursar uma graduação em um centro universitário. Tais agentes enfrentaram as adversidades
de natureza internas, acima mencionadas, as pressões externas provenientes dos mecanismos
políticos do sistema capitalista, a resistência por parte das associações e movimentos de
formação de professores que olharam com reserva a implantação das licenciaturas em outro
ambiente que não fosse o espaço universitário.
Observa-se que a inserção dos cursos no IFNMG está se consolidando, apesar de
ser recente para se fazer uma avaliação. Essa instituição tem cumprido com suas atribuições
na acepção de nossos interlocutores, no sentido de atender às demandas locais, articular-se
com outras modalidades de ensino, e de forma ainda muito tímida, vincular a articulação
trabalho educação e associar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda existem
lacunas que fazem parte do processo contraditório de formação, da contradição social que
emerge da produção de vida material. Essas lacunas, todavia, podem ser encaradas como
possibilidades de avanço.
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4.4 OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO LOGÍSTICA DE AMPLIAÇÃO DA
OFERTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A inserção dos cursos de licenciaturas nos Institutos Federais está articulada a um
conjunto de políticas para a educação profissional, técnica e tecnológica, sobretudo a
expansão da Rede Federal. Nos termos da Lei (11.892/2008), os Institutos Federais
constituem instituições de educação superior, básica e profissional de caráter pluricurricular e
multicampi, que além de assumir o papel de ofertar a educação profissional integrada ao
ensino médio e o ensino técnico em geral, tem a finalidade de ministrar cursos superiores em
tecnologias; cursos de licenciaturas e complementação pedagógica nas áreas de ciências,
matemática e educação profissional; cursos de bacharelado e engenharia; cursos de pósgraduação nas modalidades lato senso e stricto senso. Recebe, por tais razões, as mesmas
atribuições das universidades para efeito de regulação, avaliação e supervisão.
No tocante à oferta de licenciaturas, a Lei 11.892/2008 (BRASIL, 2008) assegura
em seu artigo 7º, inciso VI, alinha b, que a instituição tem as seguintes atribuições:
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica,
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional
(BRASIL, 2008).

Diante disso, nota-se que as licenciaturas constituem elemento fundamental na
composição da nova institucionalidade dos Institutos Federais, já que se tornaram uma
mediação para a implementação de políticas públicas de formação de professores, a partir do
momento em que o governo reconheceu que sem a participação das Instituições Federais de
Educação Superior, não tem como melhorar a qualidade da educação básica e corrigir as
distorções da formação de professores.
Sobre esses aspectos, o Docente 05 afirma: “Veio se a ideia de promover a
formação de professores, o país chegou num momento, se a gente investir em educação, a
gente vai chegar a algum lugar e aí os Institutos eram o caminho mais rápido”. Outro docente
corrobora com esta perspectiva:
Os Institutos Federais, de certa forma, eles já tinham uma, certa estrutura, e
estavam presentes em regiões que as universidades não conseguiriam chegar,
demandaria construção de prédios, demandaria contratação de pessoal, o que
geraria um custo maior para o governo do que ele aproveitar as instalações
dos IFs. Creio que a logística dos IFs era mais favorável (Docente 08).
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Diante da emergência apontada pelo Docente 05, promover a formação de
professores era também uma necessidade. Não obstante, os IF, na concepção do Docente 08,
ocuparam posição estratégica no sentido de resolver parte do problema da falta de professores
apontado pelo relatório (CNE/CEB/2007), uma vez que estas instituições, em sua totalidade,
dispõem de uma estrutura organizacional que a permite chegar a todo o território nacional
através das cidades polos nas quais estão situados. Além disto, parte significativa dos campi
que passaram a ofertar licenciaturas dispunha de um potencial de estrutura física, de
laboratórios e de recursos humanos, herança dos antigos Centros Federais de Educação
Tecnológica - CEFETs, ou mesmo das Escolas Agrotécnicas e Técnicas Federais, os
primeiros já com certa experiência no desenvolvimento de ensino superior, condição dada
pela a Lei nº 6.545/197835, Decreto 2.406/199736, Decreto 3.462/200037 e posteriormente pelo
Decreto n. 5.224/200438. A “política governamental viu esta possibilidade e explorou esta
oportunidade” enfatiza o Docente 12.
Além disso, o Docente 08 aponta outra problemática da formação de professores
que influenciou decisivamente na inserção das licenciaturas nos Institutos Federais, ao referir
que:
As universidades estão implantadas em grandes centros, em grandes
metrópoles. Você não ver universidades em cidades com menos de 100 mil
habitantes, ou até com 50. Você só ver universidade em capitais ou cidades
de grande porte, então os IFs ao contrário, eles estão tanto em cidade grande
como em cidades de pequeno porte. Acho que isso sim facilitou essa
expansão (Docente 08).

Depreende-se do relato do Docente 08 que as Universidades Federais não
dispunham da mesma logística institucional dos Institutos Federais, a formação de rede e a
mesma multiplicidade de campi, o que tem favorecido a centralização da oferta de cursos de
formação de professores. Sobre esse aspecto, a próxima categoria discutida abordará a
negação das licenciaturas como elemento da formação de professores.
Em síntese, olhar os IFs como logística de ampliação da oferta de formação de
professores permite identificar as contradições da dimensão macro da política de expansão e
interiorização e as particularidades da implementação dos cursos de licenciaturas. Isto pode
ser observado no item anterior o qual apresentou os desafios da implantação desses cursos no

35

Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da
Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências.
36
Regulamenta a Lei Federal nº 8.948/94 (trata de Centros de Educação Tecnológica).
37
Dá nova redação ao art. 8º do Decreto Federal nº 2.406/97 (trata da autonomia dos Centros Federais de
Educação Tecnológica).
38
Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências.
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IFNMG que, apesar de ter uma estrutura preexistente, demonstrou que não estava
suficientemente preparado para ofertar licenciaturas, dada as dificuldades com estrutura física,
de pessoal, capacitação de docentes, sobrecarga de trabalho e rotatividade de professores.

4.5 TENSÕES ENTRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORARES, A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E A EDUCAÇÃO BÁSICA.

A dissociação entre a Educação Profissional e a Educação Básica, principalmente
o Ensino Médio, historicamente foi marcada por uma dualidade existencial. Essas áreas
sempre foram tratadas em separado, de forma fragmentada e sem continuidade, de maneira
que no interior da educação elas são debatidas como categorias diferenciadas: a primeira
considerada de natureza instrumental, mecânica e operacional, de caráter excessivamente
técnico; a segunda de natureza propedêutica, com finalidade bem distinta, prioriza as
atividades cognoscitivas advindas das humanidades e das ciências para formação intelectual
dos seus pares, legitimando a distinção entre as atividades instrumentais e intelectuais.
De acordo a concepção de Moura (2010), no âmbito da política e do campo
teórico, tentativas vêm sendo feitas no sentido de superar a dicotomia existencial no interior
da Educação Básica. Para o autor, as discussões políticas e teóricas têm sido intensas no
sentido de articular uma integração39 entre o Ensino Médio e a Educação profissional.
Decorrente desse debate, o Decreto n. 5154/04 tem proporcionado a possibilidade de
integração entres as duas modalidades de educação em direção à construção de um ensino
médio menos desigual. Assim, a perspectiva é do Ensino Médio integrado à Educação
Profissional, que tem como base unitária a formação humana integral, a partir da integração
entre trabalho, ciência e cultura. Neste caso, tem como “princípios fundamentais: homens e
mulheres como seres histórico-sociais; o trabalho como princípio educativo; a realidade
concreta como totalidade.” (MOURA, 2010, p. 883).
Ao se partir desta concepção de formação, que tipo de profissional formar para
atuar na educação básica e profissional? Como incluir no debate sobre a política de formação
de professores as demandas da formação de professores para a educação profissional? Para
Machado (2008), essa discussão está no bolo do debate sobre o caráter unitário do sistema

39

Para maiores informações veja Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005.
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nacional de formação docente uma vez que os professores da educação profissional e da
educação básica passam pelos mesmos mecanismos de (des)valoração profissional:
desenvolvimento profissional, valorização da formação, da condição de trabalho, salário e
plano de carreira, precarização, além da proximidade entres estes profissionais proporcionada
pela expansão da educação profissional integrada ao ensino médio.
É nesse campo de disputa que se inserem as licenciaturas no IFNMG. Neste
contexto, dadas as proporções da institucionalidade e mediadas pela verticalização, os alunos
dos cursos de Licenciaturas estão em constante contado com os estudantes do Ensino Médio
integrado à Educação Profissional.
Nós temos o PIBID aqui, ou seja, os discente da licenciatura em matemática
eles prestam monitoria para o 1º ano dos cursos do IF. Além disso, nós
temos alunos que fazem este tipo de monitoria voluntariamente, há uma
ligação entre o ensino superior e o médio integrado. Do estágio nós temos
aluno aqui, a gente abre espaço para o estágio. Ano passado eu tive aluno
estagiando no 3º ano, como já tive em outros anos anteriores. É comum
alunos estagiarem aqui no IF (Docente 08).

O Docente 08 apresenta caminhos que aproximam os acadêmicos dos cursos de
licenciatura ao Ensino Médio integrado. São alunos que dividem os mesmos espaços no
interior da instituição. Esta aproximação acontece via regras formais: por meio do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), por meio da monitoria voluntária ou
pela instituição de bolsa para monitoria. Além disso, existe a possibilidade desses alunos
exercerem o estágio supervisionado dentro do próprio Campus. “A gente não pode deixar de
destacar a importância que estes cursos agropecuários (grifos nosso) para a formação. A
gente precisa de um docente que vai atuar nestes cursos, então, a gente não pode dissociar
estes fatos”, complementa o Docente 08.
Nesta mesma direção, o Docente 13 afirma:
Eu não abandono o médio exatamente pela importância que as licenciaturas
têm para formar professores para o ensino básico. No mínimo eu tenho que
ter experiência com o médio. Para mim é muito importante o professor está
na licenciatura e está no médio, apesar de que não é uma realidade para
todos os professores da licenciatura, embora, há alguns que preferem atuar
só na licenciatura ou só no médio. Para mim, eu prefiro atuar também no
médio porque é a ponte, e ainda tem esse médio como um campo para esses
alunos trabalharem. As salas do médio estão à disposição para os alunos das
licenciaturas, para TCC, estágio, observar aulas e conhecer o ambiente. Para
mim, sem estar no médio, seria uma distância principalmente porque
trabalho a formação (Docente 13).

Nota-se no discurso dos dois interlocutores que ambos tratam da educação
integrada sem fazer distinção. Enquanto o Docente 13 aborda essa integração licenciatura-
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Ensino Médio integrado referindo-se sempre ao médio, por outro lado, o Docente 08 chama
atenção para não dissociar os fatos. Este nomeia o curso, levanta a importância de que os
alunos dos cursos de licenciatura também precisam estar preparados para atuar na educação
profissional, assim como na educação básica. Neste sentido, as licenciaturas, segundo
Machado (2008), constituem espaços essenciais para a formação docente inicial pelo papel
que ela assume diante da profissionalização docente, para situações criativas de
desenvolvimento de pedagogias apropriadas à educação profissional, ao intercâmbio de
experiências, reflexões pedagógicas e ao fortalecimento do elo entre ensino, pesquisa e
extensão. Por isso, agregar as licenciaturas com a educação profissional proporciona um novo
olhar sobre a relação entre a Educação Profissional e o Ensino Médio.

4.6 POLIVALÊNCIA, VERTICALIZAÇÃO E O LUGAR DO FORMADOR

A ação educativa verticalizada no processo de institucionalidade dos Institutos
Federais proporcionou uma nova característica da função docente, o professor polivalente. A
Polivalência do professor aqui mencionada, não se trata do professor polivalente formado nos
cursos de licenciatura em Pedagogia, habilitado para atuar na educação Infantil e nos anos
inicias do Ensino Fundamental, o professor que atua no plano horizontal dentro de um mesmo
nível de ensino, mas, do professor que vai desenvolver sua carreira para atuar no Ensino
Básico Técnico e Tecnológico (EBTT).
Nós somos qualificados como professor EBTT. As próprias políticas
governamentais são diferenciadas para o IF, a política interna do IF é
diferenciada das universidades, por isso que de vez enquanto os profissionais
da rede, eles se mobilizam exatamente buscando benefício para se igualarem
com os docentes das Universidade Federais. Eles têm benefícios que nós da
EBTT não possuímos, sendo que a carreira é diferente, sendo que nós temos
as mesmas funções que os professores da universidade (Docente 08).

O Docente 08 levanta a abordagem sobre o enquadramento funcional docente dos
IFs ao referir que “somos qualificados como professor EBTT”, e traz em seguida uma
comparação com os professores das Universidades Federais em termos funcionais e da
carreira docente. Há controvérsia nessa consideração, uma vez que as funções são diferentes,
assim como a carreira. O professor EBTT tem muito mais atividades a desempenhar quando
comparado à carreira universitária. O professor dos Institutos Federais tem por obrigação
atuar em todos os níveis e modalidades da educação: Educação Básica, Ensino superior e Pós-
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Graduação, atuar prioritariamente na pesquisa aplicada. Incumbências que não são atribuídas
aos professores das universidades.
Como professor de matemática de uma universidade, eu estou atuando em
apenas um nicho, onde eu posso aprofundar e desenvolver mais as minhas
pesquisas, enquanto que como professor EBTT eu tenho que atuar na
docência do superior, na pesquisa, na extensão e tenho ainda que atuar no
técnico, onde tem uma atuação diferente, então, o leque de atuação do
professor é muito grande (Docente 11).

Os Professores supracitados levantam questões da natureza dos Institutos
Federais, que segundo Silva (2009) e Pacheco (2010), validam a verticalização do ensino e
balizam a política de atuação e integração dos diferentes níveis e modalidades da educação
básica, profissional e superior, da formação inicial à formação continuada. O que permite ao
professor, resguardadas as suas condições profissionais, atuar em diferentes níveis e
modalidades, desde um curso de qualificação profissional de nível básico a um curso strict
sensu em nível de doutorado.
Nos termos da Lei 11.892/08, a verticalização articulada à integração é uma
finalidade dos Institutos Federais. Essa lei reza em seu artigo 6º que os Institutos Federais tem
por finalidade “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior [...].” (BRASIL, 2008). De acordo Silva (2009), a dualidade
integração-verticalização impacta o critério de escolha dos componentes curriculares de cada
curso, o que implica na contextualização e organização intencional desses conhecimentos,
mediada pela complexidade e densidade científica e tecnológica, na qual a verticalização vem
a permitir ao educando a construção de alternativas de formação dentro de um determinado
eixo40 da educação profissional.
Contrariamente ao que se propõe nos documentos oficiais do MEC, nos projetos
de curso das licenciaturas do IFNMG, não tem uma definição de como se constitui o processo
de verticalização e integração dos itinerários formativos. As raras vezes em que os termos
aprecem enunciados, eles são tratados isoladamente. Nessas ocasiões, a integração aparece
como articulação de eixo temático, disciplinas e conteúdos. Já quando os termos aparecem
juntos, reportam a citações da lei ou para ilustrar as ações promovidas para atingir tal
finalidade.
Do outro lado, o Plano de Desenvolvimento Institucional (IFNMG – PDI 20142018) apresenta a perspectiva de atuação da Instituição, com a missão de ofertar
discriminadamente cada uma das áreas: Educação Profissional técnica de nível médio nas
40

Veja o catálogo nacional de cursos técnicos. Disponível em http://portal.mec.gov.br.
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modalidades integradas, concomitante, subsequente e o Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja);
em nível superior propõem-se ofertar cursos de tecnologia, bacharelado, licenciaturas, os
cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu; propõe ainda a
oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores e as práticas de extensão
tecnológica, pesquisa aplicada e inovação tecnológica.
Assim como o PDI, o PPP do Campus Januária ressalta que essa articulação é
mediada pela política de ensino ao observar o diálogo entre os vários níveis e modalidades de
ensino, sem deixar de levar em consideração os mecanismos, ações e a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, numa relação de verticalização do ensino e a relação
horizontal com a comunidade.
Nesse sentido, a verticalização assume, para o Docente 09, a possibilidade de
aproveitar melhor o quadro de profissionais docentes dentro da instituição. Para ele:
A verticalização visa aproveitar melhor o profissional que você tem dentro
da sua instituição, a infraestrutura, ou seja, para ter as engenharias você
precisa ter os laboratórios qualificados e, se você usa esses laboratórios para
a formação dos seus técnicos, você vai melhorar muito a qualidade do seu
curso técnico, e vai despertar nestes técnicos a necessidade de continuar os
seus estudos e aprendizado. Você vai despertar neste técnico a necessidade
da pesquisa. A verticalização é muito favorável por este ponto, não dá pra
gente falar que tinha uma verticalização em Salinas, tinha a licenciatura em
química, mas a gente não tinha o curso técnico em química. Para ter
verticalização precisa ter um curso técnico para o aluno casar a
verticalização (Docente 09).

Além do aproveitamento do quadro de professores proporcionado pela carreira
EBTT, a verticalização implica aproveitar a infraestrutura da instituição: laboratórios, salas,
biblioteca e outros espaços; implica também a possibilidade do aluno fazer o seu itinerário
formativo dentro da própria instituição, reconhecer o fluxo que o permita transitar por
diferentes cursos da educação profissional e tecnológica. Embora a verticalização não se
limite à oferta simultânea de cursos na mesma área em diferentes níveis de ensino, nas
licenciaturas não existem, no nível de área de formação, cursos técnicos integrados que
possibilitem essa verticalização como acontece nas engenharias/bacharelados e tecnologias
(Agropecuária – Agronomia, Meio Ambiente - Engenharia Ambiental, Informática – Ciência
da Computação). Para os alunos das licenciaturas, a única perspectiva de verticalização do
ensino é na formação continuada por meio dos cursos de capacitação e pós-graduação.
Evidentemente, a verticalização divide opinião entre os interlocutores da pesquisa.
Existe um grupo de professores que é favorável e vê na integração as formas de verticalizar o
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ensino, como pode ser observado nas falas até aqui. Do outro lado, existem outros professores
que veem dificuldades para atuar no ensino verticalizado como propõe a carreira EBTT. Esta
é vista ainda por parte de alguns como um problema a ser resolvido.
A verticalização por parte dos professores das licenciaturas é muito pouco.
Eu acho que na EJA é uma lacuna ainda que a gente tem, aí é como eu falei,
a gente tem um pragmatismo. Hoje eu acho que a gente tem uma discussão
muito boa sobre EJA, como política, mas o nosso aluno, ele não sabe na
prática lidar com esse público. (Docente 02).

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja) constitui parte integrante da política de
expansão da Rede federal de Educação Profissional, o qual visa ao restabelecimento inclusivo
de jovens e adultos no sistema educacional. Para o Docente 02, é nessa modalidade que há
uma lacuna na atuação dos professores do EBTT e que necessita da aproximação com os
cursos de licenciaturas. Nestes cursos os professores assumem se sentirem desafiados para
lidar com o público da EJA: “eu apanhei para dar aula no Proeja, eu sempre dei aula para as
melhores turmas” (Docente 01). Em virtude disso, existem professores que atuam apenas no
superior, outros que atuam apenas no médio e outros nos dois cursos. O Docente 05, que atua
nos dois níveis, faz a seguinte ponderação:
Não é bom não, é meio que um choque a forma de você trabalhar no ensino
médio, ele te exige mais de atendimento ao aluno, [...] é como que você
entrar em parafuso. Às vezes você confunde até o nível de cobrança, [...]
acaba exigindo demais do médio ou de menos do superior. Tem que tomar
certo cuidado.

Percebe-se que a estrutura verticalizada traz implicações pedagógicas para a
função docente que, além das atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e
representação, como dissociadamente configuram nas normas que regulamentam a atividade
docente no IFNMG, tem que transitar por estas variáveis (ser um professor vertical capaz de
atuar ao mesmo tempo na educação básica técnica e tecnológica, atender a todas as
modalidades de ensino) que constituem a integração e verticalização caracterizada pela
institucionalidade dos IFs. Essa perpendicularidade do professor, de acordo Ianni (1994), tem
seus fundamentos no padrão flexível de organização da produção que implica a alteração das
“condições sociais e nas técnicas de organização do trabalho, torna o trabalhador polivalente,
abre perspectiva de mobilidade social vertical e horizontal, acima e abaixo, mas também
intensifica a tecnificação da força produtiva do trabalho” (p. 5). Ou seja, ajusta o trabalho do
professor a um novo processo de reprodução ampliada do capital.
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Diante disso, pensar a polivalência do professor em ternos de diversificação da
oferta de atuação educativa da intitutição nos remete à possibilidade de dispersão diante da
variedade de atividades que cabe ao professor assumir. Isto provoca também a intensificação
das tarefas docentes e é resultante, conforme Antunes (2006), da expressão da forma
contemporânea de trabalho social cada vez mais complexificado, heterogeneizado,
multifuncional e intensificado em seus processos. Portanto, a organização verticalizada dos
IFs exige um novo perfil de professor que cumpra diversas atribuições e domine várias
práticas no exercício da sua função.

4.7 IMPLICAÇÕES NA PERSPECTIVA PROFISSIONAL E NA MOBILIDADE
SOCIAL

A indissociabilidade entre o atendimento às demandas locais e uma formação
docente comprometida com a inclusão social planeiam nos documentos oficiais da RFECT
uma condição sine qua non para a inserção dos cursos de licenciatura nos Institutos Federias.
Estes implantados com a missão de identificar os problemas e criar soluções tecnológicas para
o desenvolvimento sustentável, buscar articular os cursos com as potencialidades regionais
em sintonia com a sociedade, promover a justiça social e a equidade, e promover a difusão de
conhecimento científico e dar suportes aos arranjos produtivos locais.
Para Oliveira (2003), as representações desses conceitos estão ligadas diretamente
a uma agenda econômica que considera a educação como uma dimensão da sociedade, que
sob a égide da escola, está sujeita às regras do mercado para produzir mudanças nas condições
de miserabilidade e de exclusão nas quais vive a maioria da população. Nessa mesma
perspectiva, Moura (2010) nos interpela que o uso dos conceitos de diversidade e inclusão se
coaduna com o conceito de equidade. Tanto para Oliveira (2003) quanto Moura (2010), esses
conceitos se materializam no meio educacional no sentido de contribuir para a reprodução do
sistema e consequentemente intensificarem a reprodução das classes sociais, relegando ao
segundo plano as lutas populares que ensejam uma melhor escolarização e uma afirmação das
representações da classe trabalhadora.
A demanda por inclusão que foi historicamente uma bandeira de luta da sociedade
civil organizada, que sempre buscou no direito à educação a possibilidade para ascender
socialmente, tem passado por um processo de ressignificação da sua imagem e significado. De
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acordo Shiroma; Garcia e Campos (2011), esses termos no discurso liberal tem passado pelo
abandono da sua perspectiva e significado. A educação, que de certa forma foi tratada como
via de ascensão e mobilidade social, com apropriação do seu discurso pelo mercado
empresarial, não cumpre mais esse papel. Para os autores, o acesso à educação se restringe
apenas a um fator de inclusão social.
Nota-se que a inclusão no discurso liberal assume um sentido de tolerância, de
aceitação das classes desfavorecidas à educação, de garantia de acesso, de garantia de
permanência e qualidade duvidosa, impostas como condição necessária para efetivação do
direito à educação. Isto se justifica uma vez que a qualidade assume o sentido de
escolarização, mérito individual, eficácia, eficiência de gestão e justiça social, e no ensino
superior, de acordo Maués (2003), são apenas exigências de universitarização e
profissionalização da classe trabalhadora.
Neste contexto de contradições, em que essas concepções orientam para a
exaltação do mérito individual para alcançar a cidadania, as questões de desempenho escolar
são vista como elevação social sob a ótica do indivíduo regulado pelo mercado, e não pela
possibilidade de ascensão de status da classe popular, por meio do qual as pessoas possam
participar ativamente das iniciativas que possibilitem transformar a sua realidade e gerar no
coletivo da sociedade, dinâmicas emancipatórias. (OLIVEIRA, 2003).
Frente a esse paradoxo, os nossos interlocutores apontaram que os cursos de
licenciatura têm assumido papel de atender às perspectivas profissionais dos alunos.
O curso de física não é só um curso de inclusão social, é um curso de
ascensão social. A gente recebe aluno aqui sem nenhuma perspectiva, que
trabalharia por meio salário, por um terço de um salário mínimo, fazendo
trabalho quase que como escravo. Ele chega aqui no curso e encontra esta
possibilidade e se dedica a estudar. Existe bolsa de iniciação, Pibid, e depois
que forma passa a ganhar aí 10 vezes o que ele ganharia se não tivesse
estudado. É um curso de ascensão social, a gente enxerga se o aluno passou
pelo processo. Naturalmente ele vai ser um multiplicador deste processo,
naturalmente ele vai valorizar este processo (Docente 12)

Para esse interlocutor, a oportunidade do aluno ingressar no curso de licenciatura
ultrapassa os limites da inclusão, dada as condições sociais, o perfil do aluno que ingressa no
curso, mediadas pelos determinantes culturais, políticos e econômicos. Estudo41 realizado no
interior da instituição corrobora com essa compreensão ao apontar que 91% dos alunos dos
cursos de licenciatura são oriundos de escola pública; 67% declaram não trabalhar; entre os
41

Esses dados são da pesquisa (mimeo) realizada por Brito, Bandeira e Pereira em 2014 que trata do perfil e
expectativas dos ingressantes nas licenciaturas do IFNMG no Campus Januária.
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alunos que trabalham, 56% recebem até um salário mínimo; no tocante à renda da família,
42%

têm um ganho de até um salário mínimo; aproximadamente 90% desse alunos

ingressaram por meio do sistema de cota. Portanto, para muitos alunos que conseguem
permanecer e sair do curso com sucesso, essa passagem representa um salto qualitativo na
vida, pois é, na acepção dos interlocutores, uma possibilidade de mobilidade social.
Nessa mesma direção, o Docente 09 relata:
Hoje eu ouço de alguns ex-alunos, se não fosse aquele curso, essa pessoa não
tinha esperança nunca de deixarem de ser empregada doméstica, e graças a
esse curso de licenciatura que chegou até ela [...] eu ouvi esse relato e não
foi uma, duas ou três... da pessoa ser grata “eu rezo por você durante toda a
minha vida porque, se não fosse esse curso, eu nunca ia deixar de ser
empregada doméstica.” (Docente 09).

Além desse sentimento de gratidão, os interlocutores ressaltam ainda que os
resultados desse processo de inserção tenham sido demonstrados na carreira profissional e
acadêmica dos alunos egressos:
[…] tenho visto dos nossos alunos, eles têm atendido. Muitos têm assumido
trabalho nas escolas estaduais e até dentro da própria instituição como
professores substitutos. Com exceção dos que saem para o mestrado, os que
ficam o foco é dar aula mesmo. Inclusão por experiências com os próprios
alunos, a gente ver que são alunos que não tinham condições de ir estudar
fora, de alguma forma, o IF acolheu esses alunos (Docente 13).

Diante dos relatos, podemos observar que, na acepção dos entrevistados, a
interiorização dos cursos de licenciaturas, via Institutos Federais, possibilitou o acesso das
pessoas que não teriam condições de cursar uma graduação em outros contextos. Por outro
lado, via de regra, pessoas com outras condições sociais e econômicas, dificilmente iriam para
esses centros fazer um curso de licenciatura. Sem desconsiderar essas contradições que
marcam e demarcam os lugares sociais, percebe-se que a interiorização abre perspectiva de
ampliação da escolaridade ao mesmo tempo em que oferece oportunidade para que as pessoas
alijadas de seus direitos possam dar procedimento a seus estudos.

4.8 PROXIMIDADES ENTRE O DISCENTE E A INSTITUIÇÃO

A materialidade dos Institutos Federais é fortemente marcada por uma dualidade e
um hibridismo identitário que se origina no seio da sociedade civil com objetivos
essencialmente assistencialistas. Ao ser institucionalizado pelo poder público, os IFs se
configuram como instituição assistencialista e de preparação de operários para a indústria e
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consolida-se mais tarde como espaço de profissionalização dos trabalhadores para a inserção
no mercado de trabalho. Atualmente, esse hibridismo ganha conotação pela disputa de
projetos inerentes à classe de trabalhadores (que almeja uma educação com base unitária para
todos, fundamentada no princípio da politecnia expressa pela pretensa implantação de um
ensino integral) e, do outro lado, ao mercado (interessado na formação da força de trabalho e
ainda na disputa pela oferta do ensino propedêutico que concorre com a formação
profissional). Portanto, é no seio desta disputa que se inserem as licenciaturas nos Institutos
Federias.
Ao ter como referência o foco no atendimento às demandas locais e na formação
comprometida com a inclusão social, percebe-se que o caráter assistencialista e humanista
constitui as formas de sociabilidade das relações que se estabelecem no interior dos institutos:
O perfil do nosso IF é muito mais próximo do estudante que vai trabalhar no
Norte de Minas, porque a nossa clientela é majoritariamente do Norte de
Minas. Ela te dá uma formação com uma identidade maior, isso é bom.
Quem forma na UFMG ou em Viçosa não tem uma formação identificada
com a região de onde ele veio. Se ele veio do interior, a identidade dele não
é respeitada, sequer é conhecida (Docente 12).

Como se pode perceber, na percepção do professor, a identidade dos IFs é
mediada pelo perfil da região em que está inserido, cuja finalidade é atender a um público
identificado com as características do território de abrangência, ou seja, atender às
particularidades locais. Nesse sentido, Dawbor (2006) afirma que a educação não pode se
limitar ao acúmulo de conhecimentos, mas proporcionar ao aluno conhecer os problemas, as
alternativas e os potenciais do contexto em que está inserido, tendo a escola como mediadora
entre as necessidades locais e o conhecimento correspondente a esta demanda, no sentido de
construir uma educação emancipatória que possa oferecer aos jovens subsídios para intervir
sobre a realidade em que está inserido.
A proximidade entre os docentes e discentes aqui é muito maior, para a
formação do licenciado é muito melhor, talvez não para o pesquisador (o
bacharel). A gente tem aqui uma carência de material para a formação de um
bacharel, mas para a formação do licenciado eu acho aqui mais favorável do
que nas grandes universidades. Um dos motivos é o fato da proximidade
efetiva entre o estudante e a instituição, não só com o professor. Ele conhece
melhor a instituição, conhecem todas as dependências, os funcionários, por
ser uma intuição menor do que uma universidade e isso favorece ser um
ambiente melhor (Docente 12).

Além da relação aluno-instituição apontada na fala anterior, em sua fala o Docente
12 traz o terceiro ator dessa relação, o professor. Na sua visão, nos Institutos Federais essa
relação entre professor-aluno é muito mais próxima que na universidade. Para ele, é uma
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proximidade que não se limita à presença física em sala de aula, mas uma proximidade efetiva
que se dá na relação com a instituição, com os funcionários técnico-administrativos e com o
professor. Mas afinal de contas, a que se pode atribuir essa maior proximidade? Pela relação
afetiva? Pelo contingente de alunos? Pela estrutura organizacional da instituição?
Por estas e outras circunstâncias, as novas formas de relações são permeadas por
construção, desconstrução e reprodução de formas de sociabilidade do modo de produção
atual da sociedade mediada pelo capitalismo.
Tradicionalmente, considera-se a relação social no ensino superior como algo
rigoroso, técnico, frio, individual, em que o desempenho pessoal do aluno depende muito da
sua disciplina, do seu cumprimento das tarefas acadêmicas, e da disponibilidade para explorar
os instrumentos ofertados pela instituição. Ou seja, uma relação baseada na tradição
catedrática e verticalizada entre professor-aluno.
Diferentemente do ambiente acadêmico das universidades, os Institutos Federais
dispõem de outras particularidades que impactam essa relação de proximidade. Em virtude da
exigência pela verticalização e integração do ensino, como já mencionado anteriormente, o
aluno tem a possibilidade de ter contato com o professor em todo o seu itinerário formativo.
Embora a grande maioria dos alunos das licenciaturas tenha feito a educação básica em outras
escolas, o convívio desse aluno com o professor é muito maior, resguardada as exceções. Esse
aluno, ao chegar ao curso de licenciatura, encontra com seu professor do ensino médio e, no
período de integralização do curso, certamente desenvolverá em sua instituição atividades
diversas, tais como: atividades de laboratório, monitoria, estágio, vai atuar como bolsista de
PIBID e do PIBIC, sem sair dos IFs.
Enfim, os professores dos cursos de licenciatura nos IFs deverão lidar com um
perfil de aluno que eles não podem ignorar, por conhecerem sua trajetória, por serem
professores e regentes desses alunos nas atividades práticas e, especialmente, por conhecerem
a realidade local em que estão inseridos.
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5 A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COMO MEDIADORA DA AÇÃO DOCENTE

A formação pedagógica constitui um mosaico conceitual, cercado de concepções
que orientam a prática educativa. Essa variedade de concepções e orientações se fundamenta a
partir de duas lógicas pedagógicas apontadas por Kuenzer (2008) e que se articulam entre si: a
pedagogia capitalista e a pedagogia socialista. A pedagogia capitalista constitui-se a partir das
relações sociais, produtiva e mercadológica, é um processo pedagógico hegemônico que se
articula na produção de consenso, com a finalidade de “internalizar”, manter e reproduzir as
formas de sociabilidade que incidem na política de formação de professores tendo em vista
uma perspectiva deplorativa da ciência, da técnica e da tecnologia. Já a pedagogia socialista
se constitui a partir da luta social contra-hegemônica, que toma o conhecimento como práxis
transformadora e que possibilita oferecer subsídios necessários para a compreensão e a
intervenção na realidade. Esta pedagogia orienta a formação para um princípio educativo
ontológico na direção de uma perspectiva emancipatória, contrapondo a perspectiva
capitalista, conforme expressa Ciavatta:
A política educacional, as mediações estabelecidas pela relação entre
educação e trabalho respondem ao econômico, mas atendem
simultaneamente às necessidades ligadas à reprodução global da
sociedade, o que inclui, além da qualificação para o trabalho, a
reprodução da vida, as dimensões culturais, política e ideológica do
processo educativo (CIAVATTA, 2009, p.29).

Em uma sociedade capitalista, ou seja, uma sociedade do mercado em que as
relações são baseadas no consumo, a escola vem consolidando numa nova ordem social
mediada pelas crises e expansões do capitalismo. Afinal, sempre refletiu “seu tempo e não
podia deixar de refleti-lo; sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social
determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como um corpo estranho inútil.”
(PISTRAK, 2011, p.29).
Essas duas lógicas pedagógicas (a pedagogia capitalista e a pedagogia socialista)
fundamentam os debates sobre a política de formação de professores no Brasil, das quais se
circunstanciam dois projetos distintos de formação que se entrecruzam de forma contraditória
no contexto da política educacional. Segundo Freitas (2002), o primeiro projeto evoca o
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movimento dos educadores e sua trajetória na defesa da reformulação dos cursos de formação
dos profissionais da educação, pautado por uma concepção de educação e de formação de
caráter humana, omnilateral. O segundo projeto se materializa a partir das orientações
políticas neoliberais e mais bem adequadas às transformações no campo da reestruturação
produtiva em curso, projeto de formação que privilegia o controle do desempenho com vistas
à competitividade e à formação para o consenso. Diante disso, que projeto de formação
orienta a concepção da política de formação de professores no Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais?
Para adentrar a esta discussão, tomam-se cinco elementos de análise que
constituem esta categoria, a saber: Relação teoria e prática; Mediação do processo ensino
aprendizagem; Afirmação da profissão docente; os vínculos entre os conteúdos da formação
ofertada e a realidade; e a condição humana de ser trabalhador.

5.1 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
A relação teoria e prática implica uma construção de abstrações e projeções da
ação docente articulada com o pensamento. Essa relação orgânica e indissociável da formação
de professores nem sempre evidencia na concretude dos cursos de licenciaturas. De acordo
com Gatti (2013), nesses cursos se verifica a predominância da formação com foco nas
disciplinas denominadas específicas em detrimento das disciplinas de formação pedagógica.
Prevalece, assim, a superioridade dos conhecimentos disciplinares sobre os conhecimentos da
área pedagógica sem uma articulação definida entre as duas dimensões da formação.
Nesse sentido, percebe-se na compreensão dos nossos interlocutores uma
hierarquia dessa relação.
Eu vou colocar em primeiro lugar o conhecimento técnico daquilo que ele
vai ensinar e segundo ele ter esse domínio de turma, da parte docente. Não
adianta ele chegar lá com toda teoria se ele não tiver domínio docente. Eu
vou colocar em primeiro lugar o domínio técnico (Docente 05).

No tocante à prática docente, outro professor, embora reconheça a predominância
da teoria sobre a prática, considera essa relação na sua ação docente como indispensável.
Em todas as minhas aulas, mesmo carregadas de muita teoria, eu sempre
busquei associar com a prática. Essa relação teórica e prática tem que existir
desde educação infantil, porque o aluno chega aqui no superior sem ter essa
relação teoria e prática. Trabalho com pesquisa desde quando entrei aqui no
Instituto, trabalho com pesquisa básica porque é a condição que o laboratório
oferece, sempre tentado propor pesquisa básica, que tenha um cunho social,
que atenda o nosso contexto (Docente 01).
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Nesta fala, surge outra dimensão da relação teoria e prática, a restrição da prática
à atividade de pesquisa, o que proporciona a priorização da formação acadêmica como
principal fonte formativa no processo de produção do conhecimento, dada à desvinculação
das disciplinas de conteúdos e pedagógicas e no distanciamento existente entre a formação
acadêmica e as questões colocadas pela prática docente.
Segundo Gatti (2013), essa predominância da formação teórico-acadêmica está
nas proposições institucionais para essa formação, as quais consideram, em muitos casos,
suficiente para a integralização da formação de um profissional para a docência. Esse enfoque
dado à produção acadêmica é reforçado na fala do Docente 01. Ao afirmar a proposição de
pesquisa básica em suas atividades docentes, vai, assim, na contramão das finalidades de
pesquisa dos Institutos Federais que têm nas orientações tecnológicas a pesquisa como ciência
aplicada.
No entanto, a perspectiva de formação manifestada pelos nossos interlocutores
caminha na direção da construção de uma formação centrada na relação teoria e prática, como
afirma o Docente 14.
O perfil que a gente perseguiu é que esse aluno fosse um sujeito dotado de
conhecimento tanto na área pedagógica quanto na área específica, um sujeito
que fosse capaz de aliar a teoria com a prática, entendendo que teoria e
prática são indissociáveis (Docente 14).

Essa perspectiva está associada ao processo de elaboração dos projetos
pedagógicos de curso do IFNMG. Nesse processo, o professor citado aponta o perfil desejado
do aluno de um curso de licenciatura. Ressalta, pois, a importância de trabalhar a formação
em uma perspectiva que o aluno seja capaz de mudar a sua realidade, que forme professores
comprometidos com as transformações sociais da sociedade onde atua, fundamentado a partir
de um conhecimento específico e pedagógico, que possa agregar o conhecimento desse
sujeito.
Nos documentos internos da instituição, de modo particular os projetos de curso, o
binômio teoria/prática assume diferentes conotações: No PDI (IFNMG, 2014), por exemplo, a
organização didático-pedagógica empreende políticas de ensino que incentivem a formação e
atuação de equipes interdisciplinares e o fortalecimento da articulação entre teoria e prática.
Nos fundamentos legais do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, a relação teoria e
prática parte do princípio basilar da LDB 9394/1996, no artigo 61, o qual assume em
destaque, os princípios da formação do educando na forma da Lei:
I - Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviço;
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II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996).
A flexibilidade que se apresenta nos dois incisos do artigo citado, a saber, a
capacitação em serviço e o aproveitamento de experiências em outras atividades, nos leva a
compreender que nem sempre a relação teoria e prática é uma atividade orgânica e que pode
acontecer em diferentes momentos, o que mantém, assim, a visão de que a teoria antecede a
prática ou a prática se reduz à aplicação de teorias. O inverso também acontece, as
experiências podem suprir a relação e que, para ser adquirida, pode dispensar uma formação
teórica sólida, princípio liberal da validação da prática.
Do outro lado, os documentos em tela apresentam uma perspectiva de superação
da dicotomia teoria/prática a partir do paradigma proposto pelo Parecer nº 9/2001 das
Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação inicial de professores da Educação Básica
(CNE/CP/2001) e das Resoluções nº 01/2002 e nº 02/2002, os quais tornam possível uma
transformação teórico-metodológica nos atuais cursos superiores de formação de professores,
que estão sendo oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior e, em particular, pelo
IFNMG. Por tais documentos, orienta-se que a formação não seja genérica, que a teoria não
anteceda a prática, além de determinar a carga horária prática dos cursos de licenciaturas de
forma a atender às modificações que foram implantadas na educação básica.
Portanto, a concepção de formação de professores proposta nessas diretrizes
decorre das abordagens da pedagogia das competências que, segundo Veiga (2010), são
centradas no desenvolvimento de competência para o exercício técnico profissionalizante e
restringe-se à preparação do profissional prático e do tecnólogo sem se preocupar com o
conhecimento dos fundamentos da educação, conferindo a estes profissionais o ativismo do
fazer pedagógico.
No âmbito do Projeto Político Pedagógico do campus Januária, a relação teoriaprática é tratada sob três óticas: da gestão democrática, de modo a romper com a separação
entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática; da ação
extensionista por meio da visita técnica como mediação da articulação teoria/prática; e
formação continuada, que parte do princípio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão
como meio de transitar entre teoria e prática, o que deve acontecer em uma perspectiva
educacional de cunho crítico-reflexivo. Entre as três dimensões da relação teoria-prática
apresentadas no PPP do campus, mesmo tendo tópico que trata apenas da formação docente, a
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maior ênfase é dada para as ações de formação continuada de seus servidores, regulamentada
pelo Plano Institucional de Desenvolvimento dos Servidores.
Outro aspecto assumido na relação teoria/prática diz respeito ao binômio
ciência/tecnologia tão difundido nos documentos da Rede Federal de Educação Tecnológica.
Segundo os estudos de Silva (2009) e Lima (2013), a adjetivação da palavra educação pelas
expressões profissional, científica e tecnológica apresenta a compreensão de que a
indissociabilidade da teoria com a prática é mediada pela dimensão da ciência e tecnologia.
Lima (2013) analisa o uso termo tecnologia em diferentes discursos políticos e
nos documentos referentes aos IFs, nos quais o significado do termo se apresenta como se a
relação ciência/tecnologia adquirisse mesmo significado de teoria/prática, ou seja, como se
ciência fosse equivalente à teoria, e tecnologia fosse correspondesse à prática. “De uma forma
geral, o termo tecnologia é definido como a aplicação prática das ciências (ciência aplicada)
objetivando a solução de problemas objetivos.” (SILVA, 2009, p. 16). Portanto, a orientação
tecnológica assume o papel do ensino como ciência aplicada, sobre o qual, o professor deve
dominar o conhecimento proveniente da pesquisa básica produzida por outras instituições e
transformá-lo em produto de uso social.
Por esta lógica, percebe-se nos projetos de curso esta vinculação entre os termos
teoria/prática e ciência/tecnologia como centralidade dos processos formativos em que as
atividades de ensino, pesquisa e extensão assumem o caráter de aplicabilidade. Uma das
finalidades do curso é desenvolver procedimentos metodológicos de pesquisa adequados à
utilização de tecnologias aplicadas ao processo de construção de conhecimento e de
ambientes de aprendizagem. Além disso, propõe:
Uma educação de excelência por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão,
possibilitando a interação entre as pessoas, estabelecendo parcerias com
outros órgãos e instituições, ampliando o conhecimento e construindo novas
tecnologias, e ainda, proporcionando o desenvolvimento da região norte
mineira, buscando através da formação dos seus ingressos, alternativas de
renda compatíveis com o equilíbrio ecológico, para fixação do homem ao
campo, como agente difusor das tecnologias de convivência e recuperador
dos fatores ambientais essenciais à sua sobrevivência. Permitindo o avanço
sócio-cultural dos moradores na área de abrangência deste Instituto
(IFNMG, 2010, p. 7)

Ao mesmo tempo, o PPC de Ciências Biológicas expressa que a compreensão dos
conceitos e objetos da Biologia exige dos docentes o aprofundamento teórico-prático e
domínio das novas tecnologias educacionais que facilitem a compreensão do conhecimento a
ser ensinado, bem como sua efetiva transposição didática, tendo como um dos eixos a
educação para a saúde e as relações ciência, tecnologia e sociedade. Nota-se que, em
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diferentes contextos, os binômios prática/teoria e ciência/tecnologia aparecem de forma
bastante aproximada.
No curso de Matemática, a concepção de formação enfatiza o aspecto da
infraestrutura da Instituição como laboratórios, ambiente de aprendizagem favorável ao
desenvolvimento da ciência e tecnologia, corpo docente capacitado para assumir o domínio da
relação teoria e prática, cujo eixo central se orienta pelas novas exigências do mundo de hoje,
decorrentes dos avanços das Ciências e das Tecnologias.
No PDI do IFNMG (2014-2018), a tecnologia assume a concepção de produto
social, pois, segundo o referido documento, trata-se de colocar a tecnologia e as novas
tecnologias da informação e comunicação a serviço da formação integral do sujeito.
Considera a construção de valores inerentes ao ser humano, o desempenho ético, crítico e
técnico de uma profissão e à percepção da capacidade transformadora do ser humano.
Por outro lado, o Projeto Pedagógico do campus não assume a mesma concepção
da relação ciência/tecnologia expressa nos documentos anteriores. Apenas diz que objetiva
integrar no campo teórico os vários ramos da ciência de forma interdisciplinar, enquanto
massa de conhecimento produzido pela humanidade, e a articulação desses componentes no
fazer pedagógico.
Frigotto (2006) enfatiza que a articulação ciência e tecnologia depende de como
elas são determinantemente decididas, uma vez que são objeto de disputa de projetos sociais
antagônicos, ou seja, de acordo com o projeto de sociedade é que esses aspectos do
conhecimento exercem o seu papel. Sendo que, na compreensão do autor:
O conhecimento, a técnica e a tecnologia passam a ser desenvolvidos como
forma de mediar a força física e mental do ser humano; como tal, quando
tomados como criadores de valores de uso para satisfazer às necessidades
humanas, constituem-se em verdadeiras extensões dos membros e sentidos
do ser humano e fonte de novas necessidades e da viabilidade de satisfação
(FRIGOTTO, 2006, p. 249).

Nesse sentido, a ciência, a técnica e a tecnologia ocupam o lugar central na
atividade humana. Constituem elementos essenciais da dialética do trabalho enquanto meio de
transformação da natureza, uma vez que é pela ciência, pelo conhecimento, que o homem é
capaz de projetar, planejar e antever sua intervenção sobre ela. Da mesma forma, é pela
técnica e tecnologia que o homem instrumentaliza os meios de produzir os bens necessários
para sua satisfação, seja na condição de produzir para sua existência material, seja para a
produção de bens excedentes para atender às necessidades de outrem.
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Sendo assim, na perspectiva apresentada por Frigotto (2006), dois aspectos têm
sido dominantes na visão da ciência e da técnica da sociedade atual: o primeiro diz respeito ao
fetiche e ao determinismo da ciência, da técnica e da tecnologia tomadas como forças
autônomas das relações sociais de produção, de poder e de classe. Este aspecto defende que a
ciência, a técnica e as novas tecnologias conduzem ao fim do proletariado, superação da
sociedade de classe, a emergência da sociedade do conhecimento e a perpetuação do sistema
capital. O segundo aspecto diz respeito à visão negativa da ciência, da técnica e da tecnologia
em face da sua subordinação aos processos de exploração e alienação do trabalhador como
força cada vez mais diretamente produtiva do metabolismo e da reprodução ampliada do
capital. Para o autor, este aspecto caracteriza uma armadilha para aqueles que pretendem lutar
em favor da superação das forças do sistema capitalista, por conduzir o debate para o campo
ideológico e por sustentar a tese de que a transição para o socialismo se dá via degradação
social e pelo caráter anti social do sistema capitalista.

5.2 MEDIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

A unidade da relação ensino e aprendizagem são recíprocas e constitui um ato
eminentemente pedagógico. Por isso, o processo de ensino aprendizagem é, por natureza, o
objeto de estudo das teorias pedagógicas, as quais oferecem diretrizes para a ação docente,
“possibilitando ao futuro professor, contato com o corpo organizado de ideias que procura
subsidiar e justificar a prática educativa.” (MIZUKAMI, 2005, p. 4) enquanto fenômeno
humano, histórico e multidimensional. Neste particular, a formação pedagógica assume, na
acepção dos nossos interlocutores, uma condição imprescindível na formação de professores,
seja nos níveis do domínio de vários aspectos do processo (como conhecimento de conteúdos,
métodos de ensino, conhecimento dos processos de aprendizagem, capacidade de comunicar
em sala), bem como em uma dimensão mais ampla do processo de ensino-aprendizagem, a
mediação do complexo de humanização expressa no domínio dos aspectos ontológicos da
formação.
Essa perspectiva também é anunciada por um dos sujeitos interlocutores na
pesquisa, quando aponta que a formação pedagógica assume esse papel de mediação da
prática educativa:
É ela que nos dá um norte nas relações alunos-professor, na relação ensinoaprendizagem, didática, e até como lidar no dia a dia com os alunos e a parte
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pedagógica em si [...] a parte pedagógica, eu creio, que é de suma
importância, exatamente para essa formação do professor: das relações
ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, aluno-professor, métodos de
pesquisa. A parte pedagógica eu acho fundamental na formação do
professor. Não diretamente só para essa formação humana, se ele está num
curso de licenciatura em matemática tem que está direcionado para a
matemática, porém a gente não pode esquecer a importância da parte
didática na formação do docente (Docente 08).

Nota-se a concepção de docência como atividade instrumental, ao retirar da
formação pedagógica a ênfase da formação humana. De acordo Tardif e Lessar (2008, p.196),
esse direcionamento para uma “atividade estruturada e orientada para objetivos a partir dos
quais o ensino compreende, planeja e executa sua própria tarefa, utilizando e coordenando
vários meios adequados para realizá-la”.
Para Gatti (2013, p. 99), essa concepção está “associada a uma perspectiva
técnico-instrumental, à didática, à prática de ensino como área de saber vista como ciências de
procedimentos, como conjunto de métodos, técnicas e procedimentos para o ensino.” O que
restringe o ato formativo em dominar os elementos do processo ensino-aprendizagem em
função de um trabalho relativamente planejado no seio de uma organização escolar
burocrática. Portanto, essa concepção assume a condição de aproximação de ordenações
organizacionais e de gestão de regras de ação.
Por outro lado, um interlocutor apontou a formação pedagógica como
imprescindível para a sistematização e transmissão do conhecimento, ao afirmar que:
Não tem como você ser professor sem uma formação pedagógica. Eu falo
porque eu já fiz, como eu falei, eu fazia o curso técnico e comecei a dar aula.
Eu tive portanto, as duas experiências. A formação pedagógica, ela é tudo na
vida do professor, ela facilita muito o trabalho de ensino. Porque ensino é
aprendizagem, quanto mais você ensina mais você aprende. A formação
pedagógica é o facilitador desta transmissão (Docente 09).

Este interlocutor enfoca o aspecto da transmissão do conhecimento proporcionado
pelo saber escolar, pela produção teórico-científica, além de apontar a função dialética do
processo de ensino aprendizagem mediada pela formação pedagógica. Nesse sentido, o
Docente 13 enfatiza também a transformação da sua prática educativa:

Eu vim acreditar nisso depois que me tornei professor [...], estou em um
momento que não dou aula mais de conteúdo da biologia. Eu trabalho
qualquer conteúdo da biologia no formato do processo ensino aprendizado.
Essas disciplinas que envolvem a pedagogia, o processo de conhecer o
aluno, conhecer o ensino, o processo de aprendizagem, retenção do
conhecimento, compartilhar conhecimento, os estágios são matérias mais
importantes no processo formativo, até porque isso não se aprende lendo
(Docente 13).
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Este estado de superação relatado pelo professor, não é diferente nos cursos de
licenciatura, nos quais, por muitas vezes, os futuros professores chegam às instituições
formadoras com concepções do processo já pré-estabelecidas. Segundo Misukami (2013), são
constituídas em seus processos de aprendizagem por observação e do contato com a prática
educativa desde o início do curso, no qual o processo formativo acontece sem nenhuma
vivência supervisionada, problematizada em situações concretas de sala de aula. Isto ocorre
até mesmo pela ausência de uma formação teórica, tanto nos aspectos específicos quanto nos
aspectos pedagógicos. A compreensão, investigação e autoformação do processo de ensinoaprendizagem deveriam ser vivenciadas nos cursos desde o início. Desse modo, o Docente 10
considera a formação pedagógica como o alicerce da ação docente, ao afirmar:
Os fundamentos da educação são a base, são os alicerces para toda ação
docente. O professor que não tem uma visão desses fundamentos da
filosofia, da sociologia, da história da educação e principalmente da
psicologia da educação, do desenvolvimento e da aprendizagem, que não
entende como se dar o processo de ensino-aprendizagem, para mim, ele está
fadado ao fracasso. Se ele não entender isso, ele não cumpriu a função no
processo de ensino-aprendizagem, ele vai assumir uma posição reprodutora,
autoritária, classificatória, e ele vai matar 'N' jovens ao longo da trajetória
dele, quando ele reduzir a ação avaliativa dele num número quantitativo e ele
não for capaz de refletir a ação dele no processo de ensino aprendizagem
(Docente 10).
O Docente 06 corrobora com esta concepção ao apontar a importância de ser

licenciado, pelo fato desse espaço de formação permitir superar lacunas existentes no âmbito
do processo de ensino aprendizado.
A gente vê as lacunas naqueles professores que não são licenciados, às vezes
ele é um bom professor, já tem aquele perfil, nasceu pra'quilo, mas existem
lacunas pedagógicas que são importantes e que só o curso básico,
principalmente o curso de licenciatura, que dá essa condição (grifo nosso)
ao professor. (Docente 06).

No que tange aos projetos pedagógicos dos cursos, o processo de ensinoaprendizagem permeia a compreensão da articulação entre teoria e prática, acima mencionada,
por meio da qual o professor tem a iniciação no ambiente de trabalho desde sua entrada no
curso. Assim, o processo ensino-aprendizagem é proposto:
O professor em formação deverá ter atividades docentes que o façam
vivenciar situações de sala de aula tão cedo quanto possível. Também
deverão ser levadas em conta outras dimensões do exercício profissional, tais
como o contexto institucional onde ocorre o processo ensino e
aprendizagem, as condições de trabalho e os recursos disponíveis. Para isto a
Prática Profissional deverá integrar o trabalho a ser desenvolvido durante
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todo o curso e não somente ao final do mesmo (IFNMG-MATEMÁTICA,
2010).

Nesta mesma direção, no curso de Química, o processo ensino-aprendizagem é
compreendido no sentido de que:
As atividades serão desenvolvidas de forma a articular práticas laboratoriais
de ordem científica, como modalidade incluída nos campos de conhecimento
ou componentes curriculares, prática enquanto pesquisa contemplada de
forma específica no ementário e prática de ensino e formação, enfocando a
produção de conhecimento e o processo ensino aprendizagem, uma vez que
ensinar requer a aquisição de conhecimentos e sua mobilização para a ação,
passando pela compreensão do processo de construção do conhecimento,
além da prática de ensino (IFNMG-QUÍMICA, 2010, p.19).

Contraditoriamente a essa integração da prática com outras instâncias formativas
na instituição e fora dela, nos laboratórios o processo de ensino aprendizagem assume a
condição de instrumentalização, conforme se vê:
Os laboratórios de ensino, visando desenvolver habilidades para o ‘aprender
fazer’ dentro do contexto pedagógico e estrutural das escolas receptoras dos
profissionais em formação, a fim de dar suporte didático-metodológicas e
apoderamento de uma diversidade de mecanismos que possam funcionar
como abordagens alternativas, para promover o processo ensinoaprendizagem (IFNMG-QUÍMICA, 2010, p, 14).

Além disso, o processo de ensino-aprendizagem é mencionado como uma
condição de materialização do “processo de construção do conhecimento bem como do
significado dos conteúdos das suas áreas de conhecimento e de habilitação específica para a
sociedade, enquanto atividades humanas, históricas, associadas aos aspectos de ordem social,
econômica, política e cultural.” (IFNMG, Química, 2010, p.15), enquanto que na atividade de
laboratório, no curso de matemática, o processo ensino-aprendizagem é pensado como
metodologia central que envolve a participação ativa dos alunos, no qual as atividades a serem
desenvolvidas devem buscar incentivar os alunos a descobrirem as “relações de propriedades
temáticas”.
No Projeto Político Pedagógico PPP do campus Januária, o processo ensinoaprendizagem não tem nenhum apontamento político que contemple a formação de
professores. As ações para este quesito são direcionadas para as atividades de estágio e
extensão junto às empresas públicas e privadas, o que deixa clara a intenção da formação de
capital humano para o mercado de trabalho. Além disso, o projeto articula a construção de
ambientes de ensino-aprendizagem além das unidades de serviços comuns a todos os cursos,
oferta outros espaços por meio do Ensino à distância (EAD) e apresenta como possibilidade o
uso da sua estrutura para facilitar o acesso às Tecnologias da Informação (TIC), como
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mediação do processo ensino-aprendizagem na formação de professores. Entretanto, os alunos
dos cursos de licenciaturas não constituem público-alvo para o uso deste ambiente.

5.3 AFIRMAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

A profissão docente é resultado de uma construção política e social marcada por
contradições. A qual tem as licenciaturas como lugar da formação e, neste particular, a
formação docente como fundamento da ação educativa é caracterizada por duas dimensões: a
formação específica e a formação pedagógica. Portanto, essas características apresentadas
tracejam o campo da docência enquanto profissão. Uma vez que:
Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores
que consegue controlar (mais ou menos completamente, mas nunca
totalmente) seu próprio campo de trabalho e o acesso a ele através de uma
formação superior, que possui uma certa autoridade sobre a execução de
suas tarefas e o conhecimento necessário a sua realização (TARDIFF;
LESSAR, 2008, p. 27).

A atividade docente enquanto profissão é marcada, no campo do debate, por
aqueles que são defensores da profissionalização dos professores e os que são contrários a
esse processo. Segundo Papi (2005), baseado em estudos americanos: Burbules e Densmore
(1992) e Sykes (1992), impulsionados pelo relatório “A nation at risk”42, os defensores da
profissionalização, sustentam-se na compreensão de que a busca pela profissionalização se
fundamenta nos aspectos políticos e econômicos. Sendo assim, a profissionalização se
constitui um meio de garantir a seguridade da função docente e proporcionar o
desenvolvimento de uma cultura profissional apoiada na colaboração coletiva da
aprendizagem e do ensino. Enquanto que aqueles que se manifestaram contrários, justificam
que a negação do processo da profissionalização está respaldada nos perigos da hierarquia
entre os profissionais e a comunidade externa, além da exclusão das minorias proporcionada
pelo rigoroso processo de seleção para o acesso à profissão.
Diante disso, os nossos interlocutores apresentaram suas angústias perante à
formação pedagógica, enquanto condição necessária para a profissionalização da ação

42

Uma nação em perigo. O qual apresentava um quadro de caos para a educação americana que, segundo os
reformadores empresariais, comprometeria sua competitividade no cenário internacional.
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docente, ao apontá-la como uma questão de status da profissão dentro da organização do
trabalho.
A finalidade do curso de licenciatura é contribuir para a formação de
excelentes professores. Só está realmente cumprindo com a sua função se
realmente o professor conseguir falar pra ele: “- você pode ser professor,
você pode abraçar essa causa, ela não é sacerdócio, é profissão, ela é linda”
(Docente 01).

O professor

caracteriza a licenciatura como

lugar da formação, de

profissionalização do docente. Na sua concepção, ultrapassa os limites do fazer docente como
sacerdócio. Acrescenta ainda a necessidade da formação de um novo grupo de professores
que possa substituir ou fazer melhor o trabalho que aqueles que já estavam e isso para ele só é
possível mediante esta provocação, no sentido de incentivar a busca do magistério como
profissão, de se capacitar para ser melhor, de refletir sobre o ato educativo, estar preparado
profissionalmente para romper com a ideia do senso comum de que qualquer pessoa pode ser
professor.
Do mesmo modo, a formação pedagógica como fundamento da ação educativa
apresenta, nesta categoria em análise, um fator primordial para a profissionalização da
carreira docente. Nossos interlocutores, em sua maioria, apresentam essa relevância.
Tem professores que não têm formação pedagógica e que se dão muito bem
nessa profissão. Só que a gente não pode entender que uma profissão é um
dom simplesmente. Ela exige um arcabouço, ela não é um sacerdócio, uma
vocação. Ela exige um arcabouço teórico, uma discussão, uma prática, um
aprofundamento. Eu entendo que a formação pedagógica, ela faz toda a
diferença, mesmo porque o professor, ele não tem uma prática muito
coerente, pelas dificuldades que ele tem (Docente 02).

De acordo com Cortezão (2011), essa intromissão na educação por parte de outros
profissionais que não são da área educacional é de natureza do senso comum, por considerá-la
e situá-la como sendo de caráter doméstico, uma área que todos dominam simplesmente pelo
fato de ter o conhecimento. Para o Docente 03, um dos interlocutores, é uma situação muito
comum na educação tecnológica na qual os alunos se tornam cobaias de professores que
chegam para aprender a dar aula, sem noção, no campo teórico, do que é um magistério, uma
caderneta. Tudo se baseia no retrato do professor que ele achou bom para ele e dá aula como
se fosse um espelho.
Neste sentido, Garcia (1999) aponta um problema conceitual da formação ao
limitá-la apenas ao ato de ensinar, uma vez que ensinar é algo que qualquer pessoa faz. No
entanto, existem outras preocupações conceituais que devem ser levadas em consideração
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para se configurar como professor, entre as quais: lidar com outras pessoas, com uma
organização, envolver com o aluno que aprende, além de proporcionar a aprendizagem dessas
pessoas.
Não obstante as duas dimensões formativas que se apresentam como elementos
da profissão docente, a formação específica e a pedagógica, demarca a área de identificação
do profissional docente um movimento de contradição que trava lutas concorrenciais na
indefinição dos aspectos formativos. Neste sentido, o Docente 09 aborda:
Preparar pedagogicamente os profissionais. Em minha opinião, todo
professor já deveria ter uma formação técnica antes de ingressar numa
licenciatura, porque para a profissão de professor precisa basicamente destes
dois conhecimentos: o técnico e pedagógico. Ele tem que ter toda uma base,
ter um conhecimento científico, técnico, daí ter a formação pedagógica
(Docente 09).

Na concepção deste professor, a formação tem que acontecer, seja de forma
integrada, justaposta ou como um apêndice, como o afirma. Essa indefinição apontada acima
pelo professor é consequência da particularidade dos cursos de formação de professores que,
diferentemente de outras formações, segundo Garcia (1999), abrange uma dupla formação
(acadêmica e pedagógica). É um tipo de formação que nem sempre os profissionais escolhem
a docência e, ao contrário de outras profissões, é uma formação de formadores. No entanto,
retomando a concepção de integração dessa dupla formação, ela constitui, segundo o autor,
um princípio da formação de professores que diferencia o professor licenciado do especialista
de outras áreas alheias a educação.
Os projetos pedagógicos dos cursos de licenciaturas pouco abordam sobre a
profissão docente. O PDI, por exemplo, não faz nenhuma referência, apenas aponta a relação
da profissão com o uso das tecnologias, já acima mencionada. Somente o projeto do curso de
Licenciatura em Física em dois momentos ressalta a formação profissional docente, uma
relacionada à coerência entre o que se espera da formação e o ambiente de atuação do futuro
professor, ou seja, “a busca da coerência entre o que se faz na formação com o que se espera
do professor em formação como profissional, a partir do entendimento de que o futuro
professor aprende a profissão no lugar em que vai atuar.” (IFNMG-FÍSICA, 2010, p. 14). No
segundo momento, esse projeto enfatiza o aspecto contraditório da formação acadêmica ao
abordar que um sólido conhecimento na área de física é imprescindível para o professor,
porém as atividades das diversas disciplinas deverão contemplar paralelamente ao conteúdo
específico, metodologias e uso de tecnologias que possam auxiliar o futuro professor a ter um
bom desempenho no exercício da profissão, tornando-o capaz de ajudar seus alunos a serem
também agentes de sua formação.
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Percebe-se nos apontamentos do curso a articulação entre o direcionamento
acadêmico e o direcionamento tecnológico como elemento da constituição da formação
profissional, o que evidencia os aspectos da dimensão específica como determinantes para a
formação do professor enquanto profissional. No PPP do Campus Januária, a questão da
profissionalização é enfatizada de forma híbrida aos objetivos da formação docente ao
conceber a formação de profissionais das diferentes áreas, mediante ensino/aprendizagem de
diferentes habilidades e competências técnicas; formação do cientista mediante a
disponibilidade de métodos e conteúdos de conhecimento das diversas especialidades do
conhecimento; a formação do cidadão pelo estímulo de uma tomada de consciência do sentido
de sua existência histórica, pessoal e social.
Nota-se que a formação profissional é pautada em três eixos: desenvolvimento de
habilidades e competências técnicas; formação científica; formação cidadã. No primeiro eixo,
a noção de competência assume, segundo Fleury e Fleury (2001), a função de agregar valor
social ao indivíduo, por meio da qual o sujeito investe em si mesmo para mobilizar, integrar,
transferir conhecimento e desenvolver competências e habilidades para a melhoria do sucesso
das organizações em um determinado contexto profissional. Do mesmo modo, para Machado
(1998), essa formação é resultante de um processo de maior aceleração da concentração, da
centralização e da mobilidade do capital com foco direcionado para os resultados. Neste caso,
a competência assume atributos pessoais e as atividades dos sujeitos são identificadas como
rentáveis, capacidades de inserir no mercado, maximizar as condições de venda da força de
trabalho associada à lógica do capital. Atribuições estas que ao longo do tempo vêm sendo
assumidas pelas políticas educacionais no sentido de aprimorar as habilidades individuais do
sujeito.
Já no segundo eixo, que se refere à formação do cientista, observa-se que a mesma
ocorre mediante a disponibilidade de métodos e conteúdos de conhecimento das diversas
especialidades do conhecimento. Isto implica o projeto, o ensino da pesquisa como espaço de
produção do conhecimento e a garantia da formação de seus professores em outras
instituições, assim como a implantação de programas stricto sensu e de iniciação científica.
No entanto, a formação de professores não constitui linha de pesquisa prioritária de acordo o
que se estabelece no projeto. Este documento apresenta como “vocações regionais as
atividades da Pecuária Bovina de Corte e de Leite, Cachaça e Turismo” e ainda como
potencial “Caprino e Ovinocultura, Artesanato de Extrativismo Vegetal, Agroecologia e
agricultura familiar, Apicultura e Meliponicultura e Piscicultura.” (PPP, 2013, p. 45). Ou seja,
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a educação não constitui no projeto político pedagógico vocação e potencialidade a ser
investigada pela instituição.
Do outro lado, a formação do cidadão pelo estímulo de uma tomada de
consciência do sentido de sua existência histórica, pessoal e social, constitui ao longo do
projeto um princípio fundamental, cuja tarefa do magistério é formar cidadãos capazes de
participar da vida socioeconômica, política e cultural do país. Esse princípio relaciona-se
estreitamente à formação (inicial e continuada), às condições de trabalho (recursos didáticos,
recursos físicos e materiais, dedicação integral à escola, redução do número de alunos na sala
de aula etc.), remuneração, elementos esses indispensáveis à profissionalização do magistério.

5.4 OS VÍNCULOS ENTRE OS CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO OFERTADA E A
REALIDADE

A vinculação entre conteúdo e realidade constitui um desafio na prática
pedagógica e na ação educativa. Diante disso, nossos interlocutores coligem que a formação
pedagógica exerce o papel de estabelecer este nexo. Logo, essa formação tem a função de
oferecer subsídio para que o futuro professor compreenda no processo ensino-aprendizagem
as implicações da diferenciação entre o conhecimento científico (a massa crítica) e o saber
escolar que será adequado à situação e condições encontradas na sala de aula: nível de ensino,
modalidades, dificuldades de aprendizagem, ritmos, rotinas, gerações e escolarização, os
condicionantes sociais, econômicos, culturais entre outros.
Essa mediação do processo ensino-aprendizagem é compreendida como
transposição didática, movimento que, segundo Gabriel (2001), traduz o processo de
transformação do saber acadêmico em objeto de uma disciplina específica. Fundamentada na
construção de Chevallard (1991), a autora aponta nesse movimento a existência de dois
momentos da transposição didática: uma externa, que se processa no plano do currículo
formal e dos livros didáticos, e outra transposição interna que se desenvolve na sala de aula no
contexto da ação educativa no momento em que transforma o seu texto em saber. Ao se ter
em vista este segundo momento do movimento de transformação da transposição didática, os
nossos interlocutores falam sobre a importância da formação pedagógica está articulada com a
realidade prática porque, em suas concepções, essa ação docente possibilita ultrapassar os
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limites dos conteúdos trabalhados em sala de aula, na qual, o professor possa ter uma visão
mais ampla da realidade para poder trabalhar com aluno.
Porque se a gente se fechar sobre apenas aquilo que a gente sabe da
disciplina, a gente fica muito sem nexo. Você não vai fazer um link com
aquilo que você está dando com a realidade, com as coisas do mundo, aí o
interessante é essa visão mais ampla que você adquire da sociedade, das
licenciaturas, da educação, como um todo (Docente 03).

O sentido atribuído por este professor à formação vai além da atribuição de tornar
o conteúdo técnico mais compreensível, mas de trazer o conteúdo para uma dada realidade,
problematizá-lo e contextualizá-lo, dar uma finalidade prática para o conteúdo. Assim, por
meio desse movimento, o professor em formação pode reconhecer o papel e a função social
da escola, tendo em vista, segundo Mézáros (2008), a educação como forma de superar os
obstáculos da realidade. Neste mesmo sentido, o Docente 02 afirma:
A principal característica desse professor é reconhecer a função social que a
escola tem e como que ele pode desenvolver essa função e como que ele
pode trabalhar. É uma característica que ele consiga contextualizar aquele
conteúdo e que o aluno consiga perceber aquele conteúdo, aquilo que ele
está aprendendo para além da aparência, do fenômeno que ele é (Docente
02).

A formação com essa dimensão permite ao professor dar conta da totalidade da
sala de aula, perceber os aspetos formativos e as nuances do conteúdo. Libâneo (2013)
compreende que a objetividade e a universalidade dos conteúdos têm seus fundamentos no
saber científico que revela os fatos e acontecimentos da natureza e da sociedade, mediada pelo
movimento do real e pelas transformações históricas que ocorrem na realidade por meio da
intervenção humana. Portanto, o tratamento científico dos conteúdos possibilita ter um
embasamento profundo da educação e, principalmente da área pedagógica, como trabalhar
este conteúdo dentro da sala de aula. Outro professor colaborador da pesquisa ressaltou que
esta formação não é única, mas deve ser procedida de uma formação técnica.
Um professor, ele não pode ter deficiência de conteúdo. Ele tem que ser bom
em conteúdos, não adianta pegar um cara que é ruim de conteúdo e dar pra
ele a melhor metodologia se ele não sabe o que vai ensinar. Então, um curso
de licenciatura, ele tem que ensinar o conhecimento específico, embasado,
coerente de qualidade, e também uma formação pedagógica. A minha
formação, não tem como eu falar que não foi importante, muito pelo
contrário, ela tem o mesmo peso que o conteúdo tem (Docente 11).

Na compreensão deste professor, estabelecer um nexo entre conteúdo e realidade
é articular um conhecimento sólido da área específica e da área pedagógica, fundado nos
aspectos teóricos com as relações práticas do cotidiano de sala de aula . Nesse sentido, a
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relação entre o conteúdo e a realidade é apresentada a partir do contexto profissional, no qual
a transposição possibilita legitimar a prática no cotidiano da sala de aula mediante o
conhecimento técnico científico. Trata, segundo Libâneo (2013), de relacionar os conteúdos
com as práticas humanas, com as atividades coletivas da vida social, com intervenção do
homem, com os problemas sociais, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Além disso, esse nexo com a realidade permite agregar novos conhecimentos aos
conteúdos que, de acordo Garcia (1999), ultrapassa as dimensões psicopedagógicas ao
relacionar o ensino, a aprendizagem, os alunos, os princípios gerais de ensino, tempo e ritmo
de aprendizagem, organização e gestão de classe, conhecimento didático e teórico, domínio de
turma, entre outros aspectos que envolvem o processo ensino-aprendizagem.
A gente passa a entender que a gente faz parte de um quebra-cabeça muito
maior, que a gente tem que dividir, tem que aprender juntos com os alunos,
que tem que estimular a pesquisa e a extensão. Isso ajuda, agrega muito ao
ensino (Docente 07).

Essa compreensão multidimensional da formação pedagógica revela a
abrangência do conhecimento profissional que, articulado ao conhecimento dos conteúdos,
possibilita ao professor conhecer, dominar a estrutura da disciplina e ensiná-la com
profundidade. Para isso, conforme o docente 14, ele precisa de alguns conhecimentos:
Um conhecimento específico e pedagógico, conhecimentos de outros
campos da filosofia, da sociologia que pudesse agregar o conhecimento
desse sujeito, uma educação que pudesse transformar a vida daquelas
pessoas que fosse depois ser atendidas por este professor (Docente 14).

Para Garcia (1999), o conhecimento didático-pedagógico do conteúdo constitui o
elemento central da atividade docente. Representa para ele a articulação entre o conhecimento
do conteúdo a ensinar e o conhecimento didático-pedagógico do como ensinar. Como diz o
Docente 11 (citado acima), não adianta pegar um uma profissional que é ruim de conteúdo e
dar para ele a melhor metodologia se ele não sabe o que vai ensinar. Ou seja, é a confluência
entre estas duas dimensões do conteúdo que estabelece o nexo entre a realidade dos conteúdos
e seus significados. Assim sendo, é parte do esforço que os professores têm que fazer para
estabelecer a relação entre o saber sistematizado e a prática na vida social do aluno.
Desse modo, a formação de professores não é um projeto estanque, acabado, mas,
como já assinalado ao longo de texto, é um processo contínuo, sistemático e organizado que
requer tempo, experiência, amadurecimento do indivíduo desde a formação inicial ao
processo de desenvolvimento profissional. Sob esta ótica, “deve ser destacada como um
momento formal em que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor começa
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a ser constituídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada” (MISUKAMI,
2013, p 27). Portanto, a formação do professor enquanto ser histórico é um processo em
permanente construção que vai se constituindo mediada pelo conhecimento, pela sua prática e
pela sua ação.

5.5 A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PROPORCIONA A CONDIÇÃO HUMANA DE
SER TRABALHADOR

Os fundamentos da ação docente, mediados pelas concepções pedagógicas,
ajudam o futuro professor a ter as condições necessárias para compreender a relação trabalhoeducação e a base epistemológica das teorias da educação que buscam na relação entre o
conhecimento e a realidade social as possibilidades de transformação e emancipação humana.
Para tanto, é imprescindível conforme Keunzer (2008), Pistrack (2011) alertam, assumir a
concepção de trabalho, de modo particular na educação, como condição de práxis humana,
material e não material que proporciona e objetiva as condições de existência do sujeito.
Neste sentido, faz-se necessário introduzir a discussão sobre trabalho na escola como um
elemento que tem uma relevância social e pedagógica que possibilite agregar em torno de si
todo o processo educativo e formativo.
Do mesmo modo, Arroyo (2008) e Pistrak (2011) enfatizam que a retomada do
trabalho enquanto princípio educativo nos permite aproximar de uma teoria social que auxilia
na compreensão dos processos de formação humana e de como se produzem o conhecimento,
os valores, as identidades, os processos de individuação e de construção dos sujeitos sociais,
mecanismos pessoais, que mediados pelo trabalho e pela técnica produtiva, resultam na
liberdade pessoal e coletiva do homem. Além disso, o trabalho é uma base da educação, uma
vez que este permite resolver os problemas dessa área, torna o homem disciplinado e
organizado, educa os sentimentos, enobrece o homem, eleva-o à condição verdadeiramente
humana e proporciona a este a condição de se tornar trabalhador completo. Portanto, na
concepção dos referidos autores, é sobre essa dinâmica da produção-reprodução histórica do
ser humano, mediada pelo trabalho, que a teoria pedagógica reflete ou deveria refletir, por
isso, sua relevância na formação dos professores.
Por esta compreensão dos objetos de estudos das teorias pedagógicas, é que nos
foi possível situar a ação educativa no posicionamento dos nossos interlocutores sobre a
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condição humana de formação dos professores. Alguns dos sujeitos de pesquisa se
manifestaram com maior ênfase no conteúdo específico da área de formação. Outros, a
maioria dos entrevistados apontou a relevância dessa formação no direcionamento dos
conteúdos e dos fundamentos pedagógicos da educação, no sentido de ter a educação como
mediadora do fazer humano.
Estamos produzindo lixo pela nossa irresponsabilidade social. É uma
questão antropológica que precisa ser trabalhada nessa direção da dimensão
humana (Docente 01).

Nota-se na observação do professor que um dos aspectos dos fundamentos da
ação docente está relacionado à concepção antropológica da educação que tem em seus
princípios refletir sobre o tipo de ser humano que está sendo educado e qual o seu papel e
comprometimento social no modo de produzir a sua existência. Para Pistrak (2011), isso só
será possível a partir de uma teoria e uma prática pedagógica social e revolucionária na base
de concepções sociais bem determinadas.
Nessa direção, o Docente 03 enfatiza a importância de aprofundar a formação do
professor nos aspectos subjetivos.
Esse conjunto de disciplinas da área de humanas, a gente tem que investir
pesado nas disciplinas que vão possibilitar a formação da consciência crítica
desse aluno, [...] ele não tem como ter uma consciência crítica se ele não tem
as ferramentas pra enfrentar... e pra se construir, como eu me construi como
professor (Docente 03).

Do mesmo modo, o Docente 02 complementa que “Pra você trabalhar a didática,
esse conhecimento da sociologia, da filosofia da educação é fundamental, história da
educação”. Percebe-se na angústia desses professores a necessidade, como aponta Arroyo
(2008, p.143), de formar um sujeito a partir de uma teoria social que produz conhecimentos,
valores e identidades, os quais possam mediar o processo de liberdade pessoal e coletiva.
Liberdade, neste caso, tem como objeto os processos complexos de humanização, o que
implica ajudar os educandos nessa trajetória.
Não obstante a estas perspectivas críticas de formação do professor, mediada pela
dimensão humanizadora das ciências já referenciadas (Antropologia, História da educação,
Sociologia, Filosofia, entre outras), outros apontamentos foram direcionados no sentido de
definir em que condição epistemológica a formação pedagógica pode possibilitar a formação
humana do ser trabalhador.
Neste sentido, o Docente 06 foi enfático ao afirmar a importância dessa formação
que tem na categoria trabalho o elemento fundante do processo educativo.
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Não pode faltar na formação de professor, além da didática, é a formação
para o trabalho. Isso é importantíssimo do ponto de vista de não negar a
nossa condição humana de ser trabalhador. Então eu acredito que aquele
curso que trabalha a concepção para formação de professores para o trabalho
é um curso diferenciado, de uma formação pedagógica sólida, de uma
formação científica sólida, acreditando nos estágios supervisionados, das
experiências em lócus, nas escolas, antes do aluno ingressar no magistério
(Docente 06).

Na acepção deste, a formação pedagógica está diretamente ligada à ação docente e
tem o trabalho como princípio educativo. Nesse contexto enunciado pelo professor, a
condição humana é uma determinação do trabalho, “condição básica e fundamental de toda
vida humana.” (ANTUNES, 2013, p. 13), perspectiva formulada por Marx e Engels em que o
trabalho enquanto atividade vital proporciona ao homem humanizar-se. Nesta perspectiva,
Alcântara (2014) e Frigotto (2006) apresentam os postulados de Lucacks nos quais essa
humanização do homem é proporcionada pelo salto ontológico. Ou seja, quando o homem sai
do estado do ser natural para adquirir um caráter de ser social, tendo o trabalho como
centralidade de mediação dessa passagem. Assim, o trabalho representa uma atividade
consciente, teleológica que por meio da práxis humana o transcende da condição de ser
natureza para constituir-se em ser social.
Do mesmo modo, o Docente 06 aponta que a função da educação, mediante a
dialética do trabalho na qual ela é concebida enquanto processo de transformação social,
deixa lacunas nos processos formativos.
As escolas de ensino médio têm pecado muito porque não forma os alunos
para o trabalho. Estou falando de uma dimensão muito maior, não para o
mercado de trabalho, porque aí a gente está pensando o trabalho numa visão
muito mercantilista. Estou falando dessa formação humana, dessa formação
para ser gente. Os professores não têm o trabalho como perspectiva, a gente
precisa levar isso para os professores da educação básica, principalmente no
sentido mais profundo que a palavra pode alcançar, ou seja, o trabalho como
princípio educativo (Docente 06).

Na concepção desse professor, essa perspectiva formativa constitui um princípio
educativo. Na concepção apresentada por Frigotto (2006), esse princípio é derivado da
necessidade humana de criar seus meios de vida, os quais devem ser socializados desde a
infância para que o indivíduo possa prover a sua subsistência pelo trabalho, para educar o
indivíduo a partir de uma dimensão ontológica e ético-político no sentido de evitar viver da
exploração do trabalho dos outros, da alienação de si mesmo e dos outros homens. Nesse
sentido, Pistrak (2011) enfatiza que a educação social assume o papel de dotar o indivíduo de
princípios que o permitam resolver o conflito “eu e o outro”, “indivíduo e sociedade”, fazer
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uma avaliação pessoal, decidir o seu modo de agir enquanto membro da sociedade em que
vive.
Diante disso, a relação trabalho-educação constitui um princípio fundamental para
a inserção das licenciaturas nos Institutos Federais. No entanto, pouco tem sido evidenciado
nos documentos legais do IFNMG, bem como no destaque de sua relevância por parte dos
professores. Entre os interlocutores, raras vezes o tema foi abordado em uma perspectiva de
formação direcionada para o trabalho enquanto princípio educativo. O que vai de encontro à
fala de outros interlocutores que afirmam que a articulação trabalho-educação tem avançado
muito na teoria. Observa-se que na prática não tem acontecido o mesmo avanço. Sobre isto, o
Docente 06 faz a seguinte afirmação:
A articulação trabalho e educação têm conseguido cumprir nossa parte. As
licenciaturas hoje têm disciplinas que abrange a área para a formação para o
trabalho, de uma maneira geral, existe uma discussão dentro do IF de como
fazer que a formação para o trabalho aconteça, não só dentro das
licenciaturas, mas dentro do ensino integrado, [..] tem uma discussão. Eu
acredito que isso tenha acontecido dentro do IF (Docente 06).

Em contraposição ao que a pesquisa revelou, não é o que se constata. Essa
articulação não tem acontecido na prática e nem no discurso. Percebeu-se ao longo das
entrevistas a dificuldade por parte dos interlocutores em abordar ou posicionar-se sobre o
tema em questão. Assim, poucos professores foram pontuais sobre a questão. De modo geral,
foi abordada a existência de uma disciplina nos cursos de licenciaturas que trata da educação
profissional, como afirma o Docente 07:
A questão de a gente bater muito nessa educação profissional, nessa
educação para o trabalho, nas nossas licenciaturas tem uma disciplina que
chama educação para o trabalho, educação profissional. Foi uma questão
muito discutida, como que um aluno faz uma licenciatura nos IF e não
conhece o contexto do IF e dessa formação? (Docente 07).

Percebe-se, pelo exposto, que os limites da discussão sobre trabalho e educação
têm se dado apenas no campo da discussão teórica no nível de disciplina nos cursos de
licenciatura ou dentro do ensino médio integrado por ocasião da reformulação de PPC.
Na análise dos documentos do IFNMG, a concepção de trabalho e educação não
se apresenta de forma clara e consistente. No PPP do campus Januária raramente aparece no
texto, embora tente resgatar o sentido de trabalho em uma perspectiva ontológica. A defesa do
trabalho enquanto princípio educativo, em uma concepção transformadora do homem e da
natureza, torna-se um jargão expresso em forma de citação, “A educação para o trabalho
nessa perspectiva se entende como potencializadora do ser humano, enquanto integralidade,
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no desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática
interativa com a realidade [...].” (PACHECO, 2011, p.22). No entanto, esta perspectiva é
contrariada quando o documento apresenta a concepção de homem:
Deve ser permeada por uma visão holística do ser humano, respeito às
diversidades em termos de manifestações de gênero, culturais, religiosas e
outras formas de inclusão das diferenças. As práticas educativas devem
primar por uma formação também holística. Incentivo à autonomia, a
emancipação como elementos constitutivos do processo de formação devem
estar presentes (IFNMG – PPP, 2013, 28).

Nota-se que a concepção de homem expressa no documento não condiz com a
concepção de trabalho como princípio educativo. Apresenta a compreensão de homem a partir
de um olhar que, embora contemple a sua totalidade, expõe a identidade do ser mediada pela
cultura e pelos constructos sociais e não pelo trabalho enquanto condição básica de
humanização do ser ontológico do homem. Em um dos seus objetivos, o projeto ressalta a
necessidade de tornar os processos de trabalhos mais ágeis e eficazes, observando as
necessidades do mundo do trabalho, dos trabalhadores e os anseios da produtividade.
Portando, o projeto ao longo de sua construção, apresenta finalidades e objetivos que
demarcam conflitos de interesses.
Por fim, ao se considerarem as afirmativas de Tardiff e Lessar (2008) de que os
atores escolares, em um processo de construções coletivas dispõem de situações de poder
diferentes, também, ocupam posições distintas no interior da escola, cabe ressaltar que o
projeto foi construído de forma coletiva e colaborativa com a participação de todos servidores
distribuídos pelos 13 GTs, os quais compuseram as discussões temáticas do projeto e que,
portanto, apresenta concepções distintas. Apesar da construção coletiva, no desfeche final do
projeto, não houve uma discussão com todo o grupo para alinhar as propostas encaminhadas,
de maneira que o projeto na sua versão final ficou segmentado, carregado de hibridismo e
ambiguidades. Não contemplou todas as demandas da instituição em um e outro componente
do projeto, como pode ser observado nas determinações das linhas de pesquisa que omitem a
formação docente.
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6 A NEGAÇÃO DA LICENCIATURA COMO ELEMENTO DE AFIRMAÇÃO DA
PROFISSÃO DOCENTE

A atividade docente é caracterizada por contradições, entre as quais destacamos o
ativismo pedagógico que demarca o caráter praticista do processo de ensino, a formação de
professores enquanto elemento de profissionalização docente por se caracterizar como de
forma normatizar, garantir seguridade da função docente e proporcionar o desenvolvimento
de uma cultura profissional apoiada na colaboração coletiva da aprendizagem e do ensino.
Assim, o processo de institucionalização da educação, de acordo Mézáros (2008),
serviu para fornecer conhecimento e pessoal para a expansão do sistema capitalista, bem
como para gerar e transmitir quadros de valores para que venham legitimar os interesses do
capital, de maneira que os indivíduos internalizem as determinações da gestão da sociedade
estruturalmente subordinada e hierárquica.
Pela mesma razão, a institucionalização da profissão docente foi deliberadamente
mediada pelos aspectos políticos, econômicos e sociais, que desencadearam a perda do
prestígio social, a precarização do desenvolvimento do trabalho, o aviltamento salarial, a falta
de compromisso com relação à melhoria da profissão e o biscate resultante da negligência da
política educacional e da dificuldade de formar professores. Por outro lado, constitui um
campo de luta para garantir a seguridade da profissão e o desenvolvimento de uma cultura
profissional fundamentada na superação das condições de desigualdades e dos mecanismos
que impedem a consolidação da profissão.
Ao partir dessas concepções, serão abordados os aspectos relativos à negação das
licenciaturas como elemento de afirmação da profissão docente, os quais envolvem: a
licenciatura como alternativa de graduação diante do insucesso em ingressar no curso
ambicionado; as licenciaturas são os cursos preteridos nas universidades em relação aos
cursos de bacharelado e de pós-graduação; a discriminação e o preconceito do termo
licenciatura gerado pelo desprestígio social; a disputa desigual entre licenciatura x
bacharelado no interior das instituições de ensino superior; distorções do desenvolvimento do
magistério diante do desvio de finalidade dos cursos de licenciatura; a baixa atratividade dos
cursos de licenciatura e o “bico” na profissão docente; o descrédito das associações de
formação de professores com as licenciaturas ofertadas fora do ambiente universitário.
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6.1 A LICENCIATURA COMO ALTERNATIVA DE GRADUAÇÃO

As alterações ocorridas no cenário universitário na década de 1960
proporcionaram a desvinculação das licenciaturas da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras e a criação dos departamentos específicos para cada área de conhecimento. Isto
fragmentou a formação e retirou das faculdades/institutos de educação a condição de espaços
únicos de formação pedagógica. Essa reconfiguração universitária não caracterizou apenas
uma resposta política diante da demanda da sociedade pela expansão de vagas e pela
democratização do ensino superior, mas, sobretudo, um ajustamento do capital ao momento
histórico (MÉSZÁRIOS, 2008). Essa nova forma de organização institucional foi resultante
de um conjunto de medidas emergenciais orquestradas por organismos internacionais, pelo
MEC, pela iniciativa privada e por parte da pequena burguesia para adequar-se à dinâmica da
expansão e da diversificação do sistema escolar, uma vez que a camada intermediária da
sociedade estava sedenta por alcançar níveis mais elevados de escolarização. Para Minto
(2014), não existe outra maneira do capital superar seu momento de crise senão por vias
destrutivas.
Não obstante, a expansão e a diversificação do sistema universitário para atender
ao substrato intermediário da população proporcionaram a divisão de classe no interior das
universidades. O staff das elites se manteve nas graduações de maior prestígio universitário,
nas atividades de pesquisa e na pós-graduação. Consequentemente, a política de
reestruturação das universidades proporcionou um deslocamento de privilégios da educação
superior, centrada anteriormente no sistema de cátedras, para ostentar o domínio da pesquisa,
da pós-graduação e do bacharelado, ficando o ensino e as licenciaturas na sujeição aos demais
cursos.
Ressalta-se que a diversificação da educação no ensino superior, segundo Minto
(2014), foi uma lógica de organização do modo de produção do capitalismo brasileiro via
aumento de vagas, cursos e instituições. Essas medidas representaram uma hierarquização
vertical e horizontal entre instituições de ensino, instituições de pesquisa e universidades; o
favorecimento do honorário público para instituições de menor custo e maior retorno
financeiro e dissocialibilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Enfim, a diversificação no
interior da universidade proporcionou a hierarquização entre cursos de graduação, entre as
modalidades de bacharelado, licenciaturas e tecnologias. Restringiu-se assim, o acesso da
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massa excedente aos cursos destinados à elite, restando-lhe como alternativa os cursos de
menor prestígio social, entre eles, as licenciaturas.
Analisando o perfil dos docentes entrevistados, ao abordar a sua opção pela
carreira docente, apenas quatro professores apenas quatro dentre os catorze (14) interlocutores
(vinte e nove por cento 29%) sinalizaram que seu ingresso no curso de formação foi por
escolha e que, de forma convicta, estavam decididos a ser professores desde o ingresso. É
relevante ressaltar que esse grupo de professores que escolheu as licenciaturas como opção
enfrentou situações quando, de fato, teve a oportunidade de escolher outro curso, como
revelam os interlocutores a seguir:
A nossa mãe nos deu esta possibilidade, foi uma escolha. Eu sonhava ser
professora das séries iniciais (Docente 06).
Foi por opção, sempre quis ser professor de física ou matemática (Docente
11).
Foi uma escolha prematura, pelo envolvimento com a atividade docente
ainda no Ensino Médio (Docente 12).

Por outro lado, a maioria significativa dos interlocutores (10 docentes, ou seja,
71%) revelou que sua entrada na carreira do magistério não foi uma escolha pessoal, entre as
razões de estarem no magistério, foram apresentadas situações tais como: influência da
família, necessidade de trabalho, acidente de percurso, sedução da atividade docente, única
opção de curso, convite para atuar na área. Contudo, analisando esse grupo de professores,
percebe-se que as licenciaturas eram a principal alternativa de curso diante da frustração de
não conseguir ingressar no curso de graduação desejado. E, nesse sentido, recorrer a um curso
de licenciatura seria o melhor atalho para ingressar no mercado de trabalho e obter um
diploma superior.
Eu não escolhi a docência. Meu sonho era ser médica [...]. E a gente vai
percebendo que a vida vai trazendo outros sonhos pra gente. A pessoa
responsável, que é comprometida, acaba por assumir aquilo, mesmo que não
seja o que queria (Docente 01)

Depreende-se dessa lógica que os cursos de graduação relacionados às
licenciaturas tornaram-se um caminho para o acesso rápido ao ensino superior, quando
esgotadas as possibilidades de ingressar em um curso pretendido, o qual tem sua entrada
delimitada pelos condicionantes políticos, econômicos e socioculturais. Assim, as
licenciaturas se tornam uma segunda opção entre o catálogo de cursos ofertados em uma
instituição, ou quando não se torna a única opção de curso disponibilizado como acontece em
casos de cidades interioranas e IES de pequeno porte.
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O mesmo discurso que os nossos alunos têm hoje! Eu não tive a
oportunidade de fazer outra coisa. A mesma coisa. Cheguei lá por uma
questão prática mesmo. O que era possível, o quê que o dinheiro dava, o quê
minhas condições materiais me permitiram fazer foi, o curso de Pedagogia
(Docente 04).

O docente se identifica com seus acadêmicos dos cursos de licenciatura e busca
traçar uma relação da sua experiência vivida no processo de definição da profissão com o
contexto atual. Ressalta ainda que o discurso continua sendo o mesmo: falta de opção, falta de
perspectiva, apêndice para outro curso de maior valor social, como afirma o Docente 03 “Foi
mais por acidente, era um curso mais fácil para se passar, pouco concorrido, se eu não
gostasse depois eu transferiria para outro, tentaria vestibular pra outra coisa”.
As escolhas passam ainda pelos limites das condições sociais:
Eu cheguei para minha mãe e disse assim: “Mãe, eu não quero fazer
magistério não [...] mãe, eu queria tanto ser jornalista”. Ela virou para mim e
disse: “não pode, você é pobre”. Então minha mãe, por mais que
impulsionasse a gente a estudar, trazia um discurso determinista (Docente
10).

Nota-se que surgem neste contexto de definição da formação outros atenuantes
dos cursos de licenciaturas: os alunos ingressam no curso sem conhecer a real natureza e
identidade de um curso de formação de professores. Alguns entram para passar por um
período de experiência ou até mesmo por imposição social. Entre outros relatos dessa
natureza, a pesquisa evidenciou que nem sempre o aluno do curso de licenciatura entra no
magistério por opção profissional. A convicção pela carreira docente vai se materializando à
medida que o acadêmico vai se identificando com a área, quando passa por um processo de
formação crítica, por experiências profissionais em sala de aula, até encontrar um lugar no
âmbito da sua atuação profissional.

6.2 CURSOS PRETERIDOS NAS UNIVERSIDADES

As licenciaturas, desde suas origens na década de 1930, nunca foram prioridades
para as universidades, nem pelas políticas públicas de abrangência do Ensino Superior. Esse
descaso com os cursos que habilitam profissionais para o exercício do magistério, aliado a
outros fatores, fez com que a estrutura, a representação social e o modelo das licenciaturas
permaneçam inalterados até os dias atuais. Nesse sentido, Scheibe (2010) afirma que,
historicamente, as universidades não deram o devido valor ao potencial de socialização e

127

integração do conhecimento das várias áreas com a formação de professores, o que
proporcionou, ao longo dos tempos, a descaracterização dos cursos e desqualificação dos
profissionais formados por eles, seja nos cursos de licenciatura, de Pedagogia e até mesmo na
pós-graduação em educação.
Nesta mesma direção, Dias-da-Silva; Muzzti (2008) e Pereira (2007) afirmam
que, em seu processo histórico, as universidades delegaram menor prestígio aos cursos de
formação de professores quando relacionados aos cursos de elite que “formam” os
pesquisadores cientistas. Para os autores, essa agregação de valor capital científico aos
acadêmicos universitários contribuiu para a desvalorização do investimento na formação
profissional nos cursos de graduação, ou seja, um ônus que os cursos de licenciatura tiveram
que pagar para os bacharéis consolidar seus cursos de formação científica. Esse processo
acarretou a desvalorização, a falta de incentivo e estímulos para quem dedica à formação de
professores, tendo em vista que suas atividades não são consideradas relevantes no interior da
universidade.
Infelizmente, nas universidades e aqui nos institutos, é muito grande essa
carência de investimento nas licenciaturas. Para você ter uma ideia, quando
eu cheguei aqui os cursos de Agronomia já tinham laboratório, e só me
cederam um laboratório porque eu dava aula de citologia na Agronomia e na
Engenharia (Docente 01).

Nota-se que o dilema das licenciaturas não é prerrogativa apenas da cultura
universitária, herança que, de acordo com o relato acima, vem se estabelecendo nos Institutos
Federais, nos quais, a luta concorrencial interna por ocupação de espaços sinaliza uma
hierarquização de demandas imanentes às necessidades de construção e consolidação dos
cursos de graduação do IFNMG em todas as dimensões da esfera educativa.
Diante disso, as licenciaturas enfrentaram outro dilema de natureza interna dos Ifs.
Trata-se de aspectos identitário das instituições de origem, demarcadas por uma herança
muito forte das áreas de agrárias e defesa pragmática por parte de gestores que dificultam
romper com uma superestrutura consolidada. Isto é sentido por alguns dos interlocutores.
Quando chegamos aqui, como quase que invasores, a gente era chamado de
estrangeiro. Quando a gente ia opinar, ouvia falar – “vocês chegaram aqui
agora, querem dizer o que deve fazer, querem reinventar a roda”. Nós
sabemos que muitas das ideias que poderiam ter contribuído muito não
foram aceitas porque não pertencemos ao grupo (Docente 01).

Observa-se que, na concepção do Docente 01, a hierarquização é multifacetada.
Ela tem natureza política, status, prestígio social, demarca o lugar do sujeito. São condições
internalizadas que se manifestam na subjetividade das relações que se estabelecem no interior
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das instituições (KUENZER, 2011). As diferentes propostas se materializam no contexto das
relações capitalistas em que se inserem. A sua objetivação é mediada pelas práticas
contraditórias que as geram, reproduzindo-se em práticas que mesclam dimensões
conservadoras e progressistas. Assim, ao se tomarem como referência os postulados marxiano
de Mészáros (2008), podem-se afirmar em relação a essa questão que o que está em jogo é as
modificações políticas dos processos educacionais e a reprodução da estrutura de valores que
proporciona a perpetuação de uma concepção de mundo baseada na sociedade mercantil e no
modo de produção capitalista, em que as condições materiais de sua realização determinam
práticas contraditórias.
Neste sentido, o Docente 05 enfatiza o processo de hierarquia que se estabelece no
âmbito da política de distribuição e sistematização da formação acadêmica no interior do
IFNMG.
A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão é outro problema. Porque
vem a questão institucional que a gente poderia ter feito e não faz: as regras
para conseguir bolsas de projetos de pesquisa nunca vão para as
licenciaturas, as regras para extensão, tudo que alguém da licenciatura
coloca como extensão é considerado como ensino, não aprova [...] então fica
aquele negócio mal resolvido, todos os projetos que entraram são fora do
foco das licenciaturas, é uma extensão feita com outra coisa, é um professor
que é biólogo [...] (Docente 05).

Depreende-se dessa acepção que a noção de indissociabilidade constitui-se ainda
um problema crônico no interior do ensino superior. Nos Institutos Federais, esse dilema
persiste diante da resistência por parte daqueles que detêm tal privilégio em aceitar essa
articulação como processo natural e dinâmico da atividade acadêmica. Diante dessa
articulação, não há a necessidade de fazer a adequação de um projeto, pela sua relevância
social, científica e acadêmica às exigências restritivas de um ou outro departamento/diretoria.
Segundo Araújo e Quixadá (2013), esses dilemas constituem-se empecilho à implantação,
organização e concepção das licenciaturas no IFNMG, no qual é notória a dissociação entre o
ensino, pesquisa e extensão, bem como a inexistência de políticas educacionais para o
desenvolvimento e fortalecimento das licenciaturas.
Além disso, as experiências de pesquisa e extensão são isoladas, individualizadas.
São ações solitárias que não passam de ativismo para atender às exigências de regulação e
controle da produção acadêmica e da atividade docente. As poucas ações existentes, na
acepção

dos

interlocutores,

que

têm

possibilitado

superar

esses

problemas

de

indissociabilidade têm feito com que surjam outras experiências, como o caso do PIBID, que
tem se demonstrado como possibilidade para abrir caminho para superar essa dissociação.
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No âmbito da política institucional não é diferente, como expressam os
documentos da instituição analisados: PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), PPC
(Projeto Pedagógico de Curso) e PPP (Projeto Político Pedagógico). No PDI do IFNMG
(2014-2018), por exemplo, pouco se expressa sobre as licenciaturas, que se configuram no
documento apenas como lista de classificação de áreas e cursos, cumprimento dos
fundamentos e diretrizes legais. Superficialmente aparecem como meta de criação de novos
cursos e desenvolvimento de programas de formação inicial e continuada, porém sem
apresentar nenhum plano de ação estratégica e de formação.
Do mesmo modo, os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura são
unificados em âmbito institucional, sem atender, portanto, às particularidades de cada campus.
Por fim, como o PPP43 do campus é um documento polifônico, o qual, na perspectiva de
análise apresentada por Arroyo (2008), expressa-se de forma fragmentada, isolada, sem
articular os elementos que o compõem, o mesmo se torna ambíguo, contraditório, omisso,
desigual e desproporcional. Cabe ressaltar que, em relação aos PPPs do IFNMG, a polifonia
desses documentos é resultante de uma construção coletiva, colaborativa, que coaduna vozes
de cada GT constituído por ocasião de sua elaboração. Porém, as desarticulações das vozes
expressas no documento final provocam ambiguidades e contradições das propostas
encaminhadas por cada grupo.
Nesse documento fica clara a omissão dos aspectos relacionados às licenciaturas e
à sujeição do projeto a outras áreas, o que pode ser observado nos itens que tratam da
pesquisa, extensão e ensino. Nestes itens, fica evidente no documento a falta de critério para
tratar de cada uma das dimensões do processo acadêmico: o ensino assume a condição de
atuação acadêmica e restringe-se a um contexto geral por meio do qual se apresentam
princípios, diretrizes, a configuração da instituição e ações de combate à retenção e evasão.
A pesquisa e extensão, porém, não seguem o mesmo padrão. Apresentam suas
atividades promovidas no projeto anterior (IFNMG - PDI 2009), focando nos resultados das
produções e parcerias efetivadas neste período (2009-2013) e, por fim, apresentam metas para
os anos seguintes. No entanto, é neste elemento do projeto que se percebe a omissão dos
aspectos relacionados à educação: as linhas prioritárias e os fomentos apresentados são todos
direcionados para as áreas de agrária, além dos convênios e parcerias firmados no âmbito da
instituição que não envolvem nenhuma escola, município, secretarias e superintendência de
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Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) de cada campus foram construídos como etapa de discussão local do
PDI, porém não estão disponibilizados no sítio da instituição para consulta. Para fins de análise, conseguiu-se
apenas um projeto entre os campi que ofertam vagas para curso de licenciatura.
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educação, o que demonstra como a área de educação é colocada em segundo plano nas
políticas educacionais.

6.3 DISCRIMINAÇÃO E RESTRIÇÃO AO TERMO LICENCIATURA

A etimologia da palavra licenciatura, associada à profissão docente, divide
opiniões e constitui-se um dilema para os cursos de formação professores. Essas concepções
se encontram no interior da própria etimologia da palavra. De acordo com o Dicionário
Etimologia44, a palavra licenciatura vem do latim licentura, licentiare mais sufixo ura
(resultado) que significa dar liberdade, dar permissão, liberar um contrato, outorgar uma
faculdade, que pode ser definida como ato de conferir o grau de licenciado.
No entanto, este termo assume significados distintos entre os países. No Brasil
está relacionado a uma modalidade de graduação voltada para a formação de professores da
Educação Básica, enquanto que em Portugal, de acordo Cortezão (2011), a licenciatura
equivale a nossa graduação, na qual os demais profissionais de nível superior, que não irão
assumir a docência, são também denominados de licenciados, aproximando-se, portanto, dos
cursos de bacharelado no Brasil.
Um dos interlocutores relembrou os dilemas enfrentados pelos cursos de formação
de professores ao serem associados ao termo licenciatura, uma vez que essa palavra, na
acepção deste interlocutor, está carregada de preconceito que conota um sentido pejorativo e
discriminatório.
[...] não é justo que a gente carregue um nome que é tão preconceituoso,
chamado licenciatura. Eu ouvi isso de um professor, da área pedagógica, que
me fez pensar nisso. Pensa, o Brasil é tão capitalista, que pra poder dizer que
você não pertence a um curso de elite colocou um prenome no seu curso, [...]
você tem um curso de graduação? É licenciatura! Por quê? Porque você faz
essa analogia, o que significa licenciatura, licença é algo que te dar e pode
tirar, é uma permissão para. Você vai para uma colação de grau, “vamos
chamar os bacharéis em engenharia agronômica, agora nós vamos colar grau
dos licenciados em Física, Matemática, Biologia. Pensa como isso interfere
na autoestima das pessoas, isso já é discriminatório. Se alguém te pergunta
se você é licenciado, diga graduado com ênfase na formação de professores
[...] esse título bacharel é até bonito mesmo. Então, por que o professor, que
tem uma profissão mais bela na sociedade, tem que ser licenciado? (Docente
01).

44

Disponível em: http://etimologias.dechile.net

131

Alude-se a essa concepção de licenciatura apontada pelo Docente 01 ao contexto
histórico em que se originaram as licenciaturas. É inegável que os cursos de formação de
professores em nível superior no Brasil não sofreram alterações significativas na sua estrutura
e no prestígio político social desde sua origem nos anos de 1930. Nela (a formação de
professores) contém termos e expressões que não se articulam entre si. São termos, como
refere Pereira (1999), inconciliáveis. Faz jus o Docente 01 ao afirmar que a origem do nome
está associada ao modo de produção capitalista que se erigia naquele contexto, representado
pela revolução burguesa brasileira, em que o acesso à educação superior tinha a função de
superar, segundo Santos Neto (2014), uma dupla carência: de um lado a necessidade de
preparar e formar os filhos da elite dominante para assumir a gestão do capital; e do outro
lado formar mão de obra para atender aos imperativos de comando do capital.
No que se refere à origem da licenciatura, elas não foram criadas apenas para
retrair a pressão por mais educação ou para diferenciar classe. Elas nascem de um contexto
maior. Conforme a citação de Vicentini e Lugli (2009), a origem das licenciaturas está
associada muito mais à regulação da atividade docente que propriamente à criação de um
curso para formar professores. Só com o advento da reforma, ao criar o registro para
professores do ensino secundário no Ministério da Educação, que se possibilitaram as
primeiras alterações nas condições de formação dos professores do ensino secundário, o que
exigiu as formações específicas, que vieram a ser fornecidas pelas Faculdades de Filosofia.
No entanto, a origem das licenciaturas está relacionada paralelamente às primeiras tentativas
de institucionalização das universidades entre os anos de 1930 e 1939 e, por consequência, da
formação docente em nível superior, enquanto que o processo de expansão e popularização da
educação é posterior a esta etapa.
Outra inconsistência da afirmação do professor está no fato de que, para adquirir a
licença, exigia-se como pré-requisito o bacharelado. No entanto, a licença não estava
relacionada a um curso de graduação que poderia disputar espaços nas universidades com os
bacharelados, mas sim, a um curso de didática que, conforme Damis (2013) foi criado para
ofertar, no período de um ano, disciplinas pedagógicas aos bacharéis formados nas diversas
áreas da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Por outro lado, a exigência da licença para
exercer a docência, como afirma Papi (2005), constituiu um marco regulatório na política de
formação de professor, na medida em que passou a exigir condições para o exercício da
profissão: limite de idade, habilitação profissional, comportamento moral, medidas que se
tornaram decisivas para a evolução da profissão docente.
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Do mesmo modo, retirar o nome licenciatura não altera nada, pois, recorrendo ao
movimento histórico de constituição do curso, a configuração no sistema 3+1 era nada mais
do que uma graduação “com ênfase na formação de professores” a posteriori, enquanto que o
objetivo principal era formar bacharéis em suas respectivas áreas. Posteriormente caberia ao
aluno tomar a decisão de se habilitar ou não para o magistério. Portanto, aqueles que
pretendiam postergar os estudos, ou tinham “vocação” para o magistério, viam a possibilidade
de licenciar-se mediante estudo de administração escolar, psicologia educacional, didática
geral, didática específica, fundamentos sociológicos da educação e fundamentos biológicos da
educação. Assim, estariam aptos para exercer o magistério no ensino médio, em educação, em
ciências e letras.
Outra evidência histórica que não confirma a defesa do Docente 01 se revela
quando recorremos à história do curso de Pedagogia, que permaneceu na condição de
bacharelado até a instituição da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, a qual
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
licenciatura. Apesar disso, a Pedagogia nunca deixou de ser um curso preterido,
desprestigiado e socialmente discriminado. Contudo, a luta empreendida para encontrar o
lugar das licenciaturas e do curso de Pedagogia como espaço de formação de professores, luta
por política pública de formação de professores como forma de regulação da atividade
docente por parte do estado em contraposição à regulação do mercado educacional, é que
revela o movimento de contradição para a evolução da profissão docente.
Por esta razão, retoma-se o relato do próprio professor para ilustrar como esta
contradição se estabelece no processo de materialização da profissão docente. Para isso, as
licenciaturas se tornam condição sine qua non para efetivação da profissionalização docente.
Eu fico pensando que nas profissões que são interessantes, isso não acontece.
Existem regras, normas, tem avaliação para exercer a profissão. Acho que a
de professor precisa disso também. Tira esse nome licenciatura, é graduação
com foco na formação de professores e, a princípio, dando para ele a
formação docente [...] então por que o professor que tem uma profissão mais
bela na sociedade tem que ser licenciado? (Docente 01).

Depreendem-se desse posicionamento do professor duas contradições: uma de
natureza interna, ao mencionar que o problema da profissão docente está na nomenclatura do
curso. Para ele, a adição do termo licenciatura à área de conhecimento a estigmatiza,
dificultando sua ascensão ao prestígio social. Enquanto que na segunda contradição, de
natureza externa, a contradição se instala quando o professor afirma que fica indignado com o
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fato de que qualquer profissional de outra área pode ser professor, enquanto que nas áreas de
maior prestígio social, o mesmo não acontece em virtude da existência de regras, normas e
controle do exercício da profissão, justamente por conta do processo de regulação.
Quando se parte dessa segunda contradição expressa pelo professor, percebe-se
que ela (a profissão) se materializa a partir da luta concorrencial nas relações concretas do
cotidiano, nas quais os condicionantes históricos produzem e determinam hierarquias na
escala de valoração social dos cursos de graduação. Essas contradições são decorrentes da
mediação dos mecanismos políticos que implicam o aligeiramento da formação docente nos
cursos de curta duração, nos espaços não universitários, nas escolas isoladas; no caráter
tecnicista e instrumentalizante a que muitos professores dos cursos de graduação foram
submetidos, além da intensa relação da formação docente com as instituições privadas.
Tendo em vista estas particularidades sobre as quais planeia os dilemas atuais da
política de formação de professores, percebe-se que esses dilemas se materializam sobre
raízes mais profundas, que em sua totalidade, implica determinações na formação docente
caracterizada pela presença das mulheres; de pessoas das classes médias e baixas dependentes
de salários; pessoas pobres que na condição de desigualdade social busca na carreira docente
uma possibilidade de mobilidade social; e o vínculo da formação docente com as intuições
religiosas e privadas. Assim, muitas análises conformam essas constatações: (ALLIAUD,
1993; FANFANI, 2005; JARDILINO, 2010).
Neste contexto, Alliaud (1993) analisa as particularidades materiais que
caracterizam o magistério em suas origens e as representações socialmente produzidas sobre
função docente (a missão do magistério, a qualidade salvadora, o sacerdócio da profissão, o
santuário escolar, o caráter sacramental da profissão docente) essa função laica lhes impunha
menor prestígio que o sacerdote (o padre). Esta tendência ficou caracterizada pela forte
influência do catolicismo que vigorou antes do domínio positivista que rejeitava
declaradamente o corpus doutrinário da educação católica. Além disso, Alliaud (1993) e
Jardilino (2010) enfatizam que a massificação da escola, levou a carreira magistral a ser
assumida por mulheres, até mesmo porque não são todas os lugares que oferecem escolas de
magistério para homens. Bem como o atributo de qualidade dado para as mulheres para se
tornarem professoras a atender a tarefa que escola estava a cumprir. Mulher está mais
preparada para educar do que os homens, o que deu maior legitimidade à mulher como
professora.
Não obstante a estas constatações, Fanfani (2005) apresenta três situações em que
indicam condições de desvalorização social da atividade docente: em primeiro lugar, alguns
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estudiosos apontam que o problema emerge de uma sociedade dominantemente masculina na
qual as mulheres têm dificuldades de inserir nas ocupações estratégicas e de maior valor; em
segundo lugar, a feminização dos postos de trabalhos proporcionada pela grande quantidade
de mulheres disponível para assumir a atividade docente, contribuiu para a proletarização do
ofício, para a deteriorização das condições de trabalho e renumeração; a terceira interpretação
em contradição as duas primeiras, entendem que a feminização estaria refletindo um
aburguesamento do fazer docente, uma vez que as mulheres estariam mais preparadas que os
homens para conviver (conjugalmente) com indivíduos que exercem profissões e ocupações
liberais de maior prestígio na estrutura social.
Diante disso, depreende que os fatores que determinam a depreciação das
licenciaturas são muitos mais complexos do que ao que se dissimula ser. No entanto, a luta
pela formação de professores, conforme Freitas (2002) está inserida em uma problemática
muito mais ampla, que perpassa pelas condições econômicas, políticas e sociais de uma
sociedade mediada pelo modo de produção capitalista extremamente seletiva, desigual, injusta
e excludente. É deste lugar que emerge o movimento de educadores contra uma realidade
marcada por perdas de referências, incertezas e de desconstruções da própria história de luta
do movimento de educadores em prol da garantia de sua formação e profissionalização.
Por conseguinte, é neste contexto de luta por uma profissionalização da atividade
docente que os movimentos de educadores têm nas licenciaturas o lugar de convergências,
sobre as quais incide a consolidação da identidade e da afirmação da profissão docente. Por
isso, resistem e buscam conscientemente superar as tentativas de mudança conciliada com a
perspectiva do capital que, segundo Mézáros (2008), reduzem ao mesmo fracasso de
tentativas anteriores, uma vez que estas determinações são imprescindíveis para a manutenção
da estrutura do sistema capitalista que permanece em sua gênese irreformável. Portanto, o
dilema dos cursos de licenciaturas, que formam professores para as disciplinas ditas
científicas, está na própria origem histórica da educação brasileira que se mantém ambígua,
excludente, discriminatória e preconceituosa.

6.4 A DISPUTA DESIGUAL LICENCIATURA X BACHARELADO

A disputa entre licenciatura e bacharelado constituiu-se um campo concorrencial
no ensino superior brasileiro. A presença dessas duas modalidades de curso nas instituições
responsáveis pela formação inicial de professores, de modo particular no ambiente
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universitário, impregnou-se pela cultura do mérito acadêmico, da distinção, do prestígio e da
representatividade. Tais características, segundo Dias da Silva e Muzzeti (2008), são
estratégias de poder empregadas por aqueles que pertencem ao “campo científico” para dar
“legitimidade científica” e “autoridade acadêmica” para manter seu status e postergar o senso
comum universitário. Para essas autoras, a legitimação dessa divisão que se estabelece no
interior das IES é mediada pelas relações de dominação e poder que impõem maior
dificuldade para o reconhecimento social dos cursos de licenciatura, o lado de menor grau de
influência no contexto das lutas concorrências.
Não obstante, é notório o esforço daqueles que “detêm” a autoridade científica no
interior da IES, particularidade mais latente nas universidades, em ignorar a área de formação
de professores como espaço decisivo para buscar compreender os problemas relacionados à
educação e ao contexto da sociedade em que ela se faz. Segundo Veiga (2010), essa cultura
de distinção entre bacharelado e licenciaturas tem ferido o princípio da indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e extensão, excepcionalmente importante para a formação acadêmica
de todos os graduandos e, de modo particular, para os cursos de formação de professores, que
também produzem conhecimentos sobre as suas especificidades. Neste sentido, os nossos
interlocutores criticaram o fato de que os cursos de licenciatura não gozam das mesmas
benesses que outros cursos da instituição.
Os cursos de licenciatura sempre receberam menos investimentos. Quando
eu entrei no Instituto, eu cheguei para um gestor e disse “a gente precisa de
um espaço para laboratório“ e o gestor virou para mim e disse: “o seu curso
não é de licenciatura?” (Docente 01).

Observa-se que existe uma cultura de hierarquia e desigualdade de condições no
interior das Instituições de Ensino Superior, nas quais, a subvalorização dos cursos de
licenciatura é latente. Percebe-se que a política de inserção não é favorável aos cursos, existe
um estigma de que os cursos de licenciaturas são mais fáceis de serem implementados. Eles
têm menos demanda de infraestrutura, o corpo de professores disponível na instituição é
suficiente para atender à demanda. Por ser uma área em que a formação prática acontece em
outros ambientes escolares, as disciplinas ditas pedagógicas e mesmos as chamadas
“disciplinas de conteúdo da área de formação” são vistas como sem significância científica
por serem destinadas a formar professores. Nesta perspectiva, portanto, não necessitam de
outros espaços para desenvolver suas atividades.
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Além disso, as regras, apesar de universalizadas para pretensamente atender à
demanda dos cursos de graduação, pouco contemplam às licenciaturas. Como afirma o
Docente 05:
A pesquisa é muito pragmática, a extensão é muito isolada do que deveria
ser. A proposta que a gente fez é que deveria ser por área. Vamos pegar o
recurso que a gente tem para o ensino, pesquisa e extensão e vamos dividir
por área, porque aí eu vou ter um pouco de pesquisa na física, um pouco na
matemática, na agronomia. Mas alguns cursos têm um número maior de
doutores e pelas regras de seleção levam 80, 90% das vagas (Docente 05).

Por meio da fala deste docente, percebe-se que as regras legitimam o processo de
hierarquização na política de distribuição de programas que possam melhorar a qualidade
acadêmica dos cursos de graduação. Neste sentido, a disputa aberta em que as licenciaturas
entram em total desigualdade de condições (salve as exceções) nunca são contempladas em
virtude do “grau de excelência científica” que impõe dificuldade aos cursos de formação de
professores. O Docente 05 alerta ainda que as propostas de redistribuição não atendam a todos
os programas e, por isso, a desproporção entre áreas atinge elevadíssimos índices de
desigualdade, mesmo com o consenso de que a instituição esteja incentivando o
desenvolvimento de tais atividades.
O IF tem alguns incentivos, tem a bolsa de iniciação, temos programas da
própria instituição, da Fapemig, da Capes, do CNPq, que não são específicas
dos cursos de licenciatura. Acontece que entre 10 bolsistas que concorrem à
iniciação científica, 1 é de licenciatura e 9 são de outros três cursos
superiores. Eu vejo que os professores de outros cursos estão mais ativos
com essa captação de bolsas do que os professores dos cursos de licenciatura
(Docente 11).

Este consentimento de que a instituição promove os programas de iniciação
científica por meio de parcerias, realiza programas internos, retrata um sentimento que
mascara a responsabilidade da instituição sobre a fixação de políticas de redistribuição de
bolsas e recursos de forma justa, igualitária, com igualdades de condições e não pelo mérito
pessoal (reputação e prestígio). Diante disso, a filosofia meritocrática responsabiliza o
professor das licenciaturas por não “conseguir bolsas” para seus orientandos de iniciação
científica:
Não faz melhor por conta de alguns professores que não engajam, não
entram nos projetos e tal, e não tem isso como atividade docente (Docente
03).
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Isto se relaciona, segundo Dias da Silva; Muzzeti (2008, p.135), a uma “estratégia
de desvalorizar a autoridade científica e a legitimidade acadêmica daqueles educadores que
lecionam na licenciatura”.
Concomitante às concepções apresentadas pelos docentes, os documentos da
instituição deixam transparecer com evidência a prioridade dispensada a outras áreas que não
educação. Para ilustrar tal situação, o Projeto Político Pedagógico de um dos campi (2013), o
qual traz as discussões preliminares para elaboração do PDI 2014, apresenta em seu plano de
ação como linhas prioritárias as atividades de Pecuária Bovina de Corte e de Leite, Cachaça e
Turismo e, como principal potencial, Caprino e Ovinocultura, Artesanato de Extrativismo
Vegetal, Agroecologia e agricultura familiar, Apicultura e Meliponicultura, bem como
Piscicultura.
Outro fator posto pelos interlocutores e que implica a polarização licenciatura
versus bacharelado vem da disputa interna entre os próprios docentes dos cursos de
licenciaturas. Muitos professores não admitem que estejam ali para formar professores, como
afirma o Docente 02.
A gente tem professores e alunos que ainda não conseguem admitir, nem
compreender que a formação que a gente está possibilitando é a formação
docente. Você vê que essa dificuldade é ainda maior naqueles cursos que
têm a licenciatura e o bacharelado muito bem delineado (Docente 02).

Neste sentido, o Docente 06 ratifica que existe a “aborrecência” de muitos
professores, principalmente aqueles ligados às áreas específicas, tentando reproduzir dentro
dos IFs toda aquela formação que eles tiveram nas universidades.
Nossa grande briga, nossas grandes discussões giram em torno disso, nos
encontros pedagógicos, como diferenciar a formação oferecida nos IFs
daquelas oferecidas nas universidades, principalmente pelo viés da formação
para o trabalho (Docente 06).

Depreende-se desses dois relatos que a luta concorrencial dentro dos cursos gera
uma distinção entre os bacharéis e licenciados, entre professores de áreas específicas e
professores da área de formação pedagógica. Isto cria uma estratégia de fechamento entre
pares, o que tenciona o diálogo entre as duas áreas de formação. De acordo Damis (2013),
esse campo de disputa é resultante de uma lógica de organização que se instalou nos cursos de
formação de professores, razão pela qual se criou uma dicotomia entre a licenciatura e o
bacharelado, institutos de formação básica e faculdade de educação, entre universidade e
institutos superiores de educação, e ainda instituiu uma estrutura acadêmica marcada por uma
desvinculação entre a dimensão específica e a dimensão pedagógica da formação.
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Do mesmo modo, o conflito apontado pelo Docente 06 revela a tensão na hora de
organizar os currículos e reestruturar os cursos de licenciaturas. As áreas discutem a estrutura
dos cursos separadamente e, em muitos casos, os responsáveis pela materialidade do projeto
negam a participação dos docentes da área de formação pedagógica, além da pretensa
intenção de estruturar o currículo dos cursos de licenciatura em função da pós-graduação que,
na maioria dos casos, não tem nenhuma relação com a educação. Essa disputa demonstra,
segundo Dias da Silva; Muzzeti (2008), um desconhecimento das principais discussões
teóricas presente no meio educacional, implicando no empobrecimento e na precariedade dos
projetos formativos da área de formação de professores.

6.5 DISTORÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DO MAGISTÉRIO

A principal finalidade da inserção dos cursos de licenciatura nos Institutos
Federais é possibilitar a formação de professores para a educação básica e para a educação
profissional. No entanto, em várias situações, constata-se por parte de alguns sujeitos o
interesse explícito de desfocar o objetivo do curso. De um lado, alunos que ingressam nos
cursos de licenciatura achando que estão em um curso de bacharelado, outros frustrados
porque a matriz curricular das licenciaturas não correspondente a um curso para bacharéis; do
outro lado, professores que focam suas atividades apenas em torno da pesquisa e da pósgraduação, de forma que o direcionamento da formação não prioriza o objetivo real dos
cursos. Colocam a formação de professores em segundo plano.
Por conta da pós-graduação, da iniciação científica, os professores
esquecem-se da docência e querem preparar o aluno para a docência
superior, esquecem da verdadeira finalidade da licenciatura nos IFs que é
sanar essa deficiência dos professores da educação básica (fundamental e
médio) que existe nos país (Docente 03).

Veja que o Docente 03 retoma uma questão que implica o desvio de objetivo dos
cursos de licenciatura, a desvalorização e o desprestígio social da formação de professores,
sobretudo, quando esses mecanismos são vistos sob a lógica do produtivismo científico,
traduzido pela obsessão ao trabalho científico que gira em torno da promoção pessoal, do
mérito, da reputação, do prestígio acadêmico e da autoridade que a atividade científica
confere ao docente (DIAS DA SLVA; MUZZETI, 2008).
Diante da pressão por maior produção, o professor busca na pós-graduação e na
pesquisa as saídas para atingir suas metas e objetivos. Cria com isso uma sobrevalorização das
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atividades de pesquisa em detrimento da formação profissional nos cursos de graduação. É
neste contexto que o foco do ensino centra na preparação dos alunos para prosseguir os
estudos na pós-graduação e na docência superior. Não se quer afirmar que os alunos das
licenciaturas não devam prospectar uma carreira docente em outros patamares, mas inferir, a
partir dos documentos em tela, que o objetivo primeiro dos cursos de licenciatura é a
formação de professores para a educação básica. Uma formação em que a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão venha cumprir o seu papel de intervenção na realidade local.
Neste sentido, Pacheco (2010) coloca que os desafios dos IFs para superar os
limites da descoberta científica no campo da pesquisa são: estarem presentes na trajetória de
vida do trabalhador, articular o ensino, a pesquisa e a extensão como elementos indissociáveis
da formação acadêmica e colocarem a favor dos processos de construção locais e regionais os
conhecimentos produzidos pela pesquisa. O Docente 04 corrobora com esse pensamento ao
afirmar:
A instituição teria uma função primordial de dar uma resposta ao quadro de
estagnação social, política, econômica, que é impressionante. Um dos
elementos pra discutir essa ruptura com esse quadro de estagnação seria a
educação. [...] seria finalidade do curso de licenciatura discutir o combate ou
a contribuição que a educação poderia dar para sair do quadro de estagnação,
que inclusive entra a questão da educação. Às vezes eu faço alguns estudos
com os meus orientandos sobre avaliação institucional, e a gente percebe
claramente como que nós estamos com uma demanda, não é só do professor,
mas é uma demanda do que fazer com a educação na nossa região (Docente
04).

Depreende-se dessa concepção do Docente 04 o papel do professor das
licenciaturas em desenvolver suas atividades acadêmicas com o foco nas pesquisas aplicadas
à educação. Exigência legal que, de acordo Silva (2009), tem suas raízes na realidade concreta
para identificar os problemas e buscar soluções técnicas e tecnológicas para disponibilizá-las
à sociedade, aplicar seus resultados para a melhoria da realidade e do desenvolvimento local.
Dessa forma, o desenvolvimento do magistério com foco na educação assume a função de
intervir no quadro de estagnação social que aflige a região e, consequentemente, a educação.
Para que isso possa acontecer, é necessário, na concepção do Docente 03:
Focar na docência e trabalhar mais na questão ligada às licenciaturas, nas
práticas pedagógicas. Eles não são químicos, físicos, biólogos e
matemáticos, eles são professores dessas áreas. A gente tem que ter sempre
esta concepção na hora de entrar na sala de aula e trabalhar com os
conteúdos, porque às vezes o professor entra na sala de aula para trabalhar
com um conteúdo e esquece que ele está ali para trabalhar com formação,
então, ele só coloca em prática o conteúdo e não coloca em prática a
formação. Então é diferente a concepção de quem trabalha com a formação e
de quem trabalha apenas a disciplina (Docente 03).
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A distinção entre disciplinas de áreas pedagógicas e disciplinas de áreas
específicas demarca uma incoerência dos cursos de licenciatura, uma vez que o que difere um
curso de licenciatura dos demais cursos de graduação é a dimensão pedagógica que delineia o
encontro entre as diversas áreas do conhecimento. Segundo Arroyo (2008, p. 140), esse
encontro de disciplinas “deverá ser marcado em patamares mais comuns a todos nós e todas
as áreas da educação”, no qual, cada uma traz a sensibilidade própria de suas respectivas áreas
em direção a um ponto comum demarcado pelo fenômeno educativo e cultural. No entanto, o
que se verifica, de acordo com Gatti (2013), é a prevalência da superioridade do
conhecimento das disciplinas de conteúdo sobre os conhecimentos didático-pedagógicos, o
que proporciona a fragmentação do saber em disciplinas estanques sem nenhuma
transversalidade entre si, como admite o Docente 05.
Nós temos o professor de didática, de física, de cálculo. E tudo formado nos
seus respectivos departamentos. Fica complicado. Então, o que a gente busca
muito é dar a formação técnica, que ele consiga seguir nos estudos, se quiser,
e vá para o mercado de trabalho depois. Aí é uma opção pessoal. Alguns vão
para o mercado de trabalho em seguida, outros já preferem o mestrado,
doutorado, seguir a carreira acadêmica (Docente 05).

Essa concepção de formação, que ficou impregnada no modelo de educação do
século XX, ainda persiste nos afazeres pedagógicos dos professores do ensino superior.
Verifica-se uma concepção de formação fragmentada, constituída pelos somativos das partes
que compõem o currículo dos cursos, sem nenhuma perspectiva de articulação entre as áreas
de conhecimento dos núcleos de formação. De acordo com Gatti (2010), essa fragmentação
entre as áreas disciplinares nos cursos de formação de professores nas instituições de ensino
superior é consequência da falta de uma base comum formativa e da falta de centros de
formação de professores que atendam a todas as especialidades. Faltam centros de formação
que desenvolvam estudos, pesquisas e extensão voltados para atividade docente, e ainda, o
desenvolvimento de teorias e reflexões a ela relacionadas.
Por fim, é fato a ausência de uma política de formação de um sujeito da educação
aberto para a dinâmica do trabalho coletivo, para a participação crítica e construtiva de novas
realidades, um sujeito que seja comprometido com o mundo do trabalho em uma dimensão
ontológica e omnilateral. A falta desses mecanismos de formação resulta na formação de um
perfil profissional alheio às próprias especificidades do desenvolvimento do magistério.
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6.6 A BAIXA ATRATIVIDADE DOS CURSOS DE LICENCIATURA

A atratividade da carreira docente se constitui, no contexto contemporâneo, em
um dos grandes desafios às políticas de formação de professores. Em primeiro lugar, a
docência não é uma escolha profissional que tem uma representatividade significativa para os
jovens, principalmente aqueles que têm um melhor desempenho acadêmico. Em segundo
lugar, os mecanismos da profissão constituem-se em impeditivos para o estímulo ao ingresso
e permanência na profissão. Em terceiro lugar, a falta de atratividade da carreira docente,
articulada à ausência de políticas de valorização e consolidação da profissão docente, gera a
atividade de “bico” na educação. No entanto, as opções pela carreira do magistério e entrada
para o mercado de trabalho poderiam ser consideradas como mediações que determinariam a
atratividade nos cursos de licenciatura.
Diante disso, a baixa atratividade dos cursos que formam professores está ligada a
uma série de fatores relacionados à reestruturação do mundo do trabalho e das profissões que,
segundo Gatti (2009), objetivamente se relaciona às condições históricas, sociais e materiais,
e à perda da garantia da estabilidade dos empregos diante das formas de contratos flexíveis.
Do ponto de vista subjetivo, a autora aponta o modo como os indivíduos percebem as
carreiras e a si próprios no contexto do trabalho, as relações entre o indivíduo e o social, e
ainda, como essas relações interferem nas identidades sociais e profissionais.
Do mesmo modo, Kuenzer (2011) aponta que a baixa atratividade da carreira
docente está relacionada a mecanismos de desvalorização social como: os salários, a
precarização das condições de trabalho e do nível de profissionalização, a falta de
comprometimento por parte de alunos, a falta de reconhecimento social e o mal-estar docente
provocado pelo estresse e pela intensificação do trabalho. Por outro lado, a política de
formação não possibilita integrar a estrutura da carreira docente a uma política salarial que
possa assegurar a valorização do professor e garantir melhores condições de trabalho. Para
Frigotto (2010), esses mecanismos não podem ser vistos isoladamente, eles estão interrelacionados entre si e decorrem da forma como o capital articula a escola a seus interesses e
necessidades.
Neste sentido, os nossos interlocutores apontam que as condições materiais, a
burocratização, racionalização, intensificação e status da profissão docente são determinantes
na definição da profissão.

142

As licenciaturas são cursos de formação de professores onde, depois de
formado, você não tem uma visão boa (perspectiva) financeiramente, com a
renumeração depois que você vira professor. Então isso desmotiva muito o
aluno, o pai ou a família a investir uma quantia considerável, de colocar o
aluno lá, de manter casa, alimentação etc. pra depois você trabalhar numa
rede pública, municipal, estadual e até mesmo federal, para compensar o
investimento que foi feito. E desestimulante pra quem faz (Docente 03).

Depreendem-se desta análise o caráter economicista da estrutura do mercado de
trabalho e sua influência no processo decisório de escolha da vida profissional. Percebe-se na
acepção do professor como os mecanismos do capital humano estão relacionados à taxa de
retorno que a profissão oferece. Quanto melhor a perspectiva de empregabilidade e renda,
maior a possibilidade de investimento na carreira profissional. Segundo Gatti (2009), esses
aspectos são situacionais e que, aliados a outros fatores intrínsecos, como o status, a vocação,
os valores, os traços de personalidade, habilidades e maturidade, interferem no projeto
profissional dos jovens.
Em relação ao status da carreira docente, nota-se na percepção dos interlocutores
que este fator é determinante para o investimento na profissão docente ao abordar que
ninguém vai “pegar uma pessoa para deslocar 500 km da residência dele para ele fazer um
curso de licenciatura” (Docente 05) ou, como afirma o Docente 09:
Infelizmente as licenciaturas não são uma profissão atrativa a ponto de você
fazer um investimento, de sair para ir para uma cidade maior para fazer um
curso de licenciatura, você não vai ter retorno não (Docente 09).

Ou seja, as licenciaturas não proporcionam um retorno econômico na produção de
mais-valia do trabalhador da mesma forma que outras especialidades incorporam no processo
de qualificação da sua força de trabalho. Assim, o status, o valor, a taxa de retorno, a
perspectiva de maior ganho financeiro que compõem a base econômica do capitalismo,
mecanismos mediados pelas relações sociais e produtivas, tornam-se uma cadeia de
desvalorização da atividade docente.
Pelo salário que tem é muito difícil o professor se deslocar da área de
conforto dele, de onde ele vive, tem os amigos, a família, ir para o interior do
Tocantins. O professor não vai querer ir pra lá [...], desde que você consiga
ter um salário digno que faça com que o professor se anima a ir para essas
regiões. E a mesma coisa do médico, porque o médico não vai? Eles acham
que o salário não é condizente com o status da profissão dele, como
professor não tem esse status todo (Docente 03).

Com base nesta análise, depreende-se que a atratividade da carreira docente tem
como problema central a base econômica e a mediação das relações sociais, por meio das
quais, segundo João Bernardo (1989), o processo formação do trabalhador e do capitalista,
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mediado pela educação, gera contradições sociais nos modos de produção e reprodução da
força de trabalho inserido no âmbito da mais-valia em toda sua totalidade. Assim, a
diferenciação apontada pelo Docente 03 tem seus aspectos fundantes no “modo de produção
de si mesmo”. Neste contexto, a família e a escola assumem papéis diferentes entre formação
da força de trabalho para diferentes setores do mercado. Assim, o médico, seguro do seu
status social e da taxa de retorno econômico, tem a prerrogativa de escolher o lugar e os
honorários do seu posto de trabalho que sejam condizentes com o staff da profissão. O mesmo
não acontece com o professor, uma vez que os mecanismos da profissão são diferentes,
contribuem para o aprofundamento da negação da carreira docente.
Do mesmo modo, emerge do problema de atratividade das licenciaturas e dos
mecanismos que caracterizam os dilemas da profissão docente, a atividade de “bico”. Essa
expressão popular caracteriza, segundo Brando e Caldeira (2009), a atividade temporária e
transitória que geralmente não oferece satisfação pessoal a quem assume a tarefa de ensinar.
O “bico”, aliado à falta de compromisso com a profissão docente, pode levar o sujeito a
qualquer momento a abanar o trabalho mediante o surgimento de uma oportunidade de
exercer outra atividade mais interessante social e financeiramente.
Pelos fatores apresentados, existe no meio educacional um consenso de que a
tarefa de educar é um ato tácito que norteia a concepção de ensino como dom, vocação e
habilidades pessoais que o professor vai construindo ao longo das suas experiências. Assim, o
“bico” na atividade docente tem uma materialidade histórica, contraditória e valorativa que
implica à profissão docente o desprestígio social, as distorções da atividade do magistério, a
baixa atratividade da carreira, o desconhecimento das discussões epistemológicas das ciências
da educação e das principais teorias contemporâneas que fundamentam o conhecimento
educacional.
Segundo Apple (1995), a partir do momento em que os homens assumiram a
tarefa de ensinar nos horários vagos como forma de complementar sua renda em tempos
parciais, assim como no contexto atual, em que a atividade docente serve como ponto de
partida para ganhar em curto período maior visibilidade social e ingressar posteriormente em
outros empregos mais lucrativos, houve o processo de desvalorização.
Com o advento da regularização da função docente, outras circunstâncias
concorreram para a caracterização e o aumento do “bico” na atividade docente, de modo
particular, a expansão da rede de ensino, a demanda por professores especializados, a
precarização do mercado de trabalho. Além do mais, o fracasso e a falta de perspectiva de
uma ocupação na profissão de origem levaram o trabalhador a buscar outros meios de
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complementar a renda familiar. Assim, buscar uma vaga no meio educacional seria o caminho
mais curto para preencher essa lacuna.
Sobre isso, discorre um dos interlocutores:
A gente sabe da realidade de falta de professores, mais especificamente nas
áreas de matemática, química e física e também as outras. A gente não pode
falar que está bom ainda, mas o que acontece por esta falta de professores,
qualquer profissional pode atuar como professor. Se um professor for atuar
como advogado ou médico, ele é preso por falsidade ideológica. O contrário
não: o médico pode dar aula, o advogado pode dar aula. Eu acho isso muito
importante, você definir a sua área. Se você quer ser professor, vai fazer o
curso de licenciatura e tem que ter o curso para você poder atuar (Docente
11).

Depreende-se dessa análise do Docente 11 que as áreas de maior ocupação por
professores sem uma formação específica para o exercício do magistério são as ciências e a
matemática, situação provocada justamente pela pseudo45 escassez de professores nestas
áreas, dada a ausência de políticas públicas de formação de professores ao longo da história
da educação brasileira. Mesmo com a regulamentação a partir da Lei 9.394/96, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional e determina em seu artigo 62 que a formação
docente de professores para a educação básica deverá acontecer nos cursos de licenciaturas
em graduação plena, permanecem ainda funções docentes nestas áreas sendo exercidas por
professores leigos. Segundo Pereira (2011), essa situação retrata ainda o maior descaso com a
educação e a carreira do professor no país e que corre o risco de aprofundar com a
institucionalização do notório saber46.
Ao se considerar o abandono da carreira docente, muitos dos próprios alunos
licenciados encaram a atividade docente como um “bico”, assumem a docência apenas para
complementação do orçamento na ausência de ocupação no ramo em que gostariam de atuar.
Outros investem na carreira acadêmica para atuar na docência do ensino superior ou em uma
empresa de pesquisa. E tem ainda os que terminam o curso apenas para obter um diploma
superior para ingressar em um cargo público, de modo que esses egressos integralizam o
curso sem ter uma perspectiva de atuar como professores, investigadores da sua própria
prática educativa e nem de atuarem como pesquisadores da educação. Com isso,
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Nota se que a escassez de professores não é dada pela falta de profissionais formados nas respectivas áreas,
mas pelos mecanismos e dilemas que envolvem a profissão docente que retira muitos profissionais da sala de
aula. Outra constatação da pseudo escassez de professores se verifica processos seletivos de concursos públicos,
nos quais a concorrência por vagas nestas áreas são elevadíssimas.
46
Medida Provisória 746/16, que prevê em seu artigo 61 que profissionais com notório saber possa atuar nas
áreas afins à sua formação.
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[...] poucos se veem como professores. Eles ficam mais preocupados em
ficar aspirando a um mercado, nos órgãos de defesa do meio ambiente,
empresas e tal, do que propriamente à docência (Docente 04).

Diante disso, percebe-se que o “bico” na atividade docente é uma situação entre o
ideal e o real. No plano ideal, demanda as expectativas de arrumar um emprego dos sonhos,
tornar-se um profissional de elite e, no plano do real, alude à possibilidade de ter uma
atividade renumerada, a garantia da estabilidade em um emprego e o caminho mais próximo
entre o sujeito e o trabalho. Contudo, a escolha da docência como profissão alternativa
constitui, na maioria dos casos, a solução extrínseca do indivíduo diante das circunstâncias de
vida. Nessas circunstâncias, o sujeito é envolvido, segundo Gatti (2009), por aspectos
situacionais de sua formação. Assim, ao não lograr o êxito na formação pretendida, as
licenciaturas ou a atividade docente tornam-se a alternativa viável para compensar, em parte,
a falta de ocupação no mercado de trabalho, lacunas como falta de perspectivas,
empregabilidade e taxa de retorno.
Enfim, o “bico” na atividade docente não está dissociado da valorização social. O
indivíduo busca na profissão docente o reconhecimento perante a comunidade para servir-lhe
de pedestal para a entrada no mercado de trabalho. Por outro lado, o fato da docência trazer o
estigma de profissão de “bico” e que não proporciona satisfação pessoal ao sujeito acaba por
ter um peso decisivo na atratividade da profissão.

6.7 A DISPUTA DAS ASSOCIAÇÕES DE PESQUISA, POLITICA E FORMAÇÃO

A formação de professores nos espaços universitários foi sempre objeto de
discussão e de defesa como lócus preferencial das associações de pesquisa, política e
formação de professores (ANPED, ANPAE, ANFOPE, FORUMDIR, CEDES). Essas
entidades políticas e científicas, desde suas origens, levantaram a bandeira em defesa da
educação, intensificada a partir da implementação da LDB 9.394/96 que, entre outros
aspectos, instituiu os Institutos Superiores de Educação como novo lócus de formação inicial
e continuada de professores da educação básica. Dadas as características da lei complementar
Decreto nº 3.276/1999, desencadeou-se no interior destas associações, e de modo particular da
Anfope, um foco de resistência contra as políticas que retiraram das universidades a
responsabilidade pela formação de professores, atribuindo a estas novas instituições a
exclusividade para tal tarefa.
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Segundo Freitas (2002), a retirada da formação de professores da ambiência
universitária, o rebaixamento das exigências em relação à autorização de centros
universitários e universidades e a separação dessas instituições dos cursos de bacharelados,
trouxeram implicações para a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, ao negar a
esses profissionais a identidade e a condição de se tornarem cientistas e pesquisadores da
educação. No entanto, é no contexto destas discussões que, segundo Brzezinski (2014), o
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), por meio do Decreto nº 5.224/2004, e os
Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia, Lei nº 11.892/2008, assumem a competência
para ministrar cursos de licenciatura e formar professores.
Não há consensos que permitam agregar as organizações da sociedade civil
em torno de uma concepção mínima, que permita um adequado
enfrentamento das propostas que vêm sendo implementadas a partir das
diretrizes curriculares, na direção de um projeto mais integrado às
necessidades e especificidades da maioria da população, como também os
investimentos tem sido insuficientes diante da dimensão do problema
(KUENZER, 2011, p.668)

Não obstante a falta de consenso nos espaços políticos, no interior destas
associações e dos GTs, os educadores enfrentaram com ressalvas a oferta das licenciaturas
nos Institutos Federais e na Rede Federal de Educação Tecnológica. Ficaram receosos da
possibilidade de uma consolidação das propostas dos Institutos Superiores de Educação, como
afirmou Freitas em 2007, por ocasião das discussões da criação da rede Federal de Educação
Tecnológica e dos IFs. Para ela, a criação dos IFETs corria o risco de retomar a proposição
dos Institutos Superiores de Educação, pois retira a formação dos professores da ambiência
universitária, o que leva ao risco de aprofundar a concepção tecnicista e pragmática.
Nessa mesma direção, o Docente 10 ressalta que, ao longo das discussões sobre a
criação dos IFs e implantação das licenciaturas, ele ficou receoso sobre a viabilidade desta
nova política.
Eu vou te dizer que eu não tive esse mesmo medo e reserva que ela? Porque
tive, hoje eu não tenho mais [...] Anfope não queria que a gente ofertasse
licenciatura. As licenciaturas nas universidades foram relegas a 5º plano em
cursos noturnos de péssima qualidade. Nós atendemos em muitos aspectos, a
meu ver, eles não têm cumprido com tudo por conta do próprio processo
contraditório que é o processo de formação. Nós também estamos
aprendendo de fato a formar professores. Muitos formadores ainda estão se
qualificando de fato para serem formadores e se formando também. Eu não
vejo isso como um fim, eu acho que todas as lacunas são as possibilidades de
avanços que estão em processo (Docente 10).

Nota-se que também os atores envolvidos no processo de criação das licenciaturas
nos IFs comungavam das mesmas preocupações dos educadores e movimentos educacionais
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contra a institucionalização de novos locais e a diversificação desordenada de ambientes de
formação de professores da educação básica. No entanto, na perspectiva do Docente 10, essas
questões vêm sendo superadas no IFNMG à medida que os cursos estão se materializando,
superando lacunas e abrindo novas possibilidades.
Diferentemente dessa situação apresentada pelo professor, nota-se que nada
alterou no posicionamento das associações supracitadas sobre a oferta das licenciaturas nos
Institutos Federais. Ao se analisar cada documento final dos encontros nacionais da Anfope, a
partir de 2008, constatou-se que, apesar de constar nos relatórios a presença dos IFs nos
eventos da associação, pouco se tem mencionado sobre a formação de professores nessas
Instituições. O descrédito se confirma quando rompe o silêncio no documento final do XVII
encontro em 2014, ao reproduzir em suas proposições o sentimento apontado por Freitas
(2007), e já citado neste capítulo, que em seu teor ressalta o seguinte:
Vemos com preocupação a criação intensiva das licenciaturas nos Institutos
Federais (IFs), como parte da reforma da rede federal técnica e tecnológica
inserida no âmbito do ensino superior e da formação de professores. Tais
instituições, historicamente dedicadas ao ensino técnico-profissional,
passaram a assumir cursos de graduação, licenciaturas e pós-graduação. Tais
iniciativas devem ser analisadas e avaliadas com cuidado de modo a evitar
que tais cursos imprimam à formação de professores um caráter técnicoprofissional, na medida em que se afastam do campo epistemológico das
ciências da educação e das instituições historicamente constituídas com este
fim – as Faculdades e Centros de Educação (ANFOPE, 2014, p. 44).

Percebe-se que as críticas em relação à implantação das licenciaturas nos
Institutos Federais ainda são correntes no interior das associações e essas críticas não se
limitam apenas ao contexto da agenda política de criação dos IFs, mas, passado seis anos,
persistem as mesmas suspeições em relação ao papel que essas instituições assumiram perante
à necessidade de formar professores para a educação básica nas áreas em questão,
apresentando neste contexto, mais um elemento de disputa na implementação da política de
formação de professores.
Não obstante, a crítica recai sobre o caráter técnico-profissionalizante que
constituiu ao longo dos tempos a educação profissional sem levar em consideração, como
ressalta Ciavatta (2006), as alterações, a história da produção social da existência em suas
temporalidades, a reconfiguração e as múltiplas mediações e contradições articuladas em sua
totalidade. Essas instituições, sobretudo pela tentativa de recuperação da dimensão
humanística e no sentido de buscar o enfoque do trabalho como princípios educativos, têm
buscado superar a dicotomia das componentes: trabalho manual/intelectual, teoria/prática em
todos os níveis e modalidades de formação, técnico integrado, tecnológico ou superior.
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Diante das evidências apresentadas neste capítulo, parece uma incoerência tratar
as licenciaturas nos IFs apenas no âmbito das suspeições, uma vez que esse espaço de
formação docente vem se consolidando a partir da criação da Rede Federal de Educação
Tecnológica. Nota-se nos levantamentos do tema em questão que pouco tem sido produzido e
apresentado nos eventos dessas associações, como foi constado nos trabalhos, caracterizados
como estudos do conhecimento, de Lima (2012) e Brzezinski (2014), bem como no
levantamento bibliográfico apresentado no capítulo 2 deste trabalho. Nos sítios das reuniões
científicas da ANPED e dos simpósios da ANPAE, e nos periódicos especializados, não
foram localizadas publicações do tema em tela. Os poucos trabalhos encontrados tratam-se de
teses e dissertações defendidas no período delimitado por acadêmicos originários dos próprios
Institutos Federais.
Do mesmo modo, as licenciaturas foram historicamente tratadas com indiferença
pelas universidades, nas quais seu plano hierárquico priorizou as atividades de pesquisa, o
bacharelado e a pós-graduação. As licenciaturas passaram a constituir, segundo Dias-da-Silva;
Muzzeti (2008) e Damis (2013), como um ônus para os cientistas consolidarem seus projetos
de formação de bacharéis, ignorando as demandas sociais imanentes à necessidade para a
formação de professores. Reforça-se, assim, uma lógica organizacional dicotômica entre
bacharelado e licenciatura
Além disso, sustentar esta posição não condiz com aquilo que a presente pesquisa
evidenciou. Constatou-se entre os interlocutores que todos são egressos de universidades
públicas federais ou estaduais, são licenciados e com formação Stricto Senso em nível de
mestrado e doutorado. Aproximadamente um terço (1/3) desses professores já tiveram
experiência com a docência superior antes de ingressar no IFNMG, e no mais, direta ou
indiretamente, tiveram assessoria de profissionais das universidades para a implantação de
cursos.
Eu vinha para a Universidade, o meu grupo consolidado me dava o subsídio
e eu ia construindo o processo, tanto é que quem me assessorou muito na
elaboração das matrizes, na tessitura do projeto foram também os
professores da universidade (Docente 10).

Percebe-se que os precursores da implantação das licenciaturas não estavam
sozinhos nessa empreitada, tinham por trás dessa tarefa, mesmo que de forma invisível, o
braço da universidade. Então, cabe questionar por que não dar créditos ao profissional que
são, em sua essência, é produto das universidades? Apesar das diferenças da tradição cultural
da instituição em que este profissional está inserido, desacreditar no que eles podem fazer é
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jogar por terra o seu projeto formativo. Então, essa contradição evidencia a necessidade de
rever onde a universidade está falhando na sua função de formar formadores.
Enfim, não se pode deixar de apontar com ressalva essas afirmações, uma vez que
essas lacunas apresentam incompletude da pesquisa na sua totalidade e das múltiplas
evidências de uma formação de caráter técnico profissionalizante na instituição em que as
licenciaturas estão inseridas, bem como a distinção das licenciaturas em educação
profissional. Portanto, tratá-las com a mesma ênfase neste ambiente de disputa é um campo a
ser explorado que demanda futuras pesquisas para se ter um juízo de valor da sua inserção em
espaços ainda não ocupados pelas universidades e que, provavelmente, também foi
negligenciado ao longo dos tempos pelas instituições que formam professores. Então está em
tempo de “analisar e avaliar com cuidado” estas proposições de modo que se possa evidenciar
a concepção de licenciaturas para a formação de professores para a educação básica, a
distinção de formação de professores para a educação profissional e caráter da pós-graduação.
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CONSIDERAÇÔES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a implementação da política de
formação de professores nos cursos de licenciaturas do IFNMG. Para isso, tomou como
referência as concepções de formação expressas nos documentos institucionais e nos
posicionamentos de docentes e gestores dos cursos. De forma específica, buscou analisar a
concepção e política de formação de professores na rede federal de educação profissional,
técnica e tecnológica por meio dos documentos e das concepções dos professores.
Assim, o conjunto de respostas apresentadas ao problema de pesquisa foi
agrupado em três grandes categorias que se entrecruzam e articulam entre si: a interiorização
dos cursos de licenciaturas mediada pela expansão dos IFs; a formação pedagógica como
mediadora da ação docente; e a negação das licenciaturas como elemento da profissão
docente.
Neste contexto, a política de inserção das licenciaturas nos Institutos Federais está
articulada a um conjunto de medidas empreendidas nas últimas décadas como forma de
superar e reestruturar a crise do capital, que, em função do desenvolvimento econômico e da
globalização, tem abrangido as reformas educacionais. Desse modo, a interiorização das
licenciaturas, mediada pela criação dos Institutos Federais, está pautada na política de
expansão da Educação Profissional Tecnológica que visa reorganizar e integrar as instituições
federais do setor e englobar as diversas formações profissionais, entre elas, a formação de
professores. Esta formação, aliada à política de “universitarização”, veio determinar os
Institutos Federais como um lócus de formação inicial e continuada de professores.
A contradição que se expressa nesta política de inserção das licenciaturas nos
Institutos Federais, a partir da análise realizada, pauta-se na alegação da escassez de
professores para as áreas de ciências e matemática e de que as universidades sozinhas não
deram conta de atender à demanda. No entanto, essa alegação é compreendida como uma
forma falseada de esconder uma realidade crônica, um problema estrutural de
responsabilidade pública, de ausência do Estado e do desprestígio da profissão docente, que
decorre da forma como o capital articula a escola para atender às suas necessidades. Assim,
diante da repulsa pela profissão docente, submeter a formação de professores à lógica da
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universitarização seria o caminho para minorar tal distorção e, neste sentido, os Institutos
Federais foram vislumbrados como o caminho mais fácil para se instalar um novo lócus de
formação de professores.
Ao se ter em vista a política de interiorização das licenciaturas como forma de
adaptar a uma nova realidade econômica e globalizada, evidenciada pela importância do
desenvolvimento educacional, fica latente o interesse do capital de querer aproximar os
lugares historicamente relegados à exclusão, às perspectivas de crescimento econômico. Essas
estratégias estão eivadas de justificativas ideológicas utilizadas pelo capital para corrigir
defeitos da ordem estabelecida, sem se comprometer com as determinações estruturais da
sociedade que permanecem intactas e inalteráveis sob a lógica de um sistema de produção
nefário.
Esse caráter ambíguo e contraditório ficou evidente nos documentos analisadas,
os quais apresentam objetivos que visam contribuir para as demandas sociais e econômicas,
sintonizar a formação docente com a “flexibilidade exigida pela sociedade atual”, e como
foram constatados, esses princípios estão alinhados às novas perspectivas de mercado que
almejam,

na

contemporaneidade,

um

novo

modelo

de

trabalhador,

polivalente,

multifuncional, que atenda a diferentes demandas de formação. Isto exige a intensificação das
tarefas docentes e é resultante da expressão da forma contemporânea de trabalho social cada
vez mais complexificado, heterogeneizado, multifuncional e intensificado em seus processos,
como foi evidenciado por Antunes (2006).
Essa concepção de trabalhador vai de encontro à própria perspectiva do
documento que preza pela formação do cidadão e do compromisso ético do indivíduo,
concepções de falseamento de uma determinada realidade que se afirma na pretensa
necessidade de atender aos objetivos do capital alinhado à sociedade de produção e consumo.
É uma lógica produtivista e pragmática que visa à preparação para o trabalho e que cada vez
mais se distancia de um sentido mais amplo de humanização e de formação para a cidadania,
uma vez que estes termos são polissêmicos e essas concepções têm uma aproximação com o
pensamento neoliberal.
Essas contradições se expressam quando analisamos a implementação das
licenciaturas sob a perspectiva dos professores, enquanto atores e agentes implementadores da
política de formação de professores nos Institutos Federais. Esses interlocutores
demonstraram em seus posicionamentos a defesa de um projeto de formação comprometido
com a transformação social e, neste sentido, a implementação da política de inserção das
licenciaturas assume um campo de disputa, um jogo de interesses mediado pela negociação,
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pela barganha, pelo dissenso e pela contradição. Assim, a implantação das licenciaturas no
IFNMG foi caracterizada por desafios, apontados pelos interlocutores e outras pesquisas.
Gomes (2013), por exemplo, entre outros aspectos, apontou situações que implicaram a
rotatividade de professores; formação insuficiente de docentes; falta de estrutura, acervo
bibliográfico; alterações de matrizes de cursos; falta de pessoal para desempenhar atividades
técnico-administrativa; morosidade nos processos licitatórios e no nos concursos públicos.
Além desses, evidenciou-se que outros desafios foram impostos às instituições de
origem, desde a perda de autonomia dos campi para assumir a tarefa de criar cursos de
graduação, retomar o funcionamento de cursos noturnos, lidarem com a falta de professores,
com cursos de formação de professores, interferir e resolver problemas locais, aos desafios de
enfrentar as burocratizações do poder público e os interesses dos projetos em disputa. Neste
sentido, a ampliação da oferta de cursos nos Institutos Federais nos revelou contradições no
âmbito da política de expansão e interiorização da formação de professores. Essas
instituições, apesar de terem uma estrutura preexistente, demonstraram que não estavam
suficientemente preparadas para ofertar cursos de licenciaturas, em virtude das dificuldades
com estrutura física, de pessoal, capacitação de docentes, sobretudo, carga de trabalho e
rotatividade de professores.
Nesse item, os objetivos da investigação se cumpriram, uma vez que as
contradições aqui expressas evidenciaram um campo de disputas de projetos concorrências
que se entrecruzam e distanciam-se nos aspectos de implementação das políticas públicas de
formação de professores. Constatou-se, nas estratégias dos professores implementadores, o
esforço de fazer garantir a criação dos cursos de licenciaturas nos campi de Januária e de
Salinas. Nestes contextos, tiveram que submeter às barganhas do MEC para implantar os
cursos de licenciaturas, independentemente das condições preexistentes para funcionamento
dos mesmos. O mais interessante na acepção desses agentes foi garantir e efetivar a
implantação de políticas públicas para atender aos anseios da comunidade e, posteriormente,
lutar pela consolidação dessas políticas.
Pelos dados produzidos por meio da pesquisa, observa-se que as licenciaturas, no
âmbito do IFNMG, estão se consolidando. Mesmo diante dos desafios encontrados, ficou
evidente nos discursos dos interlocutores o desejo de cumprir as exigências para a inserção e
consolidação dos cursos na instituição. Estes têm conseguido atender às demandas locais;
articular-se com outras modalidades de ensino; vincular a articulação trabalho educação
dentro de uma lógica ontológica e associar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao
mesmo tempo, constatou-se que os atores têm buscado superar lacunas existentes no âmbito
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da profissão, que fazem parte do processo contraditório das relações sociais e da própria
formação, já que esta emerge da produção de vida material. Tais contradições podem ser
encaradas como possibilidades de avanço.
Do mesmo modo, percebe-se uma aproximação entre a Educação Profissional e a
Educação Básica, como forma de superar a fragmentação e o distanciamento entre essas duas
modalidades de ensino, na perspectiva de buscar um caráter dialógico na formação de
professores da educação básica. Neste sentido, as licenciaturas nos Institutos Federais,
mediadas pela concepção de integração e verticalização, proporcionam ao acadêmico em
formação ter esse contato com o aluno dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Nos aspectos relacionados à formação pedagógica como mediadora da ação
docente, a pesquisa buscou abordar a concepção de formação de professores e a mediação da
política de formação de professores. Esta categoria se revelou na intervenção dos
interlocutores, como condição necessária para a ação educativa. Ficou evidente que a
compreensão da complexidade do ato cognoscitivo é uma intencionalidade do sujeito em dar
sentido à sua ação. No entanto, percebemos algumas variações no discurso de um ou outro
interlocutor sobre a concepção pedagógica, as quais se caracterizam como jargões que
esvaziam o sentido da abordagem epistemológica da ação educativa, o que revela as
contradições expressa entre os entrevistados.
Percebeu-se, na concepção dos interlocutores, que a formação pedagógica assume
uma condição imprescindível na formação de professores, seja nos níveis elementares do
domínio dos vários aspectos do processo (conhecimento de conteúdos, métodos de ensino,
avaliação, conhecimento dos processos de aprendizagem, capacidade de comunicar em sala),
seja em uma perspectiva crítica em que a ação pedagógica é compreendida como uma
dimensão mais ampla do processo ensino-aprendizagem, por meio do qual a mediação do
complexo de humanização expressa, de forma mais explícita, o domínio dos aspectos
ontológicos do processo formativo.
Nesse sentido, a formação pedagógica é compreendida como elemento da teoria
social que permite trabalhar a formação de professores na perspectiva em que o aluno seja
capaz de construir condições para mudar a sua realidade, que possa formar professores
comprometidos com as transformações sociais da sociedade aonde vier a atuar,
fundamentando a ação a partir de um conhecimento específico e pedagógico, que possa
agregar situações novas ao conhecimento desse sujeito. Assim sendo, as licenciaturas
ocupam, por excelência, um espaço privilegiado para a formação e profissionalização de
professores. É o lugar onde o fazer docente ultrapassa os limites intrínsecos da escolha
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docente como vocação e o exercício como sacerdócio. Constitui-se um espaço de luta que
abre caminho para o magistério ser reconhecido como profissão e onde o professor possa se
capacitar para ser melhor, refletir sobre o ato educativo, preparar-se profissionalmente para
romper com os mecanismos do capital que desfiguram a profissão (aviltamento salarial,
desprestígio social, precarização e intensificação do trabalho) e com as concepções
pejorativas que consideram a atividade docente uma tarefa doméstica que qualquer pessoa
possa exercer.
A profissão docente apresenta-se como elemento aglutinador da contradição
existente entre a formação específica e a formação pedagógica enquanto dimensões que
caracterizam e diferenciam as licenciaturas dos demais cursos de graduação. No entanto, nos
documentos oficiais da instituição analisada nada assegura o exercício da docência como
profissão, com ressalva ao projeto do curso de Física em que a função docente é mencionada
como profissão. Neste aspecto, a omissão de assumir a atividade docente como profissão é
resultante de uma concepção que caracteriza a profissão como uma formação técnica (a
dimensão específica) que aparece, por vezes, na fala dos interlocutores como o químico, o
biólogo, o matemático, o físico e não o licenciado nas respectivas áreas.
Outra contradição de natureza acadêmica está relacionada à teoria e à prática. A
teoria é assumida pela área específica enquanto a prática está direcionada para a dimensão
pedagógica. No projeto do curso de Física, esta concepção é enfatizada como um sólido
conhecimento na área de física por meio do qual devem-se contemplar o conteúdo específico,
metodologias e uso de tecnologias como condição necessária para o futuro professor ter um
bom desempenho no exercício da profissão. Todavia, o documento se contradiz quando
enfatiza a função destas disciplinas em torná-lo capaz de ajudar seus alunos a serem também
agentes de sua formação, condição difícil de ser atingida sem a devida formação
fundamentada pelas teorias pedagógicas.
Além disso, a relação teoria/prática, na formação de professores, assume outra
concepção nos documentos da Rede Federal de Educação Tecnológica. Os termos
teoria/prática aproximam conceitualmente do binômio ciência/tecnologia, como foi
apresentado nas discussões de Lima (2013), e Silva (2009) em que o termo ciência é como se
fosse equivalente à teoria, e tecnologia se apresenta como se fosse correspondesse à prática.
Assim, os documentos (PDI, PPP) orientam para que as atividades de tecnologia sejam
aplicação prática das ciências cujas orientações tecnológicas são difundidas como ciência
aplicada. O professor, nesses casos, deve dominar o conhecimento proveniente da pesquisa
básica produzida por outras instituições e transformá-lo em produto de uso social,
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considerando a construção de valores inerentes ao ser humano, o desempenho ético, crítico e
técnico de uma profissão e a percepção da capacidade transformadora do ser humano.
Enfim, pode-se dizer que, diante dos objetivos propostos, o trabalho superou os
pressupostos levantados ao apontar a existência de outra concepção de ciência, técnica e
tecnologia que articulada à compreensão de teoria e prática supera a visão pragmatista das
instituições de origem dos Institutos Federias comprometidas com a formação do tecnólogo.
Dentro desta lógica, a compreensão da ciência, da técnica e da tecnologia, sob a ótica da
ontologia, permitiu visualizá-las como elementos centrais da atividade humana. Tais
atividades, como foi discutida a partir da colaboração de Frigotto (2006), são instrumentos
essenciais para mediar a força física e mental do homem. São extensões do corpo humano que
viabilizam a ação do trabalho, são criadores de valores que proporcionam a satisfação das
necessidades humanas, desde que seja determinantemente decididas como projeto de
humanização do homem.
Nesse sentido, a ciência, a técnica e a tecnologia ocupam o lugar central no
trabalho docente, pois se constituem elementos essenciais da dialética do trabalho enquanto
meio de transformação da natureza e da capacidade do homem de se humanizar. Pelo
conhecimento é capaz de projetar, planejar e antever sua intervenção, o seu fazer. É pela
técnica e tecnologia que ele é capaz instrumentalizar sua prática e produzir os bens
necessários para sua satisfação, seja na condição de produzir para sua existência material, seja
para a produção de bens excedentes para atender às necessidades de outrem.
Por essa acepção, é necessário tomar como elemento central nos cursos de
licenciatura do IFNMG a relação trabalho-educação como um princípio fundamental para a
formação de professores. Neste caso, a ciência, a técnica e a tecnologia devem ser
compreendidas como teoria/prática e precisam ser tomadas como instrumentos de um projeto
de sociedade em que o fazer humano esteja dentro dos limites propostos por Lucacks, nos
quais a humanização do indivíduo é proporcionada pela mediação do trabalho. Assim, a
passagem do homem da condição de ser natural para ser social pode ser representada como
um salto ontológico. Portanto, a formação pedagógica como mediação da ação educativa
passa pela compreensão de que o trabalho docente representa uma atividade consciente,
teleológica que, enquanto práxis humana, transcende a concepção essencialista de ser natureza
para constituir-se em ser intencionalmente social.
No que se refere à terceira categoria revelada pelos conteúdos empíricos,
observou-se a negação das licenciaturas como elemento para a profissão docente. A partir
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desta ótica, percebeu-se que as vozes ecoam em várias dimensões: na dimensão acadêmica, o
aluno busca no curso uma forma de driblar o insucesso do acesso ao curso pretendido; na
dimensão profissional, o professor dar maior ênfase à formação técnica em detrimento da
licenciatura na área; na dimensão institucional, existe uma seletividade de cursos, que os
ordena de acordo as modalidades e níveis de ensino; na dimensão política das associações,
existe uma resistência contra os cursos de licenciaturas que não sejam ofertados pelas
universidades.
Diante disso, na dimensão acadêmica, entre outros aspectos evidenciados, a
pesquisa apontou que o ingresso na carreira docente passa por situações como a atratividade
da profissão, taxa de retorno, influência da família, necessidade de trabalho, única opção de
curso. Mesmo diante da diversificação da educação superior e da demanda pela
universitarização, as licenciaturas em muitos lugares e instituições tornam-se a principal
alternativa de curso diante da frustração de não conseguir chegar ao curso de graduação
desejado. Assim, as licenciaturas constituem-se como o caminho mais rápido para o acesso ao
ensino superior e para se obter um diploma, quando esgotadas as possibilidades de ingressar
em curso pretendido, o qual tem sua entrada delimitada pelos condicionantes políticos,
econômicos e socioculturais.
Do mesmo modo, na dimensão profissional, percebem-se as implicações da
dissensão licenciatura/bacharelado que caracteriza uma disputa interna entre os próprios
docentes dos cursos de licenciaturas, que não se veem na condição de professores formadores
de licenciandos. Assim, as licenciaturas conservam na sua estrutura os desprestígios político
ou social sob os quais se originaram e mantêm-se ainda na condição de apêndice para os
bacharelados, uma vez que a origem destes cursos está associada à necessidade de preparar os
filhos da elite dominante para assumir a gestão do capital; e, do outro lado, estão as
licenciaturas para formar mão de obra para atender aos imperativos de comando do capital.
Nessa dissensão, a licenciatura carrega em si o peso da contradição que
caracteriza o movimento da profissionalização docente: a depreciação e o estigma social da
área de formação, a disputa concorrencial diante da concepção de que qualquer um pode ser
professor, que nas relações concretas do cotidiano produzem hierarquias na escala de
valoração social dos cursos de graduação. Nesse movimento de contradição, as lutas
empreendidas para encontrar o lugar das licenciaturas como espaço de formação de
professores é determinante no campo da disputa política para a regulação da atividade docente
como forma de reconhecimento da profissão.
No que diz respeito à dimensão institucional, a negação do lugar das licenciaturas
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é uma questão histórica, já que estes cursos foram considerados de menor prestígio social e
sem relevância científica diante do valor capital atribuído aos denominados cursos de elite.
Condições internalizadas que se manifestam na subjetividade das relações estabelecidas no
interior das instituições, que se materializam no contexto das relações capitalistas nas quais se
inserem. A sua objetivação é mediada pelas práticas contraditórias que as geram de forma
hierarquizada, multifacetada. Essa configuração foi constatada nos documentos institucionais,
nos quais se observa a omissão de aspectos relacionados às licenciaturas e uma maior
relevância dispensada a outras áreas.
Do mesmo modo, na dimensão política das associações, constatou-se uma forte
resistência contra a diversificação de locais para a oferta dos cursos de licenciaturas. Diante
deste posicionamento, nota-se um silenciamento por parte dessas associações no diz respeita à
oferta dos cursos de licenciaturas nos Institutos Federais, que assim como os atores da
implementação das licenciaturas no IFNMG, viram com ressalvas a implantação dos cursos
de licenciatura em uma instituição historicamente identificada com um modo de produção
capitalista. No entanto, o que se verificou na perspectiva desses mesmos agentes, foi uma
alteração da identidade das instituições de origem que, nas circunstâncias atuais, aproximam
muito mais do modelo de universidade, dadas as condições de regulação, avaliação e
supervisão a que são submetidas, com base nos mesmos critérios aplicados para as
Universidades Federais.
Portanto, avaliar as circunstâncias da oferta dos cursos de licenciaturas e da pósgraduação nos Institutos Federais com a mesma concepção que se apresentou a agenda de
criação dos IFs é, não reconhecer as alterações, a temporalidade da produção social, a
reconfiguração e as múltiplas mediações e contradições articuladas em sua totalidade, pelas
quais tem passado estas instituições, sobretudo pela tentativa de recuperação da dimensão
humanística no sentido de buscar o enfoque do trabalho como princípio educativo.
Assim, cumprem-se os objetivos propostos pela pesquisa para compreender a
realidade da implementação dos cursos de licenciatura do IFNMG, porque a sistematização da
pesquisa, mediada pela abordagem teórica e a colaboração dos interlocutores e dos
documentos disponibilizados pela instituição, permitiu fazer uma intensa abstração do objeto
de pesquisa, saturar as determinações e fazer o caminho de inda e volta para apreender a
realidade do objeto. As dificuldades encontradas no percurso de concretização do objeto, em
sua totalidade, foram decorrentes da falta de literatura especializada sobre o processo de
materialização das licenciaturas ao longo de sua existência e, de modo particular, do
silenciamento sobre a oferta das licenciaturas nos Institutos Federais, salve exceções das raras
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produções de teses e dissertações que buscaram, desde dentro, compreender o lugar das
licenciaturas nestas instituições.
Diante disso, constata-se que a implementação dos cursos de licenciatura no
IFNMG é decorrente de uma luta concorrencial mediada por projetos distintos de educação,
que no campo das contradições, apontou que a inserção das licenciaturas nos Institutos
Federias está articulada a um conjunto de políticas educacionais que visam ao
desenvolvimento econômico e a globalização do capital. Como forma de reestruturar a crise
do sistema, tais políticas empreendem: a expansão da educação profissional e tecnológica, a
universitarização do ensino superior e consequentemente a expansão da política de formação
de professores. Do mesmo modo, a implementação dos cursos de licenciatura no IFNMG foi
uma determinação legal que trouxe desafios para os implementadores locais. Estes, no jogo de
disputa, tiveram que superar a barganha, o dissenso e os desafios que passaram pela
rotatividade de professores, falta de profissionais capacitas, falta de estrutura, acervo
bibliográfico, alterações de matrizes, ausência de pessoal técnico administrativo, morosidade
nos processos licitatórios e nos concursos públicos.
No âmbito da concepção de formação de professores e da concepção da política
de formação expressa nos documentos e posicionamentos dos professores, duas categorias
antagônicas da pesquisa revelaram as contradições que dão materialidade à profissionalização
docente. De um lado, o reconhecimento da formação pedagógica como mediação do processo
ensino-aprendizagem, elemento articulador da relação teoria e prática, além de ser
indispensável para a formação ontológica do professor enquanto trabalhador. Ou seja, a
formação pedagógica neste contexto é uma dimensão determinante para o exercício da função
docente. Do outro lado, a negação da licenciatura como elemento da profissão docente. Nesta
categoria, ficaram evidenciadas as contradições que dão movimento à materialização das
licenciaturas, entre as quais, a busca pelas licenciaturas como alternativa de graduação perante
a frustração de ingressar em um curso pretendido; a desvalorização dos cursos de licenciatura
no interior das universidades enquanto espaço prioritário para a formação de professores; o
desprestígio social que culturalmente caracterizou o estigma, a discriminação, a restrição e o
preconceito do termo licenciatura; a disputa desigual licenciatura x bacharelado no interior
das instituições de ensino superior; as distorções do desenvolvimento do magistério
caracterizadas pela baixa de atratividade dos cursos de licenciatura, pelo bico na profissão, e
dos mecanismos que gera os dilemas da profissão.
Para terminar por ora este processo de sistematização, ressalta-se a importância
deste trabalho para a compreensão da implementação das licenciaturas no Instituto Federal do
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Norte de Minas Gerais, pois as contradições expressas nos documentos e no posicionamento
dos professores possibilitaram responder ao problema de pesquisa e identificar os mecanismos
de contradição que caracterizam os dilemas das licenciaturas.
Neste contexto, a interiorização das licenciaturas, por meio dos Institutos
Federais, não justifica a alegação de escassez de professores nas áreas de ciências e
matemática, mas constitui um espaço ímpar para corrigir distorções estruturais da política
centralizadora de formação de professores. Isto possibilitou aos implementadores locais criar
estratégias de assegurar a implantação de cursos de licenciatura para superar a carência
material de profissionais nas áreas supracitadas. Assim, os professores e gestores
demonstraram a importância de garantir, em um primeiro momento, a implantação dos cursos
de licenciaturas para, posteriormente, enfrentarem os desafios à medida que os cursos foram
se materializando.
Essa particularidade dos cursos do IFNMG constitui em sua totalidade um
processo de luta por parte da sociedade civil organizada para garantir e efetivar a implantação
de políticas públicas que possam atender à comunidade. Nesse sentido, o papel dos atores
locais foi fundamental para garantir a oferta de cursos superiores a um público negligenciado
do direito de cursar uma graduação em um centro universitário. Assim, essa dinâmica abre
caminho para investigar as relevâncias de se fazer licenciatura dentro de uma instituição com
essas características, analisar os impactos dessas licenciaturas na melhoria da educação, da
retirada da região da estagnação social, política e econômica.
Embora esteja muito sedo para avaliar os resultados educacionais dessas
licenciaturas, presencia-se a existência de lacunas que precisam ser preenchidas. São lacunas
que fazem parte do processo contraditório de formação, da contradição social, que emergem
da produção de vida material e que podem ser encaradas como possibilidades de avanço e
transformação social, uma vez que a inserção desses cursos no IFNMG está se consolidando
no sentido de articular-se com outras modalidades de ensino, de vincular-se à articulação
trabalho-educação e de associar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Por fim, a pesquisa revelou um consenso entre os interlocutores sobre a
importância da formação pedagógica para a atuação docente, porém as contradições se
evidenciaram nos aspectos que relacionam as licenciaturas como elemento da profissão
docente. As lacunas que assinalam o “não lugar” das licenciaturas no processo de
profissionalização demonstram a necessidade de discussão e aprofundamento dos temas
relacionados à formação de professores, principalmente em termos epistemológicos e
axiológicos das teorias educacionais. Estes podem ser superados a partir de uma política de
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formação continuada na área de ensino, seja interdisciplinar ou nos respectivos cursos de
formação. Demonstra-se ainda a necessidade de articular as discussões sobre o papel e a
finalidade dos cursos de licenciatura, seja por meio de um fórum permanente, ou através de
grupos de trabalho, estudo e pesquisa, de forma que possa integrar as atividades colaborativas
de ensino, pesquisa e extensão. E, assim, superar o isolamento, o ativismo, a dissociação do
tripé acadêmico e os mecanismos que geram e reproduzem os dilemas das licenciaturas.
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Apêndice A
Quadro 10 - Distribuição do tempo, origem e centro de produção acadêmica
Autor/produção/ano

Titulo

Objetivo

Síntese da conclusão

Portal / link / origem

Silveira, Maria Leda
Costa

Perspectivas de formação no curso de
Licenciatura em Química do IFSC

Identificar a perspectiva de formação
que orienta o referido curso,
considerando-se como referência para
análise as abordagens: técnicoinstrumental e políticoemancipatória

As orientações estão alinhadas as políticas
internacionais e nacionais; o currículo tem uma
relação de força com o campo de pesquisadores
da área; é um curso eminentemente técnicoinstrumentais; tema formação mediada por sua
tradição.

https://repositorio.ufsc.

Licenciaturas nos Institutos Federais
de Educação Ciência e Tecnologia:
Implantação e desafios

Problematizar
a
presença
das
licenciaturas nos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia
vinculada
a
sua
implantação,
resultados e desafios

Necessitam de infraestrutura; as concepções de
interação
e
interdisciplinares,
a
desfragmentação da organização curricular;
existem dificuldades na formação de
professores

Capes/ BDTD

Processos
de
implantação
e
implementação dos cursos de
Licenciatura em Matemática e Física
no CEFET-PI

Analisar de maneira contextualizada
os processos de implantação e
implementação dos cursos de
Licenciatura em Física e Matemática
no Centro Federal de Educação
Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), no
período de 2002 a 2007

Os cursos atendem a legislação; curso
preparatório de atuação em sala de aula; falta de
profissionais efetivos; fragmentação curricular;
falta infraestrutura laboratório;

Capes

Refletir sobre as políticas de formação
de professores para a EPT, num
modelo de sociedade regulada pela
lógica capitalista e neoliberal

programas
aligeirados,
descontínuos
e
fragmentados;
maior
contingente
de
professores; PDIs e PPPs alinham às políticas
do
MEC/SETEC;
exclui
a
educação
profissional; etc

Dissertação (UFSC 2013)

Assis, Maria Celina
De Santos
Dissertação (UFRS 2013)
ALVES,
Maria

Rosilda

Dissertação (UNB 2009)
Costa, Maria Adélia
da
Tese (UFU - 2013)

Políticas de formação de professores
para a educação profissional e
tecnológica: cenários contemporâneos

br/xmlui/handle/
IFSC

http://hdl.handle.net
IFRS

http://hdl.handle.
net/
CEFET-PI

BDTD
http://www.bdtd.ufu.br//
CEFET-MG
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Lima,
Fernanda
Bartoly Gonçalves de
Dissertação (UNB 2013)

Gomes,
Fernandes

Daniela

A formação de professores nos
Institutos Federais De Educação,
Ciência e Tecnologia : um estudo da
concepção política

Analisar, no contexto das políticas
públicas de formação docente, os
Institutos Federais como uma
instituição que, dentre outras funções,
se destina à formação de professores

a consolidação dos IFs como lócus de formação
de professores; forma um intelectual tradicional,
que trabalha para manter a ordem do sistema
capitalista atual.

Implementação de licenciaturas para a
formação de professores da educação
básica nos Institutos Federais De
Educação, Ciência E Tecnologia

Compreender
o
processo
de
implementação dos cursos de
licenciatura para a formação de
professores da educação básica no
Campus Januária do Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais

Supõe-se que o discurso sempre estará aquém
da prática se não forem atribuídas a devida
importância e a amplitude para o problema
apresentado

Problematizar
a
formação
de
professores de Matemática nos cursos
de licenciatura dos Institutos Federais
de Educação Ciência e Tecnologia
(IFs), enfocando essa formação na
especificidade do IFRS-

os IFs emergem e têm sua configuração definida
num cenário de reformas educacionais; os
estudantes não tem a formação para a docência
como objetivo e não se interessam pela
docência;

Compreender como está ocorrendo o
processo de consolidação dos cursos
de licenciatura nos IFET, tomando
como objeto de análise as
experiências desenvolvidas por um
curso de licenciatura de um IFRS.

A análise dos dados demonstrou que ainda há
fragilidades a serem superadas no que se refere
à consolidação do curso aqui estudado e um
desses elementos diz respeito à articulação com
a Educação Básica

Construir indicadores de qualidade
para a formação inicial, no contexto
dessas instituições.

Se a gestão, o currículo, as práticas
pedagógicas, e a formação de formadores,
característica da verticalização do ensino foi
enfatizada, tendo em vista seu potencial para
proporcionar processos de formação docente

BDTD
ttp://repositorio.unb.br
IFB

BDTD
http://repositorio.unb.br/

IFNMG

Dissertação (UNB 2013)
Bavaresco, Delair

Tese (UNISSINOS 2014)

Flach, Ângela

Política de formação de professores
nos Institutos Federais e a licenciatura
em matemática do IFRS-Câmpus
Bento Gonçalves

Formação
de
professores
nos
Institutos Federais: estudo sobre a
implantação de um curso de
licenciatura em um contexto de
transição institucional

Tese (UNISSINOS 2014)
Verdum, Priscila de
Lima
Tese (PUCRS - 2015)

Formação inicial de professores
para educação básica, no contexto
dos IFS : propondo indicadores de
qualidade, a partir de um estudo de

BDTD
http://www.repositorio.j
esuita.org.br/ha
ndle/UNISINOS
IFRS
BDTD
http://www.repositorio.j
esuita.org.br/há
ndle/UNISINOS/
IFRS

BDTD
http://tede2.pucrs.br/tede
IFRS
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caso no IFRS
Arantes, Fabiano José
Ferreira
Dissertação (UFG 2013)

Nascimento,
Teixeira do

Telma

Dissertação
(UNISSINOS -2013)

Uglar,
Monteiro

Andréa

Tese ( USP - 2014)

inovadores e com qualidade.

Formação de professores nas
licenciaturas do Instituto Federal
Goiano: políticas , currículos e
docentes

Analisar o processo de formação de
professores nas licenciaturas do
Instituto Federal Goiano, a partir das
políticas, currículo e docentes que
compõem os cursos

Demonstram certa concentração em áreas
especificas; apresenta uma formação próxima
ao modelo 3+1; que há uma dissonância entre
os projetos pedagógicos e suas matrizes; o
perfil dos professores que atuam nos cursos é de
licenciados

BDTD

Disciplinas pedagógicas em curso de
licenciatura em matemática: um
estudo das enunciações de estudantes
do Instituto Federal do Piauí

Identificar e analisar as enunciações
que circulam na formação inicial de
licenciandos de Matemática do IFPI,
mais
especificamente,
suas
enunciações sobre as disciplinas
pedagógicas de seu Curso.

Consideram não ser suficiente saber
Matemática para saber ensiná-la; não
visualizam a relação entre as disciplinas
pedagógicas e as específicas; consideram as
disciplinas
pedagógicas
importantes
na
formação inicial; como desafio, destacam o
ensino da Matemática mais acessível e atraente
para os alunos.

BDTD

A matriz curricular e as disciplinas filosóficas
contemplam o que é esperado; há uma grande
distância entre o Projeto Pedagógico e o Curso;
impede as disciplinas filosóficas, de exercer seu
papel no processo formativo dos estudantes.

BDTD

Formação inicial de professores: um
estudo das disciplinas filosóficas do
curso de licenciatura em geografia
do Instituto Federal Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus São Paulo

Analisar o papel exercido por estas
disciplinas (filosofia) no interior desta
Licenciatura para avaliar em que
medida elas contribuem no processo
formativo de seus estudantes.

http://repositorio.bc.ufg.
br/tede/handle/tede/3397
IFGO

http://www.repositorio.
jesuita.org.br/há
ndle/UNISINOS/3091
IFPI

http://www.teses.usp.br/
teses/disponíveis/48/481
34/tde-08122014125459/
IFSP

SOUSA,
Aparecida
Gasquez de
Dissertação (UFMS 2011)

Políticas de formação de professores
da área de ciências da natureza: uma
análise do processo de criação e
implementação da licenciatura em
Biologia no Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia de
Rondônia, Campus Colorado do
Oeste.

Analisar o processo de criação do
curso de licenciatura em Biologia no
IFRO- campus Colorado do Oeste,
identificando
sinais
de
recontextualização
da
política
nacional para formação de professores

Uma confluência de interesses entre a proposta
governamental e a política da escola;
infraestrutura física da escola adequada;
carência de professores na área de ciências no
estado; possibilidade de ofertar um curso
superior; qualificação do corpo docente;
ampliação da infraestrutura física do campus

Capes

http://bancodeteses.ca
pes.gov.br/
IFRO
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Fonte: Capes – IBCIT/BDTD
Apêndice B
Quadro 11- trabalhos apresentados no Enalic e no Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica.
Títulos

Objetivo

Resultados

Autor/ ano /evento

O “ser professor” dos estudantes
concluintes dos cursos de licenciatura em
geografia e licenciatura em química do
IFPE.

Compreender a concepção de “ser

Que a formação adquirida tenha como
finalidades a formulação de uma consciência
crítica da sociedade, dos fundamentos teóricos e
epistemológicos da educação, da percepção dos
limites e possibilidades da ação pedagógica,
considerando-se os dados da realidade
socioeconômica e política e

Bruno Vinícius de Oliveira
Neves

professor”, formulada pelos estudantes concluintes dos
cursos de licenciatura em
Geografia e licenciatura em Química do IFPE.

José Henrique Duarte Neto
(ENALIC 2014)

sua função social
Conhecendo o perfil dos estudantes dos
cursos de licenciatura do IFPE

Formação de professores: reflexões sobre
a identidade profissional no curso de
licenciatura em Biologia do IFRN.

O lugar que ocupa as licenciaturas no
âmbito da educação profissional.

O déficit de professores de física nas
escolas de Caicó e região: em quanto o
curso de licenciatura em física do IFRN
– Campus Caicó pode ajudar para
amenizar esse quadro?

Construir algumas reflexões sobre a formação docente
no IFPE e aspectos relativos aos estudantes da
licenciatura

Aponta a necessidade repensar a formação no
âmbito dos cursos de licenciatura, que é um
cenário recente e que se que vem se constituindo
pelas novas políticas públicas para a educação
profissional e pela implantação dos IFs, com
destaque ao IFPE.

A. A. Guerra Junior
SANTOS, Edlamar O

;

Entender como os componentes curriculares que
constituem a formação inicial de professores de
Biologia no IFRN, podem contribuir para a
composição da identidade profissional do futuro
docente.

Os elementos formativos ofertados pelo curso de
Biologia do IFRN favorecem a constituição
dessa identidade.

João Kaio Cavalcante De
Morais; Giovana Gomes
Albino

Este artigo busca compreender os desafios da oferta
das licenciaturas em instituição formadora que tem
como tradição a oferta dos cursos técnicos

Não apresentou resultados

Definir em quanto o curso de licenciatura plena em
Física do IFRN – campus Caicó pode contribuir para o
restabelecimento do número de professores em Física
para o Ensino Médio da região

Não apresentou resultados

(ENALIC 2014)

(ENALIC 2014)
Ana Cristina Santos Limeira
(ENALIC 2014)
José Joelson Bezerra de Brito
(ENALIC 2014)

174

Políticas de formação de professores para
a educação profissional e tecnológica no
Brasil: perspectivas contemporâneas

Compreender a implantação e a materialização, dessas
políticas, no interior de uma escola pertencente à Rede
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (RFECT).

As políticas de formação docente para a EPT são
historicamente
marcadas
por
programas
efêmeros, emergenciais, imediatistas, visando
suprir a falta de professores qualificados.
Constitui se de programas fragmentados que
visam a regulamentar e a facilitar o acesso de
outros profissionais às salas de aula.

Maria Adelia da Costa

O Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Pará no Plano Nacional
de Formação de Professores – PARFOR

apresentar o PARFOR no Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, desde sua
criação por meio do Decreto Nº 6755.

sua implantação no Estado do Pará, teve o
envolvimento das instituições públicas de ensino
superior, da Secretaria de Educação Estadual e
demais entidades representativas da classe de
trabalhadores da educação.

Jessica Rodrigues Santos

Formação de professores: perspectivas
filosóficas do curso de licenciatura em
Ciências da Natureza

Identificar quais perspectivas filosóficas se
manifestam no projeto pedagógico do curso e na
concepção dos professores formadores do curso em
Ciências da Natureza do IF-SC

Não apresentou resultados

Édice Cechinel

(FMEPT -2012)

(FMEPT -2012)

Marla Tamiris da Silva
(FMEPT -2012)

Os cursos de licenciatura nos Institutos
Federais da Região Sul do Brasil

investigar os cursos de licenciaturas oferecidos pelos
Institutos Federais da Região Sul e como articulam a
formação para educação básica e a educação
profissional.

30% dos campus ofertam cursos de licenciatura e
destes aproximadamente 70% da área de
Ciências da Natureza e Matemática. As matrizes
curriculares dos cursos apontam aproximações
com as orientações da Setec/MEC.

Sandra Nonenmacher;
Mirian Hoffmann;
Maria Araújo;
José Del Pino

A licenciatura em física no IFG –
Câmpus Jataí

Analisar as causas da evasão, a atuação do egresso e o
perfil do aluno do curso de Licenciatura em Física do
IFG-Câmpus Jataí

Não apresentou resultados

Luciene Lima de Assis Pires;
Caroline Prado Brignoni
(FMEPT -2012)

Fonte: Enalic/ Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
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Apêndice C
Quadro 12 - Síntese das questões
Questões/ temas

Perfil Profissional






Motivos da escolha da
profissão docente

Dificuldades encontradas no
exercício da docência nas
licenciaturas













 Subvalorização das licenciaturas: licenciaturas x bacharelado, carência de investimento, o preconceito que o termo licenciatura
carrega. Dificuldade de assumir a docência como profissão.
 As mazelas negligenciadas na educação básica: falta de conhecimento básico, leitura e escrita;
 Falta de persistência: evasão, repetência, desistência da disciplina sem motivos;
 A falta de experiência com o ensino superior.

Questões/ temas

Critérios e trâmites para a

Não houve um momento de decisão de intenção de se professor;
A falta de condições para fazer um curso em outro centro acadêmico;
O envolvimento com a prática decente leva ao encantamento pela profissão;
O exercício da profissão foi um estimulo para ser professor;
Foi uma construção material de um projeto de vida, na qual a docência acolheu as inquietações, a tradição da família com a
educação, foi consequência de uma trajetória de vida;
Porque não tinha outra oportunidade,
Por determinação da família;
“A minha carreira docente nasceu da imposição posteriormente do encantamento para depois se tornar uma escolha;”
A aceitação pela carreira docente se deu ao longo do curso;
Era o caminho mais curto entre o sujeito e o mercado de trabalho;
Porque não tinha profissionais suficientes para o campo de trabalho;
O magistério como uma profissão decente e afinidade com a área de atuação;
O desejo de se ser professor de física e de matemática. A vocação pela atividade docente;
Envolvimento prematuro com a atividade docente determinou a escolha pela profissão;
Foi um acidente de percurso;
A formação em serviço

Implantação dos cursos de licenciatura





Estudo de demanda (consulta dirigida com lista fechada;
Exigência legal da política de interiorização;
Demanda de profissionais das áreas (física, química e matemática e biologia);
Falta de oferta dessas áreas nas instituições públicas e distancias dos grandes centros;
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escolha do curso

Organização da instituição
para implantar as licenciaturas

Intenção da instituição em
implantar os cursos de
licenciatura








Disponibilidade de profissionais e infraestrutura;
Foi um anseio da instituição;
Por determinação da setec;
Baixo índice educacional na região e muitos professores leigos dando aula;
Os cursos em Januária foram criados paulatinamente e em Salinas foi criados todos de uma vez;
Inicialmente os tramites se deram a nível de campus, na medida que foi criando os órgãos colegiados foi tramitando a nível de
reitoria.












Não houve um planejamento em longo prazo;
Os professores foram convocados para elaborar os projetos e iniciar os cursos;
As licenciaturas foram definidas por iniciativa da gestão;
A criação dos cursos não previa a demanda de professores para outras áreas;
Em Salinas foram convocados 24 professores para as licenciaturas de uma vez;
A gestão determinou a elaboração de um projeto de formação voltado para as características da região;
Os professores foram se qualificando no decorrer dos cursos;
Os cursos foram se reestruturando na medida em que os cursos foram rodando;
Em Salinas foi traçado uma meta de atingir os 20% de matricula;
Inicialmente a organização foi precária, a ideia foi ajustar para ir ajustando no decorrer do curso.










Cobrir a falta carência de professores dessas áreas;
Aproveitar a disponibilidade de um quadro de professores com boa formação;
Construir um curso diferenciado para a formação de professores;
O governo assumiu diretamente o problema da formação de professores para a educação básica e para a educação profissional;
Interiorizar o Ensino Superior junto com a expansão do Ensino Técnico;
Explorar a logística dos Ifs e resolver a carência histórica da formação de professores
Inicialmente individualizada, cada grupo reuniu para elaborar as ementas para posteriormente passar pelas comissões;
Em Januária a Física e a matemática foram construída por um pequeno grupo, Ciências Biológicas assim como as licenciaturas
de Salinas foi construída a partir de GT, comissões e o Prounic; embora manteve intercalada a forma 3 + 1.
O curso de física (Januária) foi criado por imposição do MEC e modelo pela gestão.
O curso de matemática (Januária) houve mais envolvimento de gestores do que de professores, o processo foi individualizado e
guetizada;
Analisando as características da região, consultando outros projetos;
Em Salinas houve envolvimento, por meio de comissões, de todos os professores, gestores, pedagogos com tempo hábil para
elaborar os projetos;
A participação dos que tinha condições de trabalhar nas licenciaturas foi intensa
Concepção de formação de professores
Formar bem os professores para a educação básica e para a educação profissional;
Oferecer uma boa formação e superar a carência de professores nestas áreas;
Formar um docente que tenha o conhecimento e a competência necessária à área da formação e que transponha este



Processo de organização e
elaboração do PP





Questões/ temas
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Finalidades de um curso de
licenciatura

O perfil do aluno na saída do
curso

Conteúdos importantes para
formação de professores

Atendimento da demanda e
inclusão








conhecimento para alem da aprendizagem conteudista visando a formação cidadã.
Discutir o combate e a contribuição que a educação pode dar para sair do quadro de estagnação social da região.
Formar o cidadão na área com o objetivo de ser multiplicador (reprodutivista) justaposição;
Preparar pedagogicamente após a área técnica (3 +1); justaposição
Formar excelentes professores, mostrar que a profissão não é sacerdócio
Formar professor como afirmação da profissão.
Proporcionar o conhecimento, a cidadania e a mobilidade social na vida das pessoas;














Ter o domínio do conhecimento e ser capacito intelectualmente, motivado, autônomo e se reconhecer como profissional;
Reconhecer a função social da escola, saber contextualizar e transpor conteúdo;
Sensível a realidade social, ter compromisso político e ético com o desenvolvimento da região e ser capaz de intervir nela;
Tem um bom domínio de psicologia para diagnosticar situações de aprendizagem;
Demonstrar que a tríade foi bem desenvolvida, ter uma concepção critica da realidade macro e micro da política pública;
Ter conteúdo na área de formação e pedagógica;
Ser dinâmico, ativo, pesquisador, generalizador, ser mais que um professor conteudista;
Ter autocrítica e perceber seu amadurecimento;
Perceber se como aprendiz e que a sala de aula é um espaço de investigação;
Ser bom de conteúdo, ter conhecimento pedagógico;
Compreender o processo de ensino aprendizagem;
Ter conhecimento especifica e pedagógico, ter capacidade de aliar teoria e prática.










Os conteúdos específicos sob a lógica da dimensão humana e da natureza;
Os conteúdos específicos contextualizado dentro de uma dimensão humana;
Fundamentos da educação: As humanidades, o currículo, o conjunto de disciplinas que vão despertar a consciência crítica;
O conhecimento técnico e o domínio de turma (pedagógico);
Formação para o trabalho, dentro de uma dimensão ontológica;
O processo de ensino aprendizagem (direcionando o específico para este processo);
Específicos, instrumentais, pedagógicos e práticos;
Conhecimento de informática.











Temos conseguido incluir aqueles que desejam;
Temos atendido alunos da região;
A formação docente não é comprometida com a inclusão social;
A demanda vai alem de professores, temos a demanda do que fazer com a educação;
Temos alunos trabalhando no estado nos municípios e até na instituição;
Dado a sua capacidade de interiorizar o If tem chegado em lócus para atender a um público negligenciado e marginalizado;
Os alunos ao formarem tem ficado na região;
São muitos alunos que não teriam condições de fazer um curso em outro lugar.
O vestibular e as cotas tem favorecido a inclusão dessas pessoas;
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Indissociabilidade

Trabalho educação

Verticalização

Importância da formação
pedagógica

 Tem seguido em duas direções: os alunos que formaram e estão atuando na docência e os alunos que seguiram a carreira
acadêmica.
 As licenciaturas tem se tornado um espaço que além da inclusão é de inserção social.
 Falta feedback entre a instituição e a comunidade;
 Não temos conseguido influenciar nas questões de interesse público;
 O Pibid tem alavancado as atividades de extensão;
 Ainda é tímida essa iniciativa;
 As experiências de extensão são individuais e isoladas;
 A pesquisa é um ativismo, fica muito solitária, falta definição de linhas;
 O tripé não funciona é pragmático, seccionado: As regras para adquirir bolsas não favorecem as licenciaturas; a extensão não se
adéqua por caracterizar atividade de ensino;
 O ensino ainda constitui o carro chefe nesse tripé;
 Tem melhorado, passou-se a pensar no professor pesquisador e na aplicabilidade da pesquisa;
 É preponderante na prática do professor,mas depende da sistematização, reflexão, ação e compromisso social do professor;





















Teoricamente temos avançado;
As discussões estão acontecendo internamente, precisa sai fora da instituição;
Temos o problema de conhecer a realidade local;
É uma característica da instituição e os alunos vivenciam isso diariamente;
Falta vaga no mercado de trabalho;
São muitas pessoas que não tinha nenhuma perspectiva profissional e hoje tem uma profissão
Internamente a verticalização avançou muito em virtude da monitoria, do estagio e do Pibid.
Na atuação dos professores ainda existe lacunas;
A verticalização é complicada por conta da dualidade entre o superior e o integrado;
A verticalidade existe, mas precisa melhorar;
Tem feito melhor do que nas universidades;
A verticalização estabelece uma ponte entre o médio e o superior
A formação pedagógica como condição necessária na ação docente: permite contextualizar, problematizar, ser criativo,
diversificar metodologia e refletir sobre a prática;
A formação pedagógica é fundamental, ela exige um arcabouço teórico, uma discussão, uma prática, um aprofundamento ela é
um delineador da profissão docente;
O conhecimento não habilita ninguém a ser docente, a ao redor do magistério existe varias situações a serem enfrentadas: a
prática, o contexto, o processo.
A formação pedagógica é muito importante, mas necessidade da formação básica se torna um risco para a formação docente.
A formação pedagógica como o elo de ligação entre teoria e prática;
A formação e a prática pedagógica que dar o amadurecimento do individuo;
A formação pedagógica é tudo na vida de um professor: facilita o trabalho de ensino é um facilitador do processo de ensino
aprendizagem;
A formação pedagógica é importante para refinar a pratica docente
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Questão/tema

As licenciaturas alteram as
características da instituição
de origem

Mesma ambiência das
licenciaturas das
universidades

Concepção da política de formação de professores
 Não, Herança das características (os ranços) por conta da predominância e da defesa das agrárias; (as licenciaturas são vista como
invasora e não gosa do mesmo status).
 Uma identidade ainda em construção (com as licenciaturas vieram muitos avanços);
 Alterou consideravelmente, esta além da concepção técnica alterada pela chegada de novos profissionais;
 Alterou, por conta dos novos desafios coma formação de professores, impactou no cotidiano da instituição; você sai de uma visão
de sociedade refratária para tratar de questões humanas; há um deslocamento institucional;
 Essa alteração está perceptível no discurso dos professores com mais tempo de casa, hj tem um cara de universidade em termos
de recursos humanos; porem ainda preserva alguns aspecto da identidade de origem.
 Alterou até o perfil do profissional e do aluno, configurou uma nova cultura;
 Hoje é uma instituição mais completa, é mais sensível a questão profissional dada a possibilidade de discuti-la nas licenciaturas;
acrescentou.
 Proporcionou a verticalização e a interação entre os níveis (um via de Mao dupla);
 Alterou o ambiente, a estrutura, a perspectiva, o volume, diversificou a dinâmica da instituição;
 Proporcionou o alargamento da formação;
 Impactou até na qualificação dos profissionais que atuavam na área técnica;
 Sim, estamos nessa direção apesar de não ter departamentos e as organizações estudantis;
 Em alguns aspecto sim, são 6 x 60 anos de experiência
 Sim, porque os ambientes são sempre criados;
 Sim, a formação aqui é até melhor por conta do protagonismo que as licenciaturas assumem na instituição e temos o ensino
médio o que poucas universidades têm (escolas de aplicação).
 Sim, dentro das devidas proporções são oferecidas as mesmas condições, laboratórios, participação em eventos, iniciação
cientifica;
 Não, os ifs são mais propicio para a formação de professores: não concorrem com o bacharelado da mesma área, não tem os
departamentos o que proporciona uma integração entre áreas, a verticalização dar outra dinâmica,
 Não as universidades têm uma trajetória maior com a pesquisa e a extensão e já está consolidado. O ambiente de formação nas
universidades é melhor.
 Não apesar da existência de um movimento que querem reproduzir o modelo que eles tiveram na universidade, aqui o nosso foca
da formação é no viés para o trabalho.
 Não os focos são diferentes: na universidade é direcionado para a formação acadêmica, no IF é mais voltado para a formação
profissional;
 Não os ifs para a formação docente é melhor, para o pesquisador a universidade é melhor (nos ifs a proximidade entre os alunos a
instituição e os professores é muito maior);
 Não o professor das universidades tem uma atuação mais direcionado para a área (carreira universitária) e nos somos EBTT, o
leque de atuação é muito maios.
 Não, nos IF as licenciaturas são mais valorizadas, nas universidades Elas são relegadas a seguindo plano.
 Não nos IF é melhor os aspectos pedagógicos, os laboratórios, a humanização, a convivência.
 Sim, elas não deram conta de impactar na formação de professores, basta um olhar pra realidade da educação básica.
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As universidades, sozinha,
não deram conta da formação
de professores

Diversificação de locais

A retomada dos ISE

 Sim, a proposta dos If veio para diferencias, mas os vícios continuam o mesmo;
 Sim, por uma condição social: as universidade estão em centro universitários (econômico) pelo custo beneficio, ninguém sai da
sua região para fazer uma licenciatura (a distancia, o custo financeiro).
 Sim, porque a perna universidade é menor do que os IFs, apesar que a política atingiu também as universidades, com a ampliação
de campi.
 Sim, não no sentido da falta de competência, as universidade sobram vagas, é por questão geoestratégica. Os IFs foi o caminho
mais curto para se chegar ao problema.
 Sim, por questão de quantitativo, veja quantidade de alunos que são inscritos no Enem e a quantidade de vagar que não oferecidas
pelo Sisu. 4,5 milhões para 300 mil vagas.
 Sim, por questão de localização das universidades, os o custo de Interiorizar a formação nos Ifs é bem menor.
 Sim, as universidades estavam negligenciadas a formação de professores, os ifs vem para suprir as mazelas deixadas pelas
universidades que não tem interesse nas licenciaturas; a lics nos IFs é uma tentativa de suprir isso;
 Não, é uma questão localização das universidades, de valorização e atratividade, as universidades têm muitas vagas ociosas;
 Sim, isso mudou nas universidades após o reúne;
 Não, as universidades vazem um grande trabalho, nas cidades grandes, o objetivo dos IF é diferente;
 As universidade já estavam saturadas, a interiorização da formação nos Ifs foi a grande sacada;
 sim, as universidades não tinha o interesse em formar licenciados. Se dessa conta não teria essa carência histórica na formação de
professores.
 não, a formação de professores nunca foi prioridade, no momento da interiorização os ifs dispunha de uma infra-estruturas
organizacional melhor (distribuição geográfica)
 Diversificar locais sim, mas a política de diversificação e de combate a repetência, a evasão, proporcionou o formar pessoas
incompetentes, para isso é preciso estabelecer regras, normas para atuação na profissão, ter as mesmas exigências que os cursos
de elite, acabarem com o termo licenciaturas;
 Sim, porque os ifs são capilarizados para essas novas possibilidades;
 É uma questão ainda a ser investigada para saber os limites desta política;
 Sim, do ponto de vista geográfico, pq os ifs estão tomando a mesma cara da universidade;
 Sim por conta da localização geográfica.
 Sim, possibilitou a expansão de locais;
 Sim, para estabelecer esse dialogo com as universidades, no sentido de aproximação;
 Sim, as universidades com o reúne, também tem feito isso;
 Sim, a interiorização diversificou o ensino;
 Sim, isso tem trazido resultados para as escolas públicas e particulares (educação básica);
 Sim, com o if está próximo da sua região, o aluno formado aqui tem sua identidade respeitada;






Não, nós rompemos com isso.
Sim, ao pé da lei poderia, mas não é vocação da instituição;
Não, não existe essa relação porque os ISE causaram muita polemica;
Não, porque setorisar a formação para um único modelo de instituição é pauperizar a formação.
Não, não é uma escola especifica de formação de professores;
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Instituições diferenciadas

Fonte: dados da pesquisa

 Não, contrariando LDB, a própria concepção de curso não vai para esse caminho;
 Não, nos ifs a gente não foge da responsabilidade de trabalhar com esse tripé
 Não, temos as mesma regras, as mesmas diretrizes, são independente por ser autarquias;
 Fazer a diferença é colocar pessoas com competência na educação;
 Sim, do ponto de vista organizacional, observando as exigências legais, como autarquia estas instituições tiveram toda a
autonomia para conduzir a criação dos cursos.
 Não, apenas no projeto de curso.
 Sim, porque somos EBTT e não temos carreira universitária;
 Sim são realidades diferentes;
 Sim, porque valorização do professor é maior;
 Sim, tem uma certa independência;
 Sim, Em relação a instituição que estudei eu vejo.
 Sim, a nossa grade de curso está muito mais voltada para a formação de professores.
 Não, os IF obedece as mesmas, regras e diretrizes
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Apêndice D
1. Perfil sócio-profissional

a) Fale sobre você, sua formação, campus em que atua, tempo de serviço no IFNMG, cursos e disciplinas que trabalha. (trabalhou).
b) Por que escolheu a carreira docente?
c) Quais atividades você desenvolve no IFNMG/Campus?
d) Antes de ingressar no magistério do EBTT, você teve alguma experiência de formação pedagógica, voltada para o exercício da docência?
Que grau de importância você ver nisso?
e) Quais as principais dificuldades enfrentadas no exercício da docência nas licenciaturas?
f) Diante desta sua trajetória profissional de que forma o seu Curso de Graduação, Especialização, Mestrado e/ou Doutorado, do ponto de
vista pedagógico, contribuiu/contribui para o exercício do magistério? E para a formação de professores da educação básica e
tecnológica?

2. A respeito da implantação das licenciaturas no IFNMG

a) Em qual ou quais cursos de licenciatura participou de sua implantação no IFNMG?
b) Porque o IFNMG implantou esse(s) curso(s) de licenciatura? Quais os critérios adotados? Como foram as etapas (os trâmites) até a abertura
do curso?
c) Como a instituição se organizou para implantar as licenciaturas no contexto institucional de educação profissional tecnológica?
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d) A seu ver, qual seria a intenção em se agregar às atribuições das instituições de educação profissional a formação de professores para a
Educação Básica?
e) Como se deu o processo de construção dos projetos dos cursos de licenciaturas? Quem foram (são) os envolvidos no momento da elaboração
do PP dos cursos e da proposta curricular? houve envolvimento de todos professores? Como foi esse processo coletivo e colaborativo por parte
dos atores envolvidos?
3 – Concepção de Formação

a) Em sua opinião, qual seria a principal finalidade dos cursos de licenciaturas?
b) Em sua opinião, qual a principal característica a ser desenvolvida em um docente da Educação Básica através de um curso de licenciatura?
c) Em um curso de licenciatura quais os conteúdos que não podem deixar de serem aprendidos pelo futuro professor da Educação Básica?
d) No documento produzido pelo MEC em (sem data) para auxiliar a implantação das licenciaturas nos IFs, são previstos como princípios: o
atendimento a demandas locais, uma formação docente comprometida com a inclusão social; a articulação trabalho X educação, a
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, a formação para atuar na Educação Básica e profissional (especialmente no ensino integrado), a
verticalidade do ensino no IFNMG (articulação das licenciaturas com outras modalidades de ensino). A seu ver, como os cursos de licenciaturas
do IFNMG tem conseguido cumprir esses princípios?
4 – Concepção da Política para a Formação de Professores

a) Em sua opinião, a política governamental de criação de cursos de licenciaturas em instituições tradicionalmente vinculadas à educação
profissional de nível médio altera as especificidades das instituições de origem dos Institutos Federais?
b) A seu ver, as licenciaturas nos IFs desfrutam da mesma ambiência de formação das licenciaturas oferecidas nas universidades?
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c) O governo, ao escolher os IFETs para a expansão de cursos de licenciaturas, sinaliza que as universidades, sozinhas, não deram conta de
formar os docentes para atuarem na Educação Básica?
d) Os IFs ao oferecerem cursos de licenciaturas contribui para diversificar os locais para a formação de professores da Educação Básica no
Brasil?
e) A oferta de licenciatura nos IFs pode se caracterizar como a retomada da proposição de formação de professores em Institutos Superiores de
Educação?
f) Na condução da política de formação de professores, os IFETs se constituem em instituições independentes, com características legais e
organizacionais diferenciadas?

