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RESUMO 

O estudo buscou compreender como os professores de formação 

profissional expressam as representações sociais sobre o processo de construção dos 

saberes utilizados na sua prática pedagógica, verificando como articulam sua 

experiência profissional à docência e como se dá a reflexão dessa prática. Inferiu-se, 

como categoria analítica, a formação profissional dentro de um cenário que inclui 

educação e trabalho. Em tal perspectiva foram tratados os saberes com os aportes 

teóricos de Zeichner (1993), Argyris (1974), Schön (1994), Gauthier (1998) Charlot 

(2000), Freire (2002), Tardif (2002), Guimarães (2004). Agregou-se ao estudo a Teoria 

das Representações Sociais, de Serge Moscovici (2003), como aporte teórico-

metodológico, para ampliar a compreensão da realidade percebida. Neste trabalho, o 

Sebrae/PE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco, serviu 

de campo empírico, sendo os professores de formação profissional os sujeitos da 

pesquisa. Como caminho metodológico, usamos abordagem predominantemente 

qualitativa. A entrevista semi-estruturada foi utilizada como instrumento básico. A 

análise documental e o questionário foram instrumentos de apoio. Ser professor de 

formação profissional, visto por quem não é egresso de curso de formação docente que, 

no entanto, desenvolve atividades de ensino, revela a necessidade de um suporte 

teórico-conceitual consistente, experimentado no contexto de trabalho, e de um saber 

pedagógico entendido como fundamental à prática docente e às condições para o aluno 

aprender. Os saberes que constroem, mostram-se, fundamentalmente, como saberes 

experienciais, gestados em múltiplos espaços e modos de aprendizagem diversificados. 



 
 
 
 
São saberes organizativos, saberes cognitivos e saberes afetivos que, articulados, 

permitem que as funções pedagógicas de gestão da classe, gestão da matéria e interação 

professor-aluno apóiem o processo de ensino e de aprendizagem. Entre os saberes 

organizativos, tem destaque a busca desses professores em disporem de um ambiente 

propício à aprendizagem, procurando identificar os espaços culturais e sociais que 

caracterizam a realidade e a necessidade do aluno. Em relação aos saberes cognitivos, a 

ênfase é na transmissão de conteúdos, embora se considere a construção do 

conhecimento como processo ativo, sendo a sala de aula o espaço para proporcionar 

condições de elaborar, de refletir e de argumentar, produzindo ações que facilitem 

atribuição de sentido aos conteúdos a serem ensinados, assim como, incentivar a criação 

de significados conjuntos entre professor e aluno. Os saberes afetivos articulam todos 

os saberes, procurando tornar os alunos parceiros da interação pedagógica. Os 

professores revelam que os saberes que possuem não atendem, integralmente, à 

prontidão e ao repertório que precisariam dispor para o tipo de aluno ao qual ensinam. 

Mantêm uma vinculação com as entidades de ensino fundadas na sua competência 

pessoal, com autonomia reduzida dentro do espaço institucional, centrando suas 

atividades em prestação de serviços, basicamente restritas ao ensino, em que 

predominam repasses de produtos que recebem prontos para executar. Percebe-se 

constantemente desafiado na busca de atualização e em sua permanência no mercado, 

fator que acirra, muitas vezes, a competitividade entre os próprios docentes. Apontam 

que pesquisa na área de educação profissional é uma necessidade para fundamentar e 

tratar as especificidades do campo.  

Palavras-chave: formação profissional; saberes, trabalho, prática pedagógica. 



 
 
 
 

RÉSUMÉ 

L'étude à cherché à comprendre comment les professeurs de formation 

professionnelle exprime les représentations sociaIes du processus de construction des 

savoirs utilisées dans leur pratique pédagogique, en vérifiant comment s'articuIent leurs 

expériences professionnelles dans le corps enseignant et la manière dont se fait la 

réflexion sur cette pratique. Il a été conclu, comme catégorie analytique, la formation 

professionnelle dans un scénario qui inclus l'éducation et le travail. Avec de telles 

perspectives, les savoirs ont été traitées avec les apports théoriques de Zeichner (1993), 

Argyris (1974), Schön (1994), Gauthier (1998), Charlot (2000), Freire (2002), Tardif 

(2002), Guimarães (2004). L'étude rejoint celles de la Théorie des Représentations 

Sociales de Serge Moscovici (2003), en un apport théorico-métodologique, pour élargir 

la compréhension de la réalité perçue. Dans ce travail, le SEBRAE/PE - Service d' 

Appuis aux Micro et Petites Entreprises au Pemambuco, a servi de champ empirique 

puisque ses professeurs de formations professionnelles ont servi de sujets à notre 

recherche. Comme direction méthodologique, nous avons utilisé un abordage 

majoritairement qualitatif. L'entrevue semi-structurée a été utilisée comme instrument 

de base. L'analyse documentaire et le questionnaire ont été des instrument d'appuis. Être 

professeur de formation professionnelle, vu par qui n'est pas initiaIement d'un cours de 

formation du corps enseignant mais qui pourtant développe une activité d' 

enseignement, révêIe la nécessité d'un support théorico-conceptuel consistant, testé dans 

le contexte du travail, et d'une savoir pédagogique suffisante comme une chose 

fondamentale à la pratique d' enseignement et aux conditions d' apprentissage de 

l'étudiant. Les savoirs qui construisent se montrent, fondamentalement, comme des 

savoirs expérimentaux, gérés en de multipIes espaces et modes d'apprentissage 



 
 
 
 
diversifiés. Ce sont les savoirs organisationnels, cognitifs et affectifs affectifs, qui, 

articulés, rendent possible l´appuis du processus d´enseignement et d´apprentissage à 

travers des fonctions pédagogiques de gestion de la classe, de la gestion de la matière 

enseignée et de l´interaction professeur-étudiant. Entre les savoirs organisationnels on 

remarque la recherches de ces professeurs à disposer d´un environnement propice à 

l´apprentissage, en cherchant à identifier les espaces culturels et sociaux qui 

caractérisent la réalité et les nécessités de l´élève. Dans le domaine du savoir cognitif, 

l´accent à été mis sur la transmission du contenu même si l’o considère la construction 

de la connaissance comme  un processus actif, la salle de classe étant l’espace idéal pour 

fournir les conditions nécessaires à l´élaboration, la réflexion, l´argumentation, 

produisant des actions qui facilitent l´attribution d’un sens aux matières enseignée, mais 

aussi promouvoir la création de significations conjointes, entre professeurs et étudiant. 

Les savoirs affectifs, articulent tous les savoirs, cherchant à rendre les élèves 

partenaires de l´interaction pédagogique. Les professeurs révèlent que les savoirs qu’ils 

possèdent ne répondent pas entièrement à la promptitude et au répertoire dont ils ont 

besoin pour le type d’étudiant apprenant. Un lien avec les entités d´enseignement fondé 

sur la compétence personnelle a été maintenu, avec une autonomie réduite dans l’espace 

institutionnel, centralisant ses activités comme prestation de service, fondamentalement 

réduite à l´enseignement où prédomine le transfert de produits qui reçoivent des points 

pour s’exécuter. On ressent le défi, constant, dans la recherche pour le recyclage et son 

maintien dans le marché, facteur qui aiguise, souvent, la compétitivité entre les propres 

enseignants. Il est montré que la recherche dans le domaine de l´éducation 

professionnelle est une nécessité pour en établir et en traiter les spécificités.                                                                                              

Mots clés: formation professionnelle; savoirs; travail, pratique pédagogique. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O real não está na entrada nem na saída, 
 ele se dispõe pra gente é no meio da travessia. 

 
 (GUIMARÃES ROSA) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo atual, cada vez mais, o ser humano alarga seu poder de 

transformação sobre o planeta, pelo uso da inteligência, dos saberes acumulados, pelo 

conhecimento que se renova e se expande, pela capacidade de dar sentido às coisas, de 

criar, usar a técnica, fazer arte, ciência e gerar a cultura.    

Muitas das mudanças que marcam o nosso tempo, em vários campos do 

conhecimento, conduzem a uma vida de maior conforto, por estimular o uso de 

habilidades que livram, cada vez mais, o ser humano do trabalho pesado e por promover 

a possibilidade de desenvolver-se de forma global, utilizando suas capacidades como 

fonte de realização. Nesse mesmo cenário, embora pareça contraditório, é submetido ao 

domínio de suas invenções e intervenções, através de idéias e práticas que corroem 

princípios, os quais, em gerações anteriores, foram essenciais na formação do caráter 

humano. 

A produção humana sofre, hoje, a influência predominante da tecnologia, da 

irrealidade do mundo virtual, de modelos efêmeros e do imperativo das relações 

econômicas que, muitas vezes, tornam o sujeito subordinado e acorrentado à sua própria 

criação. Respira-se uma visão utilitarista, volátil, carente de princípios sociais e 

humanos, que norteiem a formação de um cidadão comprometido, solidário e ativo, 
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participante de uma sociedade democrática. Esse tipo de progresso dá a impressão de 

ser aceito sem críticas, como se valesse por si só e não como função da forma como a 

sociedade se organiza. Milton Santos (1998) alerta: 

as técnicas parecem conduzir a algo que se opõe à vida, com a 
matematização da existência e a algo que se opõe ao 
pensamento abrangente impondo um pensamento calculante, e 
com este todas as formas de utilitarismos, que conduzem a 
imediatismos, levando ao banimento da idéia de futuro. 

 

Nessa dimensão, parece que se deixa de exercitar a capacidade de fazer 

confrontos, de estabelecer comparações, de perceber diferenças, de reagir diante de 

fatos, de se emocionar, de se indignar e de assumir uma atitude de revisão diante da 

vida, que possa alterar a forma de ver e ser no mundo. Desse modo, ao não se refletir 

sobre o que se faz e ao não se testar as suposições estabelecidas e fortemente 

divulgadas, deixa-se de entender, criticamente, o mundo e seu entorno, abdicando-se, 

praticamente, da ação política de efetuar escolhas desejáveis e possíveis, além do uso de 

forma integral das potencialidades humanas. 

A ação educativa na sociedade contemporânea acontece no bojo dessas 

contradições e traz a sua marca, uma vez que as concepções educativas e os processos 

de formação humana estão sempre articulados às mudanças das relações sociais que são 

travadas nas dimensões política, econômico-financeira, tecnológica e cultural, do 

momento histórico que se experimenta na sociedade.  

A educação, nesse contexto, parece converter-se em um processo exógeno, 

técnico-instrumental. Daí, presenciarmos a ascensão de um ensino comandado pela 
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dimensão das relações econômicas, uma vez que a educação é vista como uma indústria 

de serviços em um mercado em competição, muitas vezes, predatório. 

Diante da realidade vivenciada, as reflexões acerca dos processos de 

formação humana no contexto da contemporaneidade levaram-nos a querer conhecer 

como os professores de formação profissional se tornam professores e constroem os 

saberes utilizados na sua prática pedagógica. Neste trabalho, consideramos professores 

de formação profissional os profissionais que exercem o ofício de professor, mesmo 

sem ter recebido a formação específica para a docência.  

A curiosidade científica emergiu das minhas inquietações no trato da 

formação profissional, em ambientes educacionais diversificados, ora como 

selecionadora de docentes, ora como observadora desses docentes em ação, ora no 

exercício da função de professora, em programas, oferecidos por agências de formação 

profissional e por universidades públicas e privadas. Essas inquietudes se originaram da 

constatação de que esses professores exercem a docência concomitante ou não ao 

exercício de uma atividade profissional, recebem um tipo de qualificação específica e 

desenvolvem capacidades diversificadas. Entretanto, em sua maioria, não têm uma 

formação específica para serem professores. Vale registrar que grande parte desses 

profissionais é recrutada das atividades produtivas. A inserção na atividade docente é 

decorrência do “saber fazer” seu ofício, ou seja, dos saberes construídos em 

determinado contexto institucional, histórico, social e econômico, os quais carregam 

elementos da sua identidade e condição sócio-profissional. Tem sido reconhecido que 

esses saberes, ao lado da facilidade de comunicação e fluência verbais, são requisitos 
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fundamentais no perfil para o exercício do magistério, requerido a esses profissionais 

para a docência nos ambientes de formação profissional.  

Observando e colhendo depoimentos referentes às dificuldades sentidas e 

demonstradas por diversos desses profissionais no exercício da docência, assim como às 

facilidades reveladas por outros, verificamos que o repertório de saberes, 

disponibilizados e demonstrados, na prática, por parte desses profissionais, é focado na 

transferência de conteúdos profissionais pragmáticos, para serem usados, de imediato, 

na vida cotidiana e repassados, através de informações predominantemente de caráter 

técnico. Em contrapartida, nesses mesmos ambientes, outros sujeitos revelam ser 

necessário articular as experiências do exercício do ofício profissional ao interesse e à 

capacidade de aprendizagem dos educandos, ter atenção à maneira de relacionar-se com 

os alunos, indo além do repasse de conteúdos, estimulando-os, inclusive, a pensarem e a 

refletirem sobre sua inserção nos espaços onde convivem. Enfim, demonstram um 

“saber vivido”, que agrega elementos não só do conhecimento de sua área profissional, 

mas revelam uma prática construída a partir de relações estabelecidas na realidade onde 

se inserem, articulando educação e exigências sociais.  

Como professora de formação profissional e, por isso, participante desse 

segmento da educação, desenvolvemos o interesse, partindo de uma investigação da 

realidade, em estudar o trabalho do professor de formação profissional considerando 

que esses sujeitos estão inseridos em um determinado momento histórico e procurando 

compreender como esses profissionais expressam suas representações sociais acerca do 

processo de construção dos saberes que utilizam na prática pedagógica. Assim, 

buscamos verificar como constroem esse repertório de saberes, como articulam sua 
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experiência profissional à prática pedagógica, como percebem o significado de sua 

prática, além de identificar como se dá sua reflexão sobre o exercício da docência.  

Os fatores explicativos dessa preocupação alicerçam-se nas demandas que 

são colocadas sob responsabilidade desses profissionais, no tocante à extensão e à 

qualidade de ensino, num momento em que o trabalho assume novas configurações na 

sociedade contemporânea, quando são feitas exigências de permanentes requalificação e 

aperfeiçoamento aos profissionais em geral, como condição de trabalho e de 

manutenção do nível de empregabilidade.  

É dessa perspectiva que a ação do professor de formação profissional ganha 

relevância, ou seja, pelo que representa e pode influenciar nas aspirações, na formação, 

na totalidade da vida do educando, compreendendo-se que o seu papel não é o de mero 

treinamento através do desempenho de destrezas indispensáveis apenas à adaptação ou 

sobrevivência no mundo do trabalho. Paulo Freire, ao tratar da educabilidade, nos indica 

que ensinar exige apreensão da realidade e coloca a incompletude do ser humano como 

“a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar 

a realidade, para nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 1998, p. 76). Nesse sentido, é 

preciso cuidar da formação humana como um todo, ou seja, da “construção da 

humanidade do ser humano” (SOUZA, 2004, p. 18). 

A discussão e o entendimento sobre a epistemologia da prática desses 

professores trazem elementos para a análise das representações sociais que eles fazem 

sobre o seu trabalho e em que se constituem esses saberes, sejam como meros 

transmissores ou produtores do conhecimento.   
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Paulo Freire nos lembra que: 

O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
“desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um 
saber de experiência feito, a que falta rigorosidade metódica que 
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o 
saber que a rigorosidade do pensar certo procura. [...] o 
indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se 
acha nos guias de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar 
certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o processo formador. [...]  O de que 
se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, 
através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua 
percebendo-se como tal, vá se tornando crítica (FREIRE, 2002, 
p. 43). 

 

Em outras palavras, é preciso considerar a relação dinâmica entre teoria e 

prática e, à luz da reflexão crítica, tornar possível verificar os vazios e as necessidades 

de revisão que se evidenciam nos hábitos arraigados, nas rotinas automatizadas, de 

modo que, através de uma atitude dialógica, criem-se as possibilidades dessa prática ser 

repensada e ganhar dimensões inovadoras.  

Complementando, no dizer de Pedro Demo, “O profissional não é 

considerado mais aquele que executa sua profissão, mas, sobretudo, quem sabe pensar e 

refazer sua profissão” (DEMO, 2002, p. 68). A competência do profissional não é 

medida pelo acúmulo de conhecimento, ou por experiências e saberes armazenados, 

mas, pelo método, pela via em que busca essa renovação diante do mundo, diante de seu 

ofício e diante de si mesmo. Por isso, como Freire nos alerta, ainda, “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o momento da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
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melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2002, p. 43-44). É necessário prestar atenção ao 

que não se sabe, tentar perceber o que embasa a ação, além de “como se aprende”, “o 

que se aprende”.  

Nesse contexto, entendemos que conhecimentos podem ser reordenados, 

sistematizados; que há necessidade de aperfeiçoamento contínuo desses educadores, de 

quem se espera, no dizer de Demo (2002), “competência questionadora” que favoreça a 

(re)construção e não apenas a reprodução de saberes. Os estudos que vêm sendo 

desenvolvidos sobre os saberes docentes têm oportunizado as discussões em torno da 

produção de conhecimentos, pelo professor, como produtor do seu saber, a partir da 

sistematização do que realizam na prática. Os trabalhos de Socorro Silva (2000), Alda 

Roberta Torres (2003), Orquídea Guimarães (2004), no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), evidenciam essa 

perspectiva.  

Para tratar essa temática, foi inferida, como categoria analítica, a formação 

profissional, entendida como parte da formação da totalidade do ser humano, dirigida 

para o desenvolvimento de capacidades cognitivas, pessoais, relacionais e técnicas que 

o prepare para as relações negociais, econômicas, sociais, políticas e culturais, que 

precisará manter nas mediações que fará para a realização de seu trabalho em ambientes 

produtivos, a fim de aplicar, adquirir, gerar e compartilhar conhecimentos de forma 

continuada. Essa formação acontece dentro de um cenário que inclui duas dimensões: 

educação e trabalho, as quais se efetivam em diferentes espaços sociais.  
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Em tal perspectiva, foram investigados, a partir da fala do professor de 

formação profissional, os saberes desenvolvidos para o exercício da docência, 

procurando objetivar o que dá sustentação à sua prática, o que favorece a compreensão 

do ensino, ou seja, que conhecimentos, técnicas, habilidades, competências utilizam na 

prática pedagógica para dar sentido, significado e pertinência ao que fazem. Ampliando 

o campo de análise, agrega-se ao estudo, como aporte teórico-metodológico, a teoria das 

representações sociais, proposta por Serge Moscovici, para ajudar a identificar e a 

compreender  a realidade percebida.  

Como campo de pesquisa para realizar o estudo, foi escolhida uma entidade 

do Sistema S, no caso o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae –, 

em Pernambuco, por ser uma instituição paraestatal, que prepara e apóia a 

profissionalização e a gestão do empresário de micros e pequenas empresas. Para a 

concretização de suas ações educativas dispõe de profissionais, recrutados e 

selecionados no mercado, distribuídos por área do conhecimento, os quais formam o 

Cadastro de Consultores e Facilitadores Credenciados. Há o reconhecimento do 

interesse dessa instituição em permanecer investindo na educação continuada desses 

credenciados. Tem, ainda, socializado experiências educativas, dentro do sistema, nos 

espaços de formação que organiza. 

A aproximação com o campo de pesquisa ensejou a estrutura desta 

dissertação. No primeiro capítulo, tratamos do referencial teórico que forneceu a base 

para: refletir sobre a configuração do mundo do trabalho e as repercussões para a 

formação humana na contemporaneidade; traçar um breve histórico da formação 

profissional no Brasil; situar a função social do ensino e os saberes da docência; analisar 
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a contribuição da teoria das representações sociais, para ajudar a compreender a 

realidade construída pelos professores de formação profissional em relação aos saberes 

utilizados na sua prática pedagógica. 

O segundo capítulo mostra o caminho metodológico construído com seus 

procedimentos e instrumentos para apreensão da realidade pesquisada. 

O capítulo terceiro apresenta a análise e interpretação dos dados coletados, 

articuladas ao nosso referencial teórico, focando a construção e os saberes que os 

docentes de formação profissional utilizam na prática pedagógica, procurando entender 

quais representações sociais emergem como sentido e significado da prática. 

Nas considerações finais, apontamos os achados da pesquisa, procedendo a 

uma leitura sobre eles e as possibilidades de novas investigações para continuidade de 

estudos futuros, na perspectiva do ensino profissional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA SER GRANDE, ser inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda  
Brilha, porque alta vive.  

  
(FERNANDO PESSOA) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No percurso para compreender como os Professores de Formação 

Profissional – PFP – constroem os saberes que mobilizam, utilizam ou produzem na 

prática pedagógica e expressam suas representações, iniciamos por situar a nova 

configuração do mundo do trabalho e as repercussões para a formação humana. As 

transformações que acontecem nesse campo não se limitam somente à dimensão 

profissional, mas implicam um modo de pensar a sociedade, de interagir com a 

natureza, com e entre os homens. Novos valores são vividos e novos hábitos começam a 

ser impulsionados, mudando um sistema de crenças, cultura, estética.  Nesse contexto 

será situada a função da educação; a configuração que toma a educação profissional no 

Brasil; os saberes indispensáveis ao trabalho docente e a teoria das representações 

sociais, servindo de aporte teórico-metodológico para apoio na leitura dos dados.  

A revisão teórica que segue procura espelhar esse cenário e o escopo 

conceitual que oferece sustentação à análise do objeto e à pesquisa. 
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1.1 – Trabalho e Formação Humana – espaço para construção de sentido  

Para o ser humano, o trabalho assume diferentes significados, formas de 

manifestação e organização, articulado às relações e variações que se sucedem nas 

diversas totalidades existentes na realidade social, aliado à evolução dos processos 

produtivos e às concepções que lhes dão sustentação.   

Aqui, tomamos totalidade no sentido usado por Karel Kosik, ou seja, 

realidade como um todo estruturado, dialético, em que não se pode entender uma parte 

sem considerar a relação com o conjunto e no qual um fato qualquer (classes de fatos, 

conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Para o autor, acumular 

todos os fatos não significa conhecer a realidade e todos os fatos (reunidos em seu 

conjunto) não constituem, ainda, a totalidade (KOSIK, 1995, p. 44). 

As modificações da sociedade atual, a partir das transformações 

econômicas, políticas, culturais e sociais construídas dentro de uma nova ordem 

mundial, nos colocam diante de mudanças profundas nas relações de trabalho. 

Redefinem um novo padrão de produtividade e serviços, além de novos atributos para a 

formação profissional. Produzem, também, um espaço para a reflexão teórica sobre a 

sua concepção e centralidade na vida humana.   

O trabalho assume dimensão histórica para o ser humano, uma vez que vai 

se construindo e reconstruindo em vários momentos, em diferentes ambientes. A 

natureza, o tempo empregado à sua concretização, a valorização que lhes são atribuídas 

vão se alterando.  
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O sentido do trabalho – assim como as ações que o tornam possível – vai 

sendo moldado pelos sujeitos que o realizam ou usam, de acordo com os modos de 

organização da produção, de distribuição de riquezas e poder, estruturando 

representações dessa dimensão da vida, pelas relações sociais que estabelece. 

Representações aqui referenciadas como sínteses de diversas articulações do sujeito 

com a experiência cotidiana na sua interação com o mundo, através das quais os objetos 

ganham sentido, vão sendo compartilhados com os outros e passam a se constituir 

realidade social comum, caracterizando proximidades e diferenças.   

Vale indicar que o sentido de representações, assinalado aqui, é a partir do 

conceito formulado por Serge Moscovici de representações sociais ao referir-se ao 

conjunto de conhecimentos construídos por crenças, informações e atitudes partilhadas 

por um grupo a respeito de uma realidade comum.  

O trabalho constitui-se em fator básico da vida em sociedade e em 

instrumento de construção e expressão da atividade humana, embora não seja sua única 

alternativa de atuação no mundo. Mas, é pelo trabalho que o ser humano conduz sua 

existência e, por intermédio dele, se coloca em contato não só com a natureza, mas, com 

os outros sujeitos, pelas relações afetivas, sociais, políticas e econômicas que 

estabelece.   

Pelo trabalho, o ser humano age, modifica a si e ao ambiente do qual é parte. 

Nessa dimensão, destaca-se na natureza, pela capacidade de transformar, de criar, de dar 

sentido às coisas, de construir a cultura, a história, de fazer arte. O trabalho é, portanto, 
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condição básica na vida humana, por permitir a mediação entre o sujeito e a natureza, 

objetivando-se como essencial à práxis humana. 

O sentido de práxis aqui tomado é, conforme nos refere Adolfo Sánchez 

Vasquez (1977), como expressão da atividade humana criadora, trabalho de 

transformação pela forma intencional de modificar o real em direção ao idealizado, a 

fim de atender às necessidades humanas. 

A formação humana está imbricada pelas formas em que essa relação é 

entrelaçada no seio da sociedade organizada, da qual homem e mulher são partes.  

Lívia Borges e Oswaldo Yamamoto (2004, p.33-34), em análise em que eles 

efetuaram, fundamentados em Karl Marx, expressam que a história da humanidade é a 

história das relações de produção e que a produtividade da força de trabalho varia de 

acordo com o desenvolvimento da ciência, sua aplicação tecnológica, o processo, as 

condições e a eficácia dos próprios meios de produção, além dos recursos naturais 

disponíveis. Dessa forma, pelas relações que estabelece, o ser humano ordena as formas  

e os meios para colocar em ação seus potenciais e utilizar-se dos recursos da natureza. 

Por um lado, tem-se, então, o ser humano como detentor de força física e intelectual e, 

por outro, a natureza com seus bens naturais a serem apropriados por esse homem.  

Conforme explicitam os autores, a história da formulação da concepção do 

trabalho sob o modo de produção capitalista, na perspectiva da teoria marxista, defende 

que se subtrai do trabalhador o produto de seu trabalho, pela forma de exploração, 

condições materiais e sociais constituintes dessa relação. O trabalho que, para Marx 

deveria ser humanizador, se torna: a) alienante – o trabalhador desconhece o próprio 



 
 
 
 

 

29 

 
 
 

processo produtivo e o valor que agrega ao produto; b) explorador – devido aos 

objetivos de acumulação do capital; c) monótono – pela organização, simplificação e 

conteúdo da tarefa; d) submisso – pela aceitação passiva das características do trabalho, 

sem garantir um mínimo de satisfação de necessidades e aspirações humanas.  

Importa enfatizar que o tratamento do trabalho como simples mercadoria 

desvaloriza a identificação do trabalhador com o produto e o processo de seu trabalho, o 

que significa, em última análise, ganhar a vida trabalhando, mas, sem saber o porquê e o 

para quê. 

Verificamos, pela história, pelos confrontos sociais, políticos e econômicos, 

que a formação humana, em diferentes momentos, vai tomando formas de instrumento 

de conquista da autonomia, aspirações, liberdade e cidadania, ou como instrumento para 

controle dessa mesma autonomia, cerceamento de aspirações e de liberdade, levando o 

sujeito à submissão e à perda de sua condição cidadã, de modo a atender ao capital, 

pelas formas de produção por ele perseguidas e pelas relações sociais decorrentes desse 

contexto.  

Nesse sentido, Marise Ramos afirma que:  

O processo de formação humana pressupõe o desenvolvimento 
do indivíduo como particularidade e como generalidade, ou seja, 
como ser social individual [...] Dessa forma, esse processo visa 
promover a possibilidade de o homem desenvolver-se e 
apropriar-se do seu ser de forma global, de todos os seus 
sentidos e potencialidades como fonte de gozo e de realização 
(RAMOS, 2002, p. 27). 

Na lógica do modo de produção capitalista existente no contexto da 

contemporaneidade, as potencialidades humanas são alienadas do homem como sujeito 
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ao serem apropriadas como mercadoria ou força de trabalho. Dentro dessa linha de 

raciocínio, Ramos refere que: 

os processos sociais de formação humana sob o modo de 
produção capitalista são a relação dialética de subsunção do 
homem ao capital e a luta contra essa mesma subsunção. Essa 
dialética é expressão da objetivação da essência humana, que se 
realiza pelo trabalho na sua dimensão concreta e abstrata, 
quando o homem tanto se reconhece como sujeito, quanto pode 
se perder no seu próprio objeto (2002, p. 28). 

 

Nessa perspectiva, traduz-se que nos processos de produção, na 

configuração dos ambientes que construímos, há sempre uma tensão entre as forças e 

expectativas do sujeito, como senhor de seu destino e de sua ação, e as forças do capital 

externas e estranhas a esse sujeito a dirigir a separação entre ele e aquilo a que aspira, 

entre o que produz com e pelo trabalho.  

Entretanto, não podemos perder o sentido de que a formação humana 

implica processo de conhecimento e de auto-realização, englobando o desenvolvimento 

de todas as potencialidades do ser humano, como ser individual e social, não se 

restringindo ao âmbito do agir unicamente determinado pela necessidade de 

sobrevivência. Gaudêncio Frigotto define que  

a qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de 
condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas 
(condições omnilaterais) capazes de ampliar a capacidade de 
trabalho na produção dos valores de uso em geral como 
condição de satisfação das múltiplas necessidades do ser 
humano no seu devenir histórico. Está, pois, no plano dos 
direitos que não podem ser mercantilizados e, quando isso 
ocorre agride-se elementarmente a própria condição humana 
(FRIGOTTO, 2003, p. 31 e 32).      
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No dinamismo que se estabelece na dimensão trabalho–formação humana, 

firma-se o processo de educação. Evidencia-se pela necessidade de agregação, de 

socialização de padrões culturais, de estruturação de valores éticos e de sistematização 

dos conhecimentos construídos pela humanidade, em cada sociedade, para melhor 

domínio da natureza e expansão das relações, exigindo formas diversificadas de 

operação, divisão, complexidade e necessidades de formação.   

Miguel Arroyo refere o trabalho como princípio educativo, considerando-o 

como constituinte da condição humana. Com esse sentido, situa-o em um campo das 

preocupações com os vínculos entre vida produtiva e  cultura, com o humanismo, com a 

constituição histórica do ser humano, formação intelectual e moral, autonomia, 

liberdade individual e coletiva (ARROYO, 1998, p. 139; 152). 

Ao colocar o trabalho como princípio educativo na perspectiva do 

trabalhador, Frigotto (1989, p. 8) registra que: 

Implica superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. 
Implica inverter a relação, situando o homem e todos os homens 
como sujeito do seu devir. Esse é um processo coletivo, 
organizado, de busca de práticas de transformação das relações 
sociais desumanizadoras e, portanto, deseducativas. A 
consciência crítica é o primeiro elemento deste processo que 
permite perceber que, é dentro destas velhas e adversas relações 
sociais que podemos construir outras relações, onde o trabalho 
se torne manifestação de vida e, portanto, educativo 
(FRIGOTTO, 1989, apud RAMOS, 2002, p. 137).   

 

É nessa direção e no cenário contraditório onde ocorre que a educação 

profissional, como prática social, é condicionada. Isso assinala exigência da formação 

profissional diferenciada, centrando-se na construção da chamada nova subjetividade, 
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preparando sujeitos com predisposição, sensibilidade, atributos, atitudes críticas e 

reflexivas, direcionados para o trabalho e para a vida em geral, de forma a mobilizar 

recursos, em tempo real, para lidar com um amplo espectro de situações que irão, 

certamente, deparar-se na vida. Na perspectiva de Sílvia Manfredi, isto implica dizer 

que: 

A educação no e para o trabalho é um complexo processo de 
socialização e aculturação de jovens e adultos nos espaços de 
trabalho, entrecruzando-se com as aprendizagens realizadas em 
outros espaços socioculturais: bairro, escola, família, sindicato, 
partido, movimentos sociais e políticos, além de diferentes 
momentos da vida do sujeito-trabalhador. Trata-se de processos 
de aprendizagens multifacetados, mediados por relações de 
historicidade entre sujeitos, contextos e tempos (MANFREDI, 
2002, p. 54).    

 

Com esse fio condutor, o trabalho integra-se ao processo de educação e de 

desenvolvimento dos saberes dos indivíduos, como realidades concretas, através de um 

curso longo e complexo.  

Ao posicionar-se sobre a relação do sujeito com o saber, Bernard Charlot 

assume, como proposição básica, que: 

a relação com o saber, é forma de relação de um sujeito  com o 
mundo, com ele mesmo e com os outros. (....) É relação com o 
mundo como conjunto de significados, mas, também, como 
espaço de atividades, e se inscreve no tempo. (...) A apropriação 
do mundo, a construção se si mesmo, a inscrição em uma rede 
de relações com os outros – “o aprender” - requerem tempo e 
jamais acaba (CHARLOT, 2002, p. 78). 
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No âmbito da formação humana para o trabalho e da construção dos saberes 

necessários à sua prática, é preciso compreender as relações entre o sistema educacional 

que lhe dá suporte, dentro do qual os sujeitos (re)definem seus objetivos nas diferentes 

esferas da vida, e a estrutura econômica, social, tecnológica, processo de produção e 

reprodução da força de trabalho.  

 

1.2 – O Espaço da Qualificação Humana na Gênese do Processo de Trabalho no 
Nosso Tempo 

Diante dessa discussão, concluímos que, historicamente, do ponto de vista 

do capital, a educação dos sujeitos trabalhadores objetiva prepará-los técnica, social e 

ideologicamente para corresponder às demandas de trabalho. Do ponto de vista da 

função do processo educativo, trata-se do desenvolvimento de potencialidades e saberes 

dos sujeitos que permitam melhor compreensão da realidade e ampliem a capacidade de 

superação de seus interesses e necessidades econômicas, sociais, políticas, culturais e de 

realização pessoal. Nessa perspectiva, o processo de formação humana, pelos valores 

sociais que lhes são inerentes, vem cunhado por concepções e idéias conflitantes e 

divergentes. 

Dessa forma, ao se tratar das características do processo da qualificação 

humana no nosso tempo, é necessário situá-lo nas relações sociais do processo de 

produção, subordinado à necessidade do capital e às determinações econômicas que, 

com o crescimento dos ambientes fabris, a partir do século XVIII, passam a exigir uma 

força de trabalho que dominasse conhecimentos e destrezas para atender a uma 
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sociedade que se industrializava e que necessitava sistematizar um conjunto de 

procedimentos e conteúdos para a transmissão do saber técnico.   

Dentro dessa contingência, o século XIX, distinguido como o período do 

Iluminismo e da Razão, tem o contexto favorável, estimulando a elaboração de uma 

base científica para a organização do trabalho e a administração dos ambientes 

empresariais. Nesse período, o avanço da industrialização foi exigindo o 

desenvolvimento de habilidades humanas adequadas ao uso dos instrumentos que iam 

sendo criados. 

É, pois, nessa fase da história da humanidade que surge a administração 

científica, tendo em Frederick Taylor seu expoente máximo. Borges e Yamamoto (2004, 

p. 34), referindo-se ao trabalho de Taylor, destacam que seu principal alvo era a 

substituição dos métodos tradicionais, vindos da prática, pelos métodos científicos, 

alicerçados no estudo de tempos e movimentos para adoção do trabalho rápido e 

eficiente. Taylor defendia que sempre havia a possibilidade de descoberta de um 

método mais rápido e um instrumento melhor para o exercício das atividades laborais – 

e, para isso, decompõe cada tarefa em operações mínimas –, e a cronometragem de cada 

movimento. Dentro da teoria que desenvolveu, estabeleceu, ainda, a divisão entre 

concepção e execução e entre gerência e trabalhadores, advogando que aqueles 

deveriam reunir todo o conhecimento antes dos trabalhadores, classificá-lo, ordená-lo e 

reduzi-lo a normas e fórmulas. Segundo Gareth Morgan (1996, p. 32-33), os princípios 

da administração científica taylorista ofereceram a base para o modo de trabalhar não só 

no século XIX, mas, em muitas situações, que perduram, até hoje, das fábricas às 

organizações de comércio e escritórios.  
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A administração científica proclama que seu objetivo maior é assegurar, ao 

mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregador e ao empregado. Na análise 

de Borges e Yamamoto, (2004, p. 35), o que apresenta é uma pretensa conciliação entre 

capital e trabalho, fundada na identidade de interesses entre as partes. Entretanto, pelo 

método que estrutura, o que proporciona é intensificar o processo de alienação e 

exploração do ser humano, por radicalizar a monotonia e a cisão entre pensamento e 

execução, a concepção de um trabalho hierarquizado, subordinado, baseado numa visão 

dualista da natureza humana. 

Paralelamente, e na mesma perspectiva da administração científica, surgia 

um outro movimento, liderado por Henry Ford – o fordismo –, o qual buscava o 

máximo rendimento no trabalho, ao lado das condições necessárias para tornar o esforço 

humano suportável. Suas contribuições consistiram em inovações tecnológicas (através 

da mecanização), econômicas, (por meio da produção em massa), afetando normas de 

consumo e de vida, tendo desdobramento tanto na organização do trabalho como na 

gestão de pessoal, conforme observam Borges e Yamamoto (2004, p. 36).  

O que ambos os movimentos mantinham em comum era o esvaziamento do 

conteúdo do trabalho, a fragmentação das tarefas e atividades, exigência de eficiência 

com legitimidade científica e tratamento do trabalho como mercadoria pela ênfase no 

seu caráter instrumental. 

É com esse pano de fundo que, nessa época, foram geradas e reunidas 

técnicas básicas, comuns e padronizadas para esses ambientes organizacionais. 

Condensadas em ofícios parciais, ensinadas e aprendidas, proporcionavam qualificação 
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e mobilidade ao trabalhador, oportunizando o exercício daquelas atividades naquele 

trabalho, e fora dele, condição necessária ao progresso do sistema. O que se tinha em 

vista era preparar trabalhadores suficientes para atender com eficiência a uma demanda 

crescente, dentro de perfis definidos como necessários ao processo produtivo e de 

acordo com a especificidade da atividade. 

Foi nesse contexto que a aprendizagem dos trabalhadores passou a ocorrer, 

não só no ambiente de trabalho, passando o seu ensino a ser praticado, também, em 

escolas específicas.  

Assim sendo, foram criadas as escolas para formação profissional 

transmissoras do saber técnico, que passaram a funcionar como centros para 

aprendizagens e domínio de ofícios de caráter profissional. Ramos (2002, p. 33) assinala 

que a emergência das profissões modernas é conseqüência da divisão social e fabril do 

trabalho e da divisão entre trabalho manual e intelectual, dessa época, hierarquizadas 

conforme a classe social à qual se destinava: operários fabris, técnicos, etc.  

Nessa linha de argumentação, afirma que: 

 ...a classificação dos processos de preparação da força de 
trabalho é característica do modelo taylorista-fordista no que se 
refere o modo de organizar o ensino, seja por via formal e 
escolar (pela qual se deu, principalmente, a formação do 
técnico), seja por ações diretas das empresas, realizadas 
normalmente nos seus centros de formação (onde se deu a 
formação de operários qualificados. Tendo em vista o modo de 
organização do ensino, em face do modo de organização do 
trabalho, a categoria qualificação parece ter tomado vários 
sentidos (RAMOS, 2002, p. 34).  
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Na visão de Frigotto (2003, p. 31), a luta que se processa até hoje é para que 

a qualificação humana não fique subordinada às leis de mercado e à sua adaptabilidade 

e funcionalidade.   

Ramos (2003, p. 34-36), procurando situar historicamente, explica que a 

categoria qualificação, na sua utilização mais conhecida, relacionava-se com os métodos 

de análise ocupacional que procuravam identificar as características de um posto de 

trabalho e inferir o perfil que um trabalhador precisaria ter para poder ocupar aquele 

tipo de trabalho. Desse modo, procurava-se apurar que tipo de qualificação era 

necessário que um sujeito  dominasse para ele poder assumir um emprego. Por isso, 

esteve associada tanto ao processo como ao produto da formação profissional. Nesse 

sentido, quando vista pela ótica do trabalhador, implicava a formação profissional 

necessária para assumir um determinado trabalho e, quando vista pela ótica do posto de 

trabalho, estava ligada ao processo e ao nível de saber acumulado, revelado nas 

atividades a serem executadas quando um sujeito viesse a ocupar aquele posto. É dessa 

perspectiva que surgem os códigos das profissões e sua classificação no âmbito da 

hierarquia social.   

Nesse plano, a autora considera, ainda, que, no modo de produção 

capitalista, na medida em que se fazia necessária para a objetivação do trabalho 

abstrato, firmou-se a associação da categoria qualificação aos processos de trabalho e ao 

desenvolvimento do saber profissional e social1 do trabalhador, incorporando a relação 

pedagógica. Nesse contexto, ocorria incluindo não só a complexidade ou simplicidade 

do trabalho, mas sua repercussão sobre o trabalhador como indivíduo, força de trabalho 
                                                
1 Marise Ramos (2003, p. 54) refere que os saberes sociais ou saber-ser compreenderiam mais que os 
saberes técnicos, pois incluem aspectos de personalidade e atributos do trabalhador.  



 
 
 
 

 

38 

 
 
 

e classe social, trazendo o potencial das relações técnicas e sociais para ampliação do 

conhecimento, quer de ordem explícita, quer tácita. Embora haja a tendência de limitá-

lo às regras e normas instituídas para a produção de valor de acumulação ao capital, a 

dimensão relacional, tecida nas relações sociais ascendentes e descendentes, inerentes 

ao próprio processo de produção, está embutida no termo.  

A evolução e aceleração das mudanças ocorridas na organização, tecnologia 

e gestão do trabalho, sobretudo na segunda metade do século XX, trazem novas 

discussões em torno da qualificação e dos processos educativos correspondentes. 

Evidenciam-se alterações na natureza qualitativa do trabalho. Há exigências de 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos trabalhadores, diferentes dos padrões até 

então requeridos pelos modos de produção e das organizações em geral.  Esses debates 

giram na perspectiva da mediação entre o padrão de reprodução do capital, as múltiplas 

necessidades humanas, a organização e as formas como o trabalho é concebido, além de 

como é tratado o processo educacional.  

A esse respeito, Frigotto se posiciona da seguinte forma: 

...a questão não é de se negar o progresso técnico, o avanço do 
conhecimento, os processos educativos e de qualificação ou 
simplesmente fixar-se no plano das perspectivas de resistência,  
nem de se identificar nas novas demandas dos homens de 
negócios uma postura dominantemente maquiavélica ou, então, 
efetivamente uma preocupação humanitária, mas de disputar 
concretamente o controle hegemônico do progresso técnico, do 
avanço do conhecimento e da qualificação, arrancá-los da esfera 
privada e da lógica de exclusão e submetê-los ao controle 
democrático da esfera pública para potenciar a satisfação das 
necessidades humanas (2003, p. 139).     
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Nesse contexto, sobretudo com a introdução da automação, da 

microeletrônica, da robótica e das novas formas de comunicação, os processos de 

produção mudam substancialmente.  

Esse novo processo, genericamente chamado de reestruturação produtiva, 

redefine novos atributos para a qualificação profissional. A extrema racionalidade 

presente no taylorismo-fordismo é substituída por padrão flexível, contemplando a 

polivalência e a multifuncionalidade dos trabalhadores.  

Nesse cenário contemporâneo, o debate prossegue sobre as condições de 

trabalho, emprego, qualificação, carreira e remuneração dos trabalhadores. A análise 

dessa nova perspectiva evidencia conseqüências como subcontratação, trabalho 

temporário – situação em que os trabalhadores perdem a garantia do emprego –, 

desespecialização – os trabalhadores qualificados têm o conteúdo do trabalho e seus 

saberes absorvidos pelos computadores –, além da precarização do próprio trabalho 

devido à desqualificação do trabalhador, à desregulamentação das regras de acesso e 

permanência em um mercado em profunda mudança.  

Observa-se, ao lado da transformação qualitativa da natureza do trabalho, 

diminuição do poder do sujeito sobre a produção, ao lado do aumento da intensidade do 

próprio trabalho. Evidencia-se, a partir desse contexto, a necessidade de se 

compreender, no estágio vivenciado nas organizações de trabalho, as reais implicações 

para o trabalhador, enquanto sujeito individual e coletivo, dentro de uma visão 

emancipatória do ser humano.  
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Ramos ressalta que passam a ser valorizados saberes e atitudes relacionadas 

aos posicionamentos desses trabalhadores como pessoa, e não só aqueles relacionados, 

diretamente, à formação e à formalização do trabalho em si.  

Evolui-se da importância às tarefas visíveis no ato do trabalho para ressaltar, 

também, as atitudes e os conhecimentos que elas pressupõem, mas que não são 

diretamente explicitados por fazerem parte dos saberes tácitos do trabalhador. Essa 

sabedoria implícita seria uma forma de conhecimento que, conquanto essencial à 

aquisição e ao desenvolvimento de tarefas qualificadas, é sempre apreendido através da 

experiência subjetiva, sendo muito difícil a sua transmissão através da modalidade da 

linguagem escrita e formalizada. Por isso mesmo, esse conhecimento está ligado à 

vivência concreta de um trabalhador particular, numa situação específica, como 

conhecedor único das idiossincrasias da totalidade ou de partes do processo de produção 

que o envolve (RAMOS, 2002, p. 53). 

Há, nesse sentido, a necessidade de transcender aos conteúdos do trabalho 

prescrito, indo às qualidades do sujeito reveladas na prática, por meio dos saberes e do 

saber-fazer. Isso inclui atributos pessoais, desejos, valores, assunção de 

posicionamentos críticos e reflexivos, direcionados à prática do trabalho em geral e não 

apenas ao exercício de uma determinada tarefa ou ocupação.  

Sob essa perspectiva, alguns aspectos passam a ser valorizados e a 

qualificação é caracterizada como qualificação real, remetendo-se diretamente ao 

sujeito e indo além da relação social estabelecida entre as capacidades profissionais e 



 
 
 
 

 

41 

 
 
 

sua classe salarial, conforme analisa Ramos. Nessa dimensão, o que permite a 

visibilidade da qualificação real é a competência. 

A noção de competência é a categoria que surge para fazer face à 

emergência das demandas do setor produtivo. Aparece frente ao conceito de 

qualificação, para ordenar novas práticas sociais. Aos poucos vem  se tornando um 

conceito socialmente regulador, embora atravessado por inúmeros questionamentos. 

Françoise Ropé e Lucie Tanguy (2003), argumentam que a utilização que é feita da 

noção de competência não permite, ainda, uma definição conclusiva do seu uso social e 

científico. O termo situa-se como uma noção cruzada, cuja opacidade semântica 

favorece sua aplicação em diferentes espaços, por atores com variadas intenções (ROPÉ 

e TANGUY, 2003, p. 16).  

Phillipe Perrenoud afirma que o reconhecimento da própria noção de 

competência é um desafio para as ciências cognitivas e para a didática. Define-a como 

“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 6). As 

competências mobilizadas não são conhecimentos em si mesmas, mas elas mobilizam, 

integram ou utilizam conhecimentos. Incorporam, também, elementos da realidade 

social, uma vez que, além dos recursos cognitivos e pessoais do sujeito, são mediadas 

pelas relações estabelecidas nas situações concretas em que acontecem.  

O exercício da competência pressupõe domínio do conhecimento, o que 

significa dizer que não se limita apenas à sua aplicabilidade, mas, em função da situação 
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experimentada, o sujeito seja capaz de buscar, reordenar e reconstruir suas 

aprendizagens. 

Há de se considerar que em um contexto em que o processo de trabalho em 

si não tem mais características permanentes, há lutas pelas condições de trabalho, por 

conquistas coletivas de regulação das formas de ascensão, além de mudanças profundas 

nas formas de credenciamento e desenvolvimento educacional; a subjetividade do 

trabalhador passou a ser elemento central no processo de reestruturação produtiva, uma 

vez que a racionalidade técnico-científica da produção passa a depender da 

sensibilidade humana e das capacidades preditivas e avaliativas do trabalhador.  

A categoria competência atende, conforme posição assumida por Ramos, a 

três propósitos básicos. Em primeiro lugar, pretende reordenar, do ponto de vista 

conceitual, a compreensão da relação trabalho-educação, afastando o foco da discussão 

sobre emprego e ocupação, centrando-se, entretanto, nas questões subjetivas do ser 

humano com o trabalho. Em segundo lugar, procura institucionalizar as formas 

adequadas, na atualidade, relativas à educação do ser humano trabalhador, o modo do 

trabalho ser gerido nas organizações dentro dos novos códigos de contratação, carreira e 

salário, a partir das novas relações de mercado. E, em terceiro lugar, objetiva formular 

padrões para a identificação da capacidade real do trabalhador em função de 

determinada ocupação, de forma a haver mobilidade entre as estruturas de emprego, na 

região e no país (RAMOS, 2002, p. 39).   

Entretanto, nesse movimento dialético, atravessado ainda por inúmeras 

indefinições, Ramos levanta a possibilidade de até que ponto a subjetividade dos 
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trabalhadores, nesse contexto, não está mais aprisionada à reprodução do capital, uma 

vez que, embora as relações de trabalho sejam renovadas na forma, pelo conteúdo 

continuam conservadas. Em contrapartida, ressalta, ainda, que existe um consenso 

construído em torno de que: 

... as novas tecnologias valorizariam as qualificações tácitas e as 
qualificações sociais dos trabalhadores, pois nelas se 
encontrariam elementos novos que permitiriam a recuperação e 
controle do saber e da produção pelos trabalhadores (RAMOS, 
2002, p. 58). 

 

Como percebemos, a situação em que nos encontramos na perspectiva 

qualificante do trabalhador não dispõe de uma posição fechada, coloca como centro do 

debate as capacidades criadoras e transformadoras do sujeito humano, revela a tensão 

permanente entre as forças do capital e do trabalho, além de evidenciar as várias 

dimensões e complexidade que fazem parte dessas relações. 

 

1.3 – Educação Hoje e Função Social do Ensino    

Nessa perspectiva histórica, a educação exerce grande atratividade e pressão 

sobre os sujeitos, uma vez que vêm sendo proclamados valores tidos como essenciais à 

sobrevivência e à eficácia no mundo do trabalho, como a necessidade ininterrupta de 

informação, conhecimento, flexibilidade, adaptabilidade, produtividade, 

desenvolvimento de competências, como meio de garantir um lugar social, embora com 

alto custo psicológico para os sujeitos. Chris Argyris (1985, p. 139) nos alerta que “a 

eficácia é a produção de um resultado desejado, de tal modo que sua produção possa 

continuar sob condições de recursos e custos psicológicos, semelhantes ou inferiores”. 
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Não é só o alcance da produtividade, do resultado em si, que interessa; tanto é que 

continua, no seu pensamento, afirmando: “[...] A eficácia retém um sentido especial 

para os profissionais. Não é necessário alcançar um fim desejado. É necessário alcançá-

lo sem, deliberadamente, criar fins indesejados” (ARGYRIS, 1985, p. 219).   

No contexto vivenciado, o aprendizado parece ser adquirido ou vendido 

como uma mercadoria qualquer, para consumo rápido e imediato, de modo a atender a 

demandas, muitas vezes fugazes e específicas, mas, constituindo-se, não raras vezes, em 

fonte de ansiedade, de incertezas, a partir das representações que se estabelecem. A 

corrida a esse novo tipo de produto justifica-se como a saída para disputar, em melhores 

condições, um lugar no mercado de trabalho, associando-se, diretamente, os níveis de 

escolaridade às melhores possibilidades de emprego. Entretanto, não podemos manter 

uma visão linear e reducionista dessa questão, uma vez que observamos outros fatores 

que precisam ser levados em consideração para que o cidadão consiga engajar-se, 

plenamente, no mundo do trabalho. Silvia Manfredi (2002, p. 32) refere que:   

… as relações entre trabalho, escolaridade e profissionalização 
resultam de uma complexa rede de determinações, mediações e 
tensões entre diferentes esferas da sociedade econômica, social, 
política e cultural. [...] Por conseguinte as representações que 
povoam o imaginário social sobre as correlações entre 
escolaridade, trabalho e profissão não espelham de modo nítido 
as ligações existentes entre as estruturas, os processos e os 
interesses dos sujeitos sociais envolvidos. 

 

Por outro lado, a prática educativa, ao longo do tempo, tem se preocupado 

com a massificação de conteúdos que expressam o que é necessário desenvolver em 

relação às capacidades cognitivas, sobretudo no que se refere a disciplinas tradicionais, 
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e o que é preciso aprender para se “dar bem na vida” e que o ensino deve cuidar. Esse 

fator, além de fortemente enraizado e valorizado na ação da escola, é um papel que a 

sociedade atribui à educação. Nesse sentido, há o predomínio de uma prática que 

prioriza conteúdos conceituais, aplicados de forma transmissiva e de modo 

uniformizador, conforme nos indica Antoni Zabala (1998, p. 48). 

Como esse autor, entendemos que a função social do ensino é formação 

integral do sujeito, não se podendo dissociar a sua educação do ambiente do qual é parte 

e de todas as relações que precisa estabelecer consigo mesmo, com o seu entorno, com o 

outro, com o grupo, com a comunidade, para estabelecer trocas, entender as diferenças, 

tecer redes, desenvolver habilidades e competências, de modo a dar sentido à vida e 

ajudar na construção de sua humanidade.  

Zabala considera, ainda, que educar implica formar sujeitos que não estão 

divididos em departamentos estanques ou em capacidades isoladas e, referindo-se às 

capacidades humanas, coloca que: 

A proposta de C. Coll (1996) – que estabelece um agrupamento 
em capacidades cognitivas ou intelectuais, motoras, de 
equilíbrio e autonomia pessoal (afetivas), de relação interpessoal 
e de inserção e atuação social – tem a vantagem, em minha 
opinião, de não atomizar excessivamente o que, sem dúvida se 
encontra fortemente inter-relacionado, ao mesmo tempo que 
mostra a indissociabilidade, no desenvolvimento pessoal, das 
relações que se estabelecem com os outros e com a realidade 
social (ZABALA, 1998,  p. 28).  

 

Situando esse tipo de modelo que a escola, na sua história, tem optado para 

direcionar suas ações, Zabala refere que: 
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... esta determinação não é simples, já que por detrás de qualquer 
intervenção pedagógica consciente se escondem uma análise 
sociológica e uma tomada de posição que sempre é ideológica. 
As razões que justificam a resposta à pergunta de quais serão as 
necessidades de todo tipo que terão nossos alunos quando forem 
adultos, ou seja, em pleno século XXI, e a avaliação das 
capacidades que terão de potencializar para que possam superar 
os problemas e os empecilhos que surgirão em todos os campos 
(pessoal, social e profissional) não apenas estão sujeitas a uma 
análise prospectiva, como principalmente à consideração do 
papel que deverão ter na sociedade (ZABALA, 1998, p. 29). 

 

Verificamos que, na educação profissional, há, também, uma preocupação 

centrada numa visão predominantemente mecanicista, operativa e utilitária, baseada em 

conteúdos conceituais e procedimentais, diretamente relacionados aos saberes da área 

conhecimento, que retratam aspectos técnicos e instrumentais da formação.  

 

1.4 – Formação Profissional no Brasil – um Pouco da História 

Constata-se que, na educação profissional, no Brasil, no período 

compreendido entre os anos 1940-1970, foram consolidados os mecanismos legais e as 

estruturas formativas instituídas ao longo da história, no país. Essa evolução ajudou a 

cristalizar as concepções e as práticas dualistas, características do trato da educação no 

país, de modo que, de forma bem definida, configurou-se, de um lado, a concepção de 

educação escolar acadêmico-generalista e, do outro, a educação profissional, conforme 

explicita  Manfredi (2002, p. 102-108). 

Afirma a autora que, mesmo depois da promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em 1961, essa dualidade estrutural persistiu, embora 
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houvesse maior flexibilidade na passagem entre uma e outra forma de ensino. Nesse 

contexto, as principais agências de formação profissional, as instituições que 

compunham o sistema S, funcionaram como um sistema paralelo de ensino e atingiram 

uma fase de grande expansão.  

Vale ressaltar que o Sistema S foi constituído a partir de 1942, em virtude 

da visão e das demandas dos setores empresariais, caracterizando-se, hoje, por uma rede 

de educação profissional paraestatal, organizada e gerida pelos órgãos sindicais, através 

das confederações e federações de representação empresarial, possuindo uma estrutura 

organizacional de gestão e de financiamento comum. Atualmente, é composto pelos: 

Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – e Sesi – Serviço Social da 

Indústria, para o setor industrial; Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

– e Sesc – Serviço Social do Comércio, para o setor de comércio e serviços;  Senar – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola, para o setor agrícola; Senat – Serviço 

Nacional de Aprendizagem de Transportes – e Sest – Serviço Social em Transporte, 

para o setor de transporte, além do Sebrae – Serviço de Apoio à Pequena e Média 

Empresa e do Sescoop – Serviço Social das Cooperativas de Prestação de Serviços.  

A estratégia desenvolvimentista, adotada pelos governos militares, priorizou 

a construção de grandes obras em diversos estados brasileiros (hidroelétricas, pólos 

petroquímicos, pólos agropecuários, expansão dos núcleos de exploração e produção do 

petróleo), fazendo surgir a necessidade de uma intensa preparação de trabalhadores. Foi 

um tempo em que foram ofertados diversos programas de treinamentos pelo PIPMO – 

Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra, através das instituições de 

formação profissional existentes, para uma capacitação rápida, com pouco conteúdo, 
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voltado para aspectos práticos e operacionais. Essa perspectiva tecnicista dos projetos 

de desenvolvimento, na análise de Manfredi, fortaleceu não só o sistema S, como, 

também, empresas da iniciativa privada, sobretudo pela aprovação da Lei 6.297/57, que 

concedia incentivos fiscais para que elas próprias implementassem projetos de formação 

profissional. A referida lei concedeu às pessoas jurídicas a oportunidade de deduzir do 

lucro tributável, para fins de imposto de renda, o dobro das despesas realizadas no país 

com projetos de formação profissional, desde que aprovados pelo Ministério do 

Trabalho. Os incentivos poderiam ser gastos com preparação da força de trabalho, 

aquisição de equipamentos, construção e instalação de centros de formação profissional. 

Essa situação permaneceu até 1990, quando, por medida provisória, a Lei 6.297/57 foi 

suspensa.  

Nos anos 70, ao ser deflagrada outra reforma na educação em relação aos 

ensinos fundamental e médio, por intermédio da Lei 5.692/71, foi  promovida, formal e 

compulsoriamente, a equiparação entre os cursos secundário e técnico. Manfredi (2002, 

p. 105), citando Cury (1982), afirma que, mediante essa lei, se pretendeu fazer a opção 

pela profissionalização universal de 2o grau, transformando o modelo 

humanístico/científico num científico/tecnológico. Ressalta, ainda, que esse 

posicionamento ocorreu em um momento em que o país se preparava para participar da 

economia mundial e delegava ao sistema educacional a tarefa de preparar a população 

que freqüentava a escola para entrar no mercado de trabalho.   

Entretanto, o fato de existir a Lei 5.692/71, não foi suficiente para articular, 

de forma compulsória, a transformação do ensino público de 2o. grau em ensino 

profissional, o que se atribui à falta de condições de infra-estrutura no próprio 
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aparelhamento do Estado. Dessa forma, foi sofrendo diversas alterações e, já no ano de 

1982, chega a Lei 7.044 que, baseada nos Pareceres do MEC – Ministério de Educação 

e Cultura à época –, faz a distinção entre o ensino de formação geral – o ensino básico –

, e o ensino profissionalizante, que deveria se efetivar por meio de habilitações 

específicas e plenas. Com isso, voltava-se à dualidade estrutural entre formação básica e 

profissionalizante que, no posicionamento de Manfredi (2002, p. 107), fundamentada 

em Moraes (1999, p. 55), contribuiu para deixar mais ambíguo o ensino médio, além da 

desestruturação que provocou nas redes estaduais de ensino técnico, situação que só não 

foi compartilhada pelas escolas técnicas federais, certamente, pela autonomia que 

detinham desde 1959. 

No âmbito mundial, as alterações nas relações e na forma de preparação para 

o trabalho não correspondiam mais às exigências do novo modo de produção. 

Começam, então, as exigências de educação para ampliação de uso das capacidades 

humanas, de forma que os sujeitos trabalhadores sejam capazes, não só de cuidar das 

operações cotidianas, mas de criar métodos de trabalho e contribuir com soluções 

adequadas para problemas inéditos, dada a complexidade que assumem os ambientes 

produtivos. Dessa forma, torna-se necessário um outro modo de organização do ensino, 

tanto escolar como através das agências de formação profissional, seja por iniciativa das 

empresas ou do próprio sistema de ensino formal, para apoiar o desenvolvimento de 

novas habilidades e competências, face à realidade. 

Foi nesse cenário que, na década de 90, se iniciou uma ampla e profunda 

discussão sobre as reformas educacionais, considerando as novas propostas e 

formulações fundadas sobre as relações trabalho e educação. 
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O que alimentou o debate, no país, foram projetos e propostas de diferentes 

grupos sociais, fruto de um longo processo de lutas políticas e ideológicas, presentes nas 

diversas camadas da sociedade, que acompanharam, na Câmara e no Senado Federal, o 

encaminhamento da Lei Federal n° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB.     

Conforme observa Manfredi, promulgada, a lei declara, com relação aos 

ensinos médio e profissional, que o principal objetivo da reforma é a melhoria da oferta 

educacional e sua adequação às novas demandas econômicas e sociais de um mundo 

globalizado. Dessa forma, os novos padrões de qualidade, competitividade e 

produtividade, exigidos pelo mercado de trabalho, deverão acompanhar o rápido avanço 

tecnológico. O ensino médio deverá articular conhecimentos e competências, 

preparando para a vida. A educação profissional, de caráter complementar, deverá 

conduzir ao contínuo desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e destinar-se-á 

a estudantes e egressos dos ensinos fundamental, médio e superior, bem como ao 

trabalhador em geral, jovem ou adulto, independentemente da escolaridade alcançada 

(MANFREDI, 2002, p. 128-129).  

Segundo Marise Ramos, estruturalmente, as principais mudanças da referida 

Lei foram a definição da identidade do ensino médio como educação básica e a 

separação da educação profissional técnica da educação básica, adquirindo caráter 

complementar ao ensino médio. As reformas curriculares, por sua vez, visam a 

reorientar a prática pedagógica para a transmissão dos conteúdos disciplinares dirigidos 

para a construção de competências (RAMOS, 2002, p. 125-126). 
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Com relação à Educação Profissional, o texto da LDB dispõe, no Capítulo 

III: 

Art. 39.  A educação profissional, integrada às diferentes formas 
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.  

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em 
geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à 
educação profissional. 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou diferentes estratégias de 
educação continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho. 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, 
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 
conclusão de estudos. 

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação 
profissional de nível médio quando registrados terão validade 
nacional. 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível da escolaridade. 
 

Em 23/07/2004, pelo Decreto 5.154, a referida lei recebeu sua última 

regulamentação, que,  nos Artigos 1° e 2°, especifica como a educação profissional 

deverá ser desenvolvida: 

Art. 1º - A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, observadas as diretrizes 
curriculares nacionais definidas pelo Conselho da Educação, 
será desenvolvida por meio de cursos e programas de: 
I – formação inicial e continuada de trabalhadores; 

II – educação profissional técnica de nível médio; e  

III – educação profissional tecnológica de graduação ou pós-
graduação.   
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Art. 2° – A educação profissional observará as seguintes 
premissas: 

I – organização por áreas profissionais, em função da estrutura 
socioocupacional e tecnológica; 

II – articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e 
emprego, e da ciência e tecnologia. 

 

Essa nova configuração da educação, no país, ao separar os ensinos médio e 

profissional, de forma a operarem através de sistemas e redes diferentes, estabelece duas 

lógicas distintas: enquanto o primeiro tipo de ensino articula uma perspectiva para a 

continuidade dos estudos, sobretudo no nível universitário, o segundo está apoiado no 

funcionamento do mercado. Esse posicionamento da LDB repõe a dualidade estrutural 

que vem caracterizando o sistema educacional brasileiro.  

Ao se retratar a história, mesmo através de um pequeno recorte, delineiam-se 

nítidos contornos da importância que assume a relação trabalho e educação, uma vez 

que emergem dessa relação, por si contraditória, as concepções, estratégias e processos 

para a formação humana em um mundo onde a situação de trabalho apresenta-se 

instável e as trajetórias profissionais dos jovens e adultos, cada vez mais imprevisíveis. 

Daí, a indagação de Maria Ciavatta Franco:  

… o que significa preparar para o trabalho em um mundo como 
este? [...] A formação profissional é vista como uma resposta 
estratégica, mas polêmica, aos problemas postos pela 
globalização econômica, pela reestruturação produtiva, pela 
busca da qualidade e da competitividade, pelas transformações 
do mundo do trabalho e pelo desemprego estrutural (FRANCO, 
1998, p. 101).  
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É nessa perspectiva que as propostas de educação profissional precisam 

contemplar, como contexto, o mundo do trabalho e a preparação do ser humano em 

todas as suas dimensões, considerando não só os processos e conhecimentos que os 

sujeitos-trabalhadores tratam no seu cotidiano, mas aqueles que se relacionarão de 

forma sistemática no processo de formação profissional.    

No Brasil, historicamente, diferentes grupos da sociedade civil com 

perspectivas político-ideológicas distintas sempre tomaram iniciativas na área da 

educação profissional. E hoje, tomando como referência a análise realizada por 

Manfredi, presenciamos, com intensidade expressiva, construção de espaços e propostas 

para tratá-la, sejam por projetos com orientação dos grupos dominantes, sejam de outros 

que se propõem a ser contra-hegemônicos.  

Fica-nos, diante do exposto, a hipótese de que essa dicotomia entre educação 

em geral e educação profissional parece perder sentido. Elas formam um continuum, 

uma vez que a competência do sujeito-trabalhador não é mais uma questão de 

desempenho técnico, mas do exercício de sua humanidade.     

A partir dessa configuração do trabalho e educação nos remetemos ao estudo 

dos saberes que orientam e embasam a prática docente.   
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1.5 – Saberes dos Docentes  

Bernard Charlot afirma que nascer é ingressar em um mundo no qual 

estamos submetidos à obrigação de aprender, uma vez que o ser humano só torna-se 

sujeito apropriando-se do mundo. Neste sentido, enumera várias formas do aprender: 

Aprender pode ser adquirir um saber, no sentido estrito da 
palavra, isto é, um conteúdo intelectual (“meter coisas na 
cabeça”, como os jovens dizem): significa, então, aprender a 
gramática, a matemática, a data da batalha de Marigan, a 
circulação do sangue, a história da arte...) Mas, aprender pode 
ser também dominar um objeto ou uma atividade (atar os 
cordões dos sapatos, nadar, ler...), ou entrar em formas 
relacionais (cumprimentar uma senhora, seduzir, mentir...) 
(CHARLOT, 2000, p. 59).  

 

Por outro lado, menciona, também, que adquirir saber assegura certo 

domínio do mundo no qual se vive, a comunicar-se com os outros, a compartilhar 

experiências, a tornar-se mais independente e mais seguro de si. Portanto, procurar o 

saber é instalar-se num certo tipo de relação com o mundo. Em contrapartida, não é fácil 

desvelar a diversidade de vínculos das várias maneiras que o sujeito interage com o 

mundo e com os outros, uma vez que o ser humano enquanto sujeito do saber se 

confronta à pluralidade das relações que mantém com o mundo em que vive 

(CHARLOT, 2000).  

Para esse autor, o saber se apresenta em forma de enunciados 

descontextualizados, que parecem autônomos, ter existência, sentido e valor por si 

mesmo. Mas, esses enunciados, na verdade, são formas sintetizadas de uma atividade de 

relações que são sempre relações com o mundo. E continua:  
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Não há saber que não esteja inscrito em relações de saber. O 
saber é construído em uma história coletiva que é a da mente 
humana e das atividades do homem e está submetido a 
processos coletivos de validação, capitalização e transmissão. 
Como tal, é o produto de relações epistemológicas entre os 
homens. Não obstante os homens mantêm com o mundo e entre 
si (inclusive quando são “homens de ciência”) relações que não 
são só epistemológicas. Assim sendo, as relações do saber são, 
mais amplamente, relações sociais (CHARTOT, 2000, p. 63). 

 

Ao tratar do ofício docente, Maurice Tardif (2002), a partir de suas 

pesquisas e reflexões, situa os saberes dentro de um contexto amplo, considerando que 

esses saberes são construídos na história de vida; fazem parte da identidade dos 

professores, compondo-se, também, nas diversas relações profissionais que travam na 

ação educativa. 

Atribui à noção de saber conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi chamado de saber, saber-fazer e de saber-

ser (TARDIF, 2002). Sua abordagem vai por um caminho em que diz procurar escapar 

do mentalismo, ou seja, de reduzir esses saberes a processos mentais, e do 

sociologismo, uma vez que defende que os saberes dos professores estão em íntima 

relação com o que, nos seus ambientes, são, fazem ou dizem, não deixando de imprimir 

sua marca pessoal. 

Por conseguinte, os saberes dos professores são de natureza social, porque: 

são partilhados por um grupo que possui uma relação comum de trabalho e estão 

sujeitos a condicionamentos coletivos pela estrutura do próprio trabalho; sua posse e 

utilização repousam sobre um sistema que orienta sua definição e lhe garante 
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legitimidade; o seu objeto é social, uma vez que trabalha com práticas sociais2 na 

intenção de educar sujeitos pelo ensino, decorrendo, daí, toda uma interação de 

conhecimentos, reconhecimentos e papéis, que podem ser modificados e negociados por 

expectativas e contextos diferenciados; o que ensina e a maneira de ensinar evoluem 

com as mudanças sociais, inscrevendo-se em construções sociais cujos conteúdos, 

formas e modalidades dependem do momento da sociedade, da cultura e das relações de 

poder que dominam a educação; e, ainda, por ser adquirido no âmbito de uma 

socialização profissional, é no espaço do trabalho cotidiano que é incorporado, 

modificado, adaptado em função da carreira e da própria profissionalização. Tanto que 

afirma: “O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber 

dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a 

ela adaptá-los e para transformá-los” (TARDIF, 2002, p. 15).  

Afirma, também, que os saberes dos professores são plurais, uma vez que se 

originam em fontes variadas e implicam o exercício profissional, o conhecimento do 

trabalho e em várias formas de saber-fazer.   

Refere que o saber docente é, ainda, temporal, porque supõe o domínio 

progressivo dos saberes necessários à realização do próprio trabalho em si e na 

proporção que o realiza. Nesse sentido, vale esclarecer que, mesmo sem receber uma 

formação específica, todos nós temos conhecimentos e representações do que é “ser 

professor”, elementos modelados nas relações sociais e no processo de escolarização 

como alunos, pais, irmãos etc., através das diversas instituições de ensino com que nos 

confrontamos. Tardif nos lembra que “tal dimensão é necessariamente formadora, pois 
                                                
2 Práticas sociais entendidas como ações que se concretizam na interação entre sujeitos e refletem o 
contexto em que são partes. 
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leva os futuros professores a adquirirem crenças, representações, certezas sobre a 

prática do ofício de professor, bem como sobre o que é ser aluno” (2002, p. 20). Nessa 

direção, Benedito posiciona-se dizendo que se constata, por meio da investigação da 

prática, que o docente (no caso de sua análise, refere-se ao universitário) aprende a sê-lo 

através de uma socialização, em parte, intuitiva, pautando-se no que apreendeu, ao 

acompanhar a rotina de outros professores, ou pelos modelos introjetados através do 

ensino que recebeu no seu período escolar (1995) (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, 

p. 36). 

No discurso cotidiano, atribuímos às situações, vivências, especificidades de 

alguns tipos de conhecimento, as explicações que justificam a maneira de ensinar, que 

são demonstradas, na prática, pelos professores. A forma como muitos se destacam 

favorece, ainda, a percepção da efetividade dessas aprendizagens e da qualidade de sua 

ação, constituindo-se em fator identitário, impondo-se como evidências e tornando-se, 

ao longo do tempo, em práticas sociais partilhadas.  

Todo saber implica aprendizagem por um processo de formação que requer 

tempo e que é constituído a partir das relações entre sujeitos, que lhe atribuem sentido, e 

significado. Quando atingem um certo grau de desenvolvimento e sistematização são 

incorporados e, geralmente, integrados aos processos de formação.  

Nesse movimento, os conhecimentos profissionais só se tornam saberes à 

proporção em que forem efetivamente mobilizados para subsidiar o trabalho docente. 

Orquídea Guimarães, sintetiza  o trabalho docente 
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... como prática social, política e pedagógica, envolve as 
relações entre sujeitos sociais e históricos, possui finalidades 
sociais, é situado em um contexto, devendo só nele ser 
analisado, reconhecendo a ação produtora do docente, 
consciente de seu papel e do domínio de seu trabalho, posição 
consciente e politicamente organizada. Essas características 
conferem à ação docente a condição de ser reconhecida 
enquanto trabalho propriamente dito (GUIMARÃES, 2004, p. 
49-50). 

 

Diante da interface entre saber e trabalho e da inter-relação entre saber e 

trabalho docente, Tardif nos sugere que um fio condutor para compreender o processo é 

que o saber dos professores deve ser entendido na relação que estabelece na escola e na 

sala de aula:  

Embora os professores utilizem diferentes saberes, essa 
utilização se dá em função de seu trabalho e das situações, 
condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. Isto 
significa que as relações com os saberes nunca são relações 
estritamente cognitivas: são mediadas pelo trabalho que lhes 
fornece princípios para enfrentar e solucionar as situações 
cotidianas (TARDIF, 2002, p. 17). 

 

 Corroborando com essa posição, Clermont Gauthier afirma que os saberes 

nos quais os professores se apóiam dependem diretamente das condições históricas em 

que exercem sua profissão. Os saberes dos professores só podem ser compreendidos em 

relação às condições em que estruturam seu trabalho e o impelem a produzir soluções 

para os problemas que encontram (GAUTHIER, 1998, p. 343).  

Pimenta e Anastasiou referem ser relevante considerar: 

A importância dos saberes das áreas do conhecimento (ninguém 
ensina o que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar 
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é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções 
de sentido na formação do humano), dos saberes didáticos (que 
tratam da articulação da teoria da educação e da teoria do ensino 
para ensinar nas situações contextualizadas), dos saberes da 
experiência do sujeito professor (que dizem do modo como nos 
apropriamos de ser professor em nossa vida). Esses saberes se 
dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, revendo-
se, redirecionando-se, ampliando-se, criando (2002, p. 71). 

 

O estudo de Socorro Silva indica que: 

A prática docente é orientada por saberes provenientes de uma 
multiplicidade de espaços e modos de aprendizagem, podemos 
classificá-los como sendo de natureza formal, cursos de nível 
médio, superior e capacitações em serviço; e os de natureza 
informal, como sendo aqueles que ocorrem através das 
interações com os colegas, os alunos, a comunidade e 
fundamentalmente na sala de aula (SILVA, 2000, p. 187). 

 

Para Tardif (2002), os saberes docentes são os saberes profissionais, os saberes 

disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. Os saberes 

profissionais – são transmitidos na formação, através das entidades de formadoras de 

professores e, por isso, ligados à ciência da educação; saberes disciplinares – são 

saberes sociais, definidos e selecionados pela instituição universitária e que se integram 

à prática docente, correspondendo aos diversos campos do conhecimento, sob a forma 

de disciplina; saberes curriculares – constituem-se nos discursos, métodos, conteúdos, 

programas, que os professores aplicam; e saberes experienciais – desenvolvidos no 

exercício cotidiano do professor e no conhecimento de seu meio.  

Esse autor considera que o fundamento dos saberes experienciais é que o 

ensino acontece em situações reais em que são exigidas, do docente, habilidades, 



 
 
 
 

 

60 

 
 
 

improvisações, para lidar com situações variadas e não planejadas – ocorrências 

freqüentes no exercício cotidiano da função. Compara, inclusive, um professor perito a 

um músico que improvisa, ao criar coisas novas, partindo de rotinas e formas 

estabelecidas de fazer.  

Os saberes experienciais têm como características serem ligados às funções 

dos professores e, através de sua realização, são modelados, mobilizados e adquiridos; 

serem sincréticos e heterogêneos uma vez que não repousam sobre um repertório de 

conhecimentos unificado e coerente, mas sobre um saber-fazer em função de situações e 

contingentes da prática profissional; serem complexos, não analíticos, aderentes tanto ao 

comportamento do professor quanto a sua consciência discursiva; serem abertos e 

permeáveis, pois integram novas experiências. São considerados “experienciados” por 

serem experimentados no trabalho e trazerem a marca do autor levando-o, inclusive a 

posicionar-se diante dos outros conhecimentos. Para Tardif, funciona como uma 

“epistemologia da prática docente” e tem pouco a ver com os modelos inspirados pelo 

conhecimento técnico e nas formas dominantes do trabalho material.  

Os saberes se incorporam à experiência individual e coletiva em forma de 

habitus e de habilidades.  

Para Tardif, a fim de poderem lidar com os condicionantes, típicos da atividade 

docente, os professores desenvolvem o habitus. Isto é, disposições adquiridas na e pela 

prática que permitem desenvolverem formas-padrão para  tratarem os diferentes 

contextos, tornando-se macetes profissionais, através de um saber-fazer ou saber-ser 

pessoais e profissionais, validados nas atividades diárias. 
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Habitus é um conceito de Pierre Bourdieu. Charlot (2000) considera que, para 

Bourdieu, o agente social não seria um indivíduo autônomo, completamente consciente 

de suas motivações, com plena consciência de suas intenções, nem seria como sujeitos 

diante de um objeto. Ele exclui o sujeito, mas considera o agente. Estes são ativos e 

atuantes, não agem sem razão e são dotados de senso prático. São os agentes que agem 

em função de disposições psíquicas, que foram socialmente construídas: seu habitus. 

Desse modo, o habitus é: 

Um conjunto de disposições psíquicas transponíveis e duráveis: 
princípios de classificação, de visão, de divisão, gostos etc.; em 
suma princípios de percepção. Essas disposições são que regem 
as representações e as práticas do agente social e ordenamento 
do mundo (CHARLOT, 2000, p. 35). 

 

As diversas relações entre o trabalho docente e os saberes fazem dos 

professores um grupo social e profissional, cuja existência depende do domínio, 

mobilização, articulação e utilização desses saberes. Guimarães (2004, p. 39) refere que 

a mobilização está relacionada ao domínio de conhecimentos; a ressignficação acontece 

pela efetiva realização do trabalho docente; a articulação resulta da diversidade de 

conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória, a partir da qual o professor atribui 

outros sentidos; e a utilização diz respeito à seleção dos saberes mobilizados para 

atender as necessidades concretas do trabalho docente .      

Vale salientar as reflexões de Tardif (2002) sobre as ligações que os 

professores mantêm com os saberes da formação profissional, com os saberes 

disciplinares e com os saberes curriculares, considerando-as como uma relação de 

exterioridade, uma vez que, diante desses saberes, assumem um papel, 
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de “transmissores”, de “portadores” ou de “objetos” de saber, 
mas não de produtores de um saber ou de saberes  que poderiam 
impor como instância de legitimação social de sua função ou 
como espaço verdade de sua prática. Noutras palavras, a função 
docente se define em relação aos saberes, mas parece incapaz de 
definir um saber produzido ou controlado pelos que a exercem 
(TARDIF, 2002, p. 40). 

 

Os professores não são os responsáveis pelos saberes curriculares e 

disciplinares que transmitem. As universidades e as escolas são responsáveis pela 

definição desses saberes, os quais são incorporados à prática docente. Aparecem como 

produtos, de forma geral, determinados em sua forma e conteúdo pela tradição cultural e 

pelos grupos produtores, através das disciplinas e programas a serem desenvolvidos, 

coordenados pelos agentes educacionais. O saber dos docentes, nessas situações, seria a 

adequação dos procedimentos pedagógicos ao que for necessário transferir aos 

estudantes. 

Sobre essa questão é importante situar que Donald Schön (1992) e Kenneth 

Zeichner (1993) ressaltam que o movimento decorrente do professor como um 

profissional reflexivo é conseqüência da crise de confiança, vivenciada no âmbito 

educacional, quanto ao conhecimento profissional dos professores. Nesse sentido, 

Schön (1992) propõe um tipo de formação profissional baseada na epistemologia da 

prática, ou seja, na valorização da prática profissional como oportunidade de 

reconstrução do conhecimento meio da reflexão, análise e problematização desta 

prática, e o reconhecimento do conhecimento implícito, interiorizado, subconsciente, 

mas presente nas soluções que os profissionais encontram para empreender suas ações. 

Zeichner (1993), por sua vez, afirma que, ao longo do tempo, os professores limitaram-

se a cumprir o que os outros ditam de fora da sala de aula, tornando-se atores passivos. 
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A prática reflexiva implica reconhecimento de que os professores são profissionais que 

devem e podem desempenhar um papel ativo na formulação dos propósitos e objetivos 

do seu trabalho, assim como dos meios para atingi-lo, sendo, também, produtores do 

saber que utilizam. 

Por isso, reflexão também significa o reconhecimento de que a produção de 

conhecimentos sobre o que é um ensino de qualidade não é propriedade exclusiva das 

universidades e centros de investigação e desenvolvimento. Os professores também têm 

teorias que podem contribuir para uma base codificada dos conhecimentos de ensino.  

Apesar das discussões a respeito da emancipação dos professores, da 

necessidade de eles produzirem conhecimentos sobre sua própria prática. Na literatura 

científica sobre o ensino é visível a ausência de produção desses mesmos professores 

acerca de questões e problemas que usam para interpretar e melhorar a qualidade do seu 

trabalho. O conceito de professor reflexivo, para Zeichner (1993), implica 

reconhecimento da riqueza da experiência que reside na prática dos bons professores.  

Para esse autor, o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve 

começar pela reflexão sobre sua própria experiência. Reflexão que também significa o 

reconhecimento de que o processo de aprender e ensinar se prolonga durante toda a 

carreira do professor. Nessa perspectiva, o tipo de saber inteiramente tirado da 

experiência dos outros é, no mínimo, pobre e pode se constituir em uma ilusão.  

A partir do conceito de ensino reflexivo, os formadores de professores 

devem ajudar os futuros professores a interiorizarem a disposição e a capacidade de 



 
 
 
 

 

64 

 
 
 

estudar a sua prática para melhorá-la com o tempo, responsabilizando-se, também, pelo 

seu próprio desenvolvimento profissional.  

Essas questões levantadas por Schön (1992) e Zeichner (1993) aproximam 

esses dois autores de Tardif, quando este aponta a relação de exterioridade que os 

professores mantêm com os saberes profissionais, disciplinares e curriculares e que  

os saberes experienciais surgem como o núcleo vital do saber 
docente, a partir do qual os professores tentam transformar suas 
relações de exterioridade com os saberes em relações de 
interioridade com sua própria  prática (TARDIF, 2002, p. 54).   

 

Mediante suas pesquisas, Tardif argumenta que os professores reagem à 

impossibilidade de produzir os saberes disciplinares, curriculares e da formação, através 

do que eles compreendem que dominam, na sua prática, questão que, na visão de Schön 

(1992) e Zeichner (1993), também merece ser rompida, de modo a possibilitar o 

reconhecimento como produtor e não apenas reprodutor. São os saberes experienciais 

que favorecem os professores julgarem os limites e a adequação de sua formação, os 

programas que lhe são expostos, qual o modelo de excelência no seu universo 

profissional, etc. Como é o saber originado na prática cotidiana dos docentes, muitas 

vezes, não está sistematizado, mas se constitui em representações que dão suporte para 

entender, explicar, orientar e validar a própria prática, tornando-se a base de 

competência desses profissionais. São considerados a cultura docente em ação. Por 

conseguinte, há o requerimento à necessidade de explicitá-los, a fim de criticá-los em 

relação com os outros saberes, ao contexto onde se materializam e à própria prática.  
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Em relação aos professores de formação profissional, há uma aceitação 

tácita de que não é necessária uma formação dirigida a esse tipo de ensino, sendo 

essencial para a atividade o domínio de conhecimento no campo profissional específico. 

Entretanto, em uma situação de ensino múltiplos fatores precisam ser tratados de forma 

coordenada e/ou simultânea, para se chegar a uma ação competente, carecendo o 

docente acionar saberes e competências específicas para tratar os problemas da 

realidade. Desse modo, a reflexão sobre a prática e a socialização dos saberes 

experienciais desses profissionais é relevante para favorecer a aprendizagem dos alunos 

e a função social do ensino. Freire concebe que “Quanto mais me torno rigoroso na 

minha prática de conhecer tanto mais, porque crítico, respeito devo guardar pelo saber 

ingênuo a ser superado pelo saber produzido através do exercício da curiosidade 

epistemológica” (FREIRE, 1992, p. 71). 

De outro ponto de vista, Chris Argyris (1994) e Schön (1974), no trabalho 

que desenvolveram, juntos, na formação de professores, sobre o que mobiliza a ação 

humana, consideram que atrás de toda ação existe uma teoria, ou seja, um tipo de 

conhecimento que lhe dá sustentação. Denomina-as de teorias de ação, que são meios 

para alcançarmos o que queremos.  

A tese básica dos autores é que todo comportamento humano é intencional, 

portanto, deliberado e passível de correção se submetido à reflexão e à adaptação. Esses 

autores afirmam que a observação do comportamento deliberado se dá num grau de 

complexidade e flexibilidade maiores do que naturalmente se dá na observação de 

situações menos complexas. Citam, por exemplo, as ondas do mar, acerca das quais 

nossa capacidade de fazer previsão se mantém com mais precisão. No caso do 
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comportamento humano, não se pode explicá-lo completamente pela observação 

externa. Pode-se fazer inferências, atribuições ou pode-se articular uma teoria pela 

observação que se tem do comportamento, estabelecendo algumas predições dentro de 

certo escopo.  

Entretanto, observar e predizer um comportamento ou um conjunto de 

comportamentos de uma dada pessoa, numa certa situação, e alcançar a intenção da 

ação, não é só uma questão de se estabelecer um roteiro lógico, que garanta precisão. 

Cada pessoa possui roteiros implícitos de ação, que são tácitos, e que, por isso, os utiliza 

sem maiores exigências de reflexão. Tem esses roteiros porque assim os aprendeu e faz 

uso deles para agir e conviver nos ambientes sociais. 

Para esses autores, as teorias se concretizam mediante a teoria proclamada e 

a teoria de prática, ou teoria-em-uso. A teoria proclamada refere-se ao conjunto de 

crenças, valores e atividades declaradas pela pessoa, no discurso, como orientadores de 

sua vida e ação, mas que não são confirmadas na prática. A teoria de prática é o 

conjunto de regras, crenças, valores, normas internalizadas, que na prática determinam o 

comportamento concreto da pessoa. A teoria de prática funciona como um programa 

mestre com o qual a pessoa tenderá a praticar comportamentos semelhantes, em 

circunstâncias semelhantes. Especificar o conhecimento contido nas teorias de prática 

significa codificar um corpo de crenças em relação ao comportamento deliberado. A 

estrutura da teoria praticada pode ser conhecida através dos pressupostos comuns que 

delineiam os elementos lógicos contidos na teoria. Na vida cotidiana, quanto mais 

distante o discurso for da prática, mais incoerente será o comportamento da pessoa. 

Entretanto, nem todas as pessoas têm consciência das incongruências e inconsistências 
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de suas teorias de ação. No decorrer de suas vidas, elaboram formas de raciocínio para 

justificar seus comportamentos que guiam as ações e regem suas decisões no dia-a-dia. 

Muitas vezes, essas formas de ação não mais se coadunam com as expectativas dos 

resultados intencionados, mas, por estarem internalizadas, é o modelo praticado, o 

repertório disponível, e, por isso, apóiam na definição do que é significativo naquela 

realidade, o que fazer, formas de ver e ser.   

As concepções de Argyris (1974) e Schön (1974), articuladas às indicações 

de Tardif (2002), remetem a inferir que: os saberes experienciais têm origem na prática 

cotidiana do docente e são retirados, também, das experiências de vida com as situações 

de ensino, onde estão presentes símbolos, sentimentos, crenças, valores, atitudes, 

passíveis de interpretação e decisão de um sujeito, em interação com um meio social 

constituído de relações sociais, hierarquia, obrigações, prescrições, que deve respeitar 

em ambientes determinados, onde descobre, progressivamente, como se adaptar. 

Diante do que nos coloca Tardif, Argyris e Schön, é possível inferir a 

articulação inseparável entre saberes e trabalho docente, uma vez que a ação do 

professor é impregnada de teorias de práticas, informadas por dimensões várias de sua 

experiência de vida que vão além do conhecimento meramente profissional, 

pedagógico, e da racionalidade técnica. Teoria e prática são indissociáveis e raízes de 

saberes praticados, alimentando-se mutuamente. Será através do confronto e do diálogo 

entre as diversas teorias que os sujeitos têm sobre o que é ser professor, reveladas pela 

percepção do trabalho docente, que, teoricamente, ele terá a oportunidade, de verificar a 

prática, criticá-la e ressignificá-la. 
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Para Guimarães:  

... não há uma relação aplicacionista entre saberes docente e o 
trabalho docente. Porém, o trabalho docente é tanto espaço de 
mobilização e utilização de saberes específicos para sua 
realização, como espaço de produção a partir das relações 
estabelecidas. A relação dinâmica entre saberes e trabalho 
docente ocorre pela natureza social que os caracteriza (2004, p. 
58). 

   

Essa autora, no estudo que desenvolveu dentro do âmbito do ensino 

fundamental, considera, ainda, que “A realização do trabalho docente requer dos 

professores e professoras a mobilização e a utilização de saberes que atendam às 

necessidades da dinâmica relacional em sua dimensão geral e dimensão específica” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 86).   

Explana que a dimensão geral implica a própria estrutura política e 

organizativa da educação nacional e da escola, de modo particular. Na dimensão 

específica, refere-se ao ensino propriamente dito, que é a centralidade e objetividade do 

próprio trabalho docente.  Desse modo, a partir das funções pedagógicas – gestão da 

classe, gestão da matéria e interação professor-aluno, procurou identificar a 

mobilização, utilização e produção dos saberes, fruto do próprio trabalho.  

Gauthier situa a gestão da classe como sendo os enunciados que se referem 

à instauração e à manutenção de uma ordem geral na sala de aula, a fim de facilitar o 

desenvolvimento da aprendizagem. Essa gestão apóia-se num conjunto de valores, tanto 

para propiciar a ambiência de aprendizagem, como para incutir esses mesmos valores 

nos aprendizes (GAUTHIER, 1998, p. 240). 
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A gestão da matéria refere-se, para esse autor, aos enunciados relativos ao 

planejamento, ao ensino e à avaliação. Por isso, está relacionada ao conjunto das 

operações organizadas para levar o aluno a aprender o conteúdo: maneiras de estruturar 

os trabalhos, exercícios, tipos e procedimento de avaliação das aprendizagens 

(GAUTHIER, 1998, p. 197-198).  

Guimarães, apoiada em Tardif, considera que o contexto escolar e a 

sociedade em geral interferem nas atividades do professor, exigindo dele uma ação que 

atenda às influências sobre seu trabalho. Refere que, por isso, alunos e professores 

estabelecem interações que não estão ligadas, diretamente, nem à transmissão da 

matéria nem à gestão da classe, mas à própria realidade social vivenciada por aquele 

grupo social. Essa é a dimensão da função pedagógica que envolve a relação professor-

aluno como pessoas humanas, mais ampla do que um espaço considerado meramente na 

função cognitiva (TARDIF, 2004, p.53-54). 

A autora demonstra que, no exercício dessas funções, estão implicados 

saberes diversos e complexos, exibidos pelos professores. Mas, são os saberes 

experienciais, articulando elementos teóricos, como, por exemplo, concepções do 

processo de ensino, metodologias específicas às disciplinas  e elementos estruturais, 

como a escolha e distribuição do conteúdo, no ano letivo, que se configuram como 

sínteses dos saberes profissionais, pedagógicos, disciplinares e curriculares de modo a 

atender a dinâmica do processo de ensino. Com esse direcionamento, organizou-os em 

saberes organizativos – são aqueles utilizados visando ao trabalho como um todo; 

saberes cognitivos – que dizem respeito ao trato do conhecimento a ser ensinado; e 
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saberes afetivos – usados na interação com os alunos, envolvendo as subjetividades e 

as expectativas típicas dos sujeitos sociais.  

Como esses saberes se constroem?  

O estudo que se segue buscou o conhecimento dos pressupostos, percepções 

em que se funda a construção dos saberes mobilizados, no trabalho docente, pelos 

professores de formação profissional. 

Pelo foco do trabalho tomamos a teoria das representações socais de Serge 

Moscovici (2003), em aporte teórico-metodológico, para apoiar a leitura dos dados de 

pesquisa, por referir-se ao conjunto de conhecimentos construídos a partir de 

informações, crenças e atitudes compartilhadas por um grupo, a respeito de uma 

realidade comum. Neste estudo, essa teoria é usada, apenas, para auxiliar na 

interpretação dos sentidos e significados dos saberes explicitados pelos sujeitos da 

pesquisa.  

As representações sociais permitem relacionar dimensões particulares da 

vida cotidiana às experiências sociais, uma vez que as relações de grupo, ao integrarem 

pensamentos, percepções, fazem emergir novos significados e entendimentos.  
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1.6 – A Teoria das Representações Sociais em Serge Moscovici 

Conforme explicita Sandra Jovchelovitch (1997), as representações sociais  

permitem uma mediação entre o sujeito e o mundo que ele mesmo descobre e constrói, 

assim como símbolos, para dar sentido e forma às circunstâncias em que eles se 

encontram, articulando uma rede de significados no qual estão implicados elementos de 

sua história pessoal. É sobre e dentro dessa rede que os sujeitos recriam a realidade, 

embora, do mesmo modo que não podem abstraí-la, não estão sentenciados 

simplesmente a reproduzi-la. “Sua tarefa é elaborar a permanente tensão entre um 

mundo que já se encontra construído e seus próprios esforços para ser sujeito” 

(JOVCHELOVITCH, 1997, p. 78).  

A autora refere que os processos que estruturam as representações sociais 

são introduzidos pela comunicação, através de práticas, como: diálogo, discurso, 

padrões de trabalho e produção, arte e cultura. Entretanto, vão além do sujeito, 

emergindo como um fenômeno colado ao tecido social. Isso significa dizer que elas não 

se centram nos sujeitos individuais, mas, nos fenômenos produzidos pelas construções 

particulares da realidade social.  

Em um processo construído pela linguagem, vai-se organizando o 

conhecimento, de um dado grupo sobre objetos concretos, na mesma proporção em que 

é traçada uma expressão organizada de mundo, que se revela na fala dos sujeitos desse 

grupo. A estruturação das representações sociais, a partir das relações sociais, faz com 

que sujeito e objeto, naquele contexto, sejam regulados por essa relação, à qual vai 

atribuir sentido e, certamente, irá intervir.   
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Denise Jodelet refere que, frente a um mundo repleto de pessoas, de 

acontecimentos e idéias diversificadas, não vivemos isolados num vazio social. Ao 

contrário, partilhamos esse mundo com o outro, de várias formas, para podermos 

compreendê-lo ou enfrentá-lo. As representações sociais são fundamentais na nossa 

vida cotidiana porque elas nos ajudam no modo de nomear e definir aspectos da 

realidade diária e tomar decisões frente a eles (JODELET, 2001,  p. 17).   

Moscovici (2003) define que as representações sociais são entidades quase 

tangíveis. Segundo suas observações, elas circulam, entrecruzam, cristalizam 

continuamente, por meio duma palavra, gesto ou reunião do nosso cotidiano. 

Impregnam a maioria das relações que estabelecemos, dos objetos que produzimos ou 

consumimos e das comunicações que estabelecemos. De um lado, representam a 

substância simbólica que entra na sua elaboração, por outro, a prática específica que 

produz essa substância. 

Insiste, entretanto, que se a realidade das representações sociais é facilmente 

compreendida, o mesmo não ocorre com o conceito. Há razões históricas para isto, além 

de ele situar-se em uma posição mista, numa encruzilhada entre os conceitos 

sociológicos e psicológicos. 

Moscovici (2003) toma, como ponto de partida para a teoria, o 

reconhecimento das representações sociais como uma forma característica de 

conhecimento de nosso tempo, considerando-o como um fenômeno, o que antes era 

visto como um conceito. Dá ênfase ao caráter dinâmico das representações sociais em 

contraposição à visão estática das representações coletivas, defendidas até então pela 
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sociologia. Orientou-se para questões sobre como as coisas mudam na sociedade, quais 

os processos sociais pelos quais a novidade, a mudança, a conservação e a preservação 

se tornam parte da vida social. 

Seu ponto de partida foi a insatisfação com os modelos de influência social 

que apreenderam unicamente a conformidade e a submissão. A questão que coloca é: se 

existisse apenas esse tipo de processo, como haveria mudança social? Daí, seu interesse 

pelos processos de influência das minorias e da inovação.  

Os estudos experimentais de quatro décadas, efetuados por Moscovici 

(2003) e seus colaboradores, levam-no a afirmar que as representações sociais não 

podem ser tomadas como algo dado, nem podem servir somente como variáveis 

explicativas. Ao contrário, é a partir dessa perspectiva que a construção das 

representações sociais devem ser discutidas. 

Por essa linha Moscovici (2003) demonstra seu interesse em explorar a 

diversidade e a falta de homogeneidade das idéias coletivas dentro das sociedades 

modernas. O fenômeno das representações, portanto, está ligado aos processos sociais, 

implicados com diferenças, na sociedade. É para dar uma explicação dessa ligação que 

Moscovici situa as representações sociais como formas de criação coletiva, em 

condições de modernidade, uma construção que sugere que a forma de produção 

coletiva pode, também, sob outras condições sociais, ser outra.  

Refere que as diferenças existentes nos ambientes da sociedade 

contemporânea refletem distribuição desigual de poder, além de processos acelerados de 

mudança, o que gera uma heterogeneidade de representações. Afirma que em qualquer 
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cultura há pontos de tensão e rachaduras. É no entorno desses pontos, presentes no 

sistema representacional dessa referida cultura, que novas representações sociais 

aparecem. O que esses pontos espelham é que há uma falta de sentido. Tudo que é 

afastado de nossas fronteiras concretas possui sempre características imaginárias e 

incomodam, porque se faz presente. A presença real de “algo ausente”, a “exatidão 

relativa” de um objeto, caracteriza uma não familiaridade. Daí, ser colocado em ação 

algum tipo de trabalho representacional para familiarizar o não familiar, restabelecendo 

o sentido perdido, propiciar continuidade de compreensão e, conseqüentemente, garantir 

a estabilidade. 

As representações sociais surgem, portanto, de pontos duradouros de 

conflito dentro da estrutura representacional da própria cultura. As lutas, que tais fatos, 

geralmente, desencadeiam, são lutas para agregar novas formas de representação. 

Nas sociedades pré-modernas eram, predominantemente, instituições, como 

a Igreja e o Estado, que, pela posição ocupada na hierarquia da sociedade vigente, 

regulavam a legitimação do conhecimento. Na modernidade há heterogeneidade e 

flutuação dos sistemas unificadores (ciências, religiões, ideologias), além de existir em 

outros núcleos de poder que demandam autoridade e legitimidade, tanto que a regulação 

do conhecimento e da crença não mais é exercida da mesma maneira. Ainda mais, os 

meios de comunicação de massa ajudam na propagação das mudanças. Daí Moscovici 

concluir que:  

Aumentaram a necessidade de um elo entre, de uma parte, 
nossas ciências e crenças gerais puramente abstratas, e de outra 
parte, nossas atividades concretas como indivíduos sociais..... 
existe uma necessidade contínua de reconstruir o “senso 
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comum” ou a forma de compreensão que cria o substrato das 
imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode 
operar (MOSCOVICI, 2003, p. 48). 

 

As representações sociais podem ser vistas a partir da forma como a vida 

coletiva se adapta às condições descentralizadas de legitimação. 

Desse ponto de vista, Jodelet observa que as representações sociais podem 

ser entendidas como um sistema de interpretação que dirige nossa relação no social e 

com o outro, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Desse 

modo, elas influenciam processos diversificados, como: difusão, assimilação de 

conhecimento, desenvolvimento individual e coletivo, definição de identidades, 

expressão de grupos e transformações sociais (JODELET, 2001, p. 22).  

Nessa discussão, Moscovici (2003), embora destaque o valor da ciência 

como fonte produtora e importante de novas formas de conhecimento, resgata, também, 

a força do senso comum. Mostra que a legitimação do conhecimento é parte de uma 

dinâmica social mais complexa, em que representações sociais de diferentes grupos da 

sociedade contemporânea procuram estabelecer hegemonia. O senso comum é um saber 

do cotidiano, homogêneo dentro de um determinado grupo, embora específico para 

diferentes grupos sociais. 

Na transição para a modernidade, com a heterogeneidade dos novos modos 

de vida, novas formas de comunicação ganham papel central, gerando novas 

possibilidades de circulação de idéias e posicionamentos, além de trazerem grupos 

sociais mais amplos para o processo de produção psicossocial do conhecimento. A 
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geração e circulação de idéias, dentro dessas formas de comunicação, permitem 

diferenciar as representações sociais como forma de criação coletiva, distinguido-as das 

formas autocráticas e teocráticas das sociedades pré-modernas.  

O foco de Moscovici é indicar não apenas que a criação coletiva está 

organizada e estruturada em termos de representações sociais, mas, que essa é 

conformada pelas influências comunicativas em ação na sociedade, tornando a 

comunicação possível. As representações sociais podem ser produtos das comunicações, 

mas sem as representações sociais não haveria comunicação. Em contrapartida, as 

representações sociais podem mudar, também, a estabilidade e a estrutura de sua 

organização, uma vez que precisam ser mantidas por meio da consistência e constância 

dos padrões de comunicação em uso no ambiente social. 

As formas clássicas de psicologia social cognitiva tratam representações 

como elemento estático da própria organização cognitiva. Em Moscovici, a Teoria das 

Representações Sociais apresenta o conceito dentro de um sentido dinâmico, referindo-

se tanto ao processo como as representações sociais são elaboradas, quanto ao 

estabelecimento das estruturas de conhecimento. Para Moscovivi, as representações 

sociais são sempre produtos da interação e da comunicação. Elas tomam formas e 

configurações específicas como conseqüência do equilíbrio que se estabelece nas 

peculiaridades de cada processo social. 
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1.6.1 – A Natureza das Representações Sociais 

Moscovici argumenta que, como pessoas comuns, tendemos a analisar o 

mundo de forma semelhante, sobretudo quando esse mundo em que vivemos é 

totalmente social. Isto significa que as informações de que dispomos são sempre 

distorcidas por representações que se sobrepõem aos objetos e às pessoas. Quando 

olhamos os objetos, nossas predisposições, imagens, crenças, hábitos, recordações, 

categorias culturais, reúnem-se para fazê-las tais como a vemos. Entretanto, são partes 

de uma cadeia de reações, noções, percepções, idéias, opiniões organizadas numa 

determinada seqüência.   

Por outro lado, a simples observação nos mostra que, muitas vezes, não 

estamos conscientes de coisas óbvias, ou não conseguimos ver o que está diante de nós, 

mesmo tendo as informações disponíveis. Isso ocorre, explica o autor, devido a uma 

fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e coisas que a 

integram e que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis aos nossos olhos. Refere, 

também, que muitos fatos que aceitamos abertamente, e que são essenciais aos nossos 

comportamentos e compreensão da realidade, hoje, em curto espaço de tempo, 

passamos a considerá-los enganos ou auto-enganos. Ainda, nossas reações aos 

acontecimentos ou aos estímulos estão relacionados a determinadas definições comuns a 

todos os membros da comunidade a que pertencemos. Em cada uma dessas situações, há 

intervenção das representações sociais que tanto nos conduz ao que precisamos 

responder como ao que filtramos do ambiente em que somos partes. Essas 

representações sociais são elementos em que nossos sistemas perceptivos e cognitivos 

têm prontidão de resposta. 
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Até que ponto nossa atividade cognitiva é condicionada por essas  

representações sociais e qual o grau de independência delas? Moscovici refere que se 

partirmos do pressuposto de que existe tanto autonomia, como condicionamento nos 

ambientes, as representações possuem duas funções: 

...elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos 
que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam 
em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como 
um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um 
grupo de pessoas. Todos os novos elementos se juntam a esse 
modelo e se sintetizam nele... Mesmo quando uma pessoa ou 
objeto não se adequam exatamente ao modelo, nós o forçamos a 
assumir determinada forma e entrar em determinada categoria, 
na realidade, a se tornar idêntico ao outro sob pena de não ser 
nem compreendido, nem decodificado (MOSCOVICI, 2003, p. 
35). 

 

Na posição do autor, as convenções ajudam a resolver problemas de saber 

quando interpretar uma mensagem significante em relação a outras que não são. E esses 

significados em relação a outros depende de um número de convenções preliminares. 

Para Moscovici (2003, p. 35), 

...cada experiência é somada a uma realidade predeterminada 
por convenções, que claramente define fronteiras, distingue 
mensagens significantes de mensagens não significantes e que 
liga cada parte a um todo e coloca cada pessoa numa categoria 
distinta. 

 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de convenções anteriores, que são 

impostos por suas representações originárias da linguagem e da cultura. Organizamos 

nosso pensamento de acordo com sistemas condicionados pelas nossas representações, 
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pela linguagem e pela cultura, e vemos apenas aquilo que estamos preparados para ver, 

embora permanecemos, não raras vezes, inconscientes dessas convenções. 

Por meio de esforços podemos nos tornar conscientes de aspectos da 

realidade e, então, escapar de algumas exigências que nos são impostas, mas, não 

podemos eliminá-las completamente. Uma estratégia para lidar com isso será descobrir 

e explicitar as representações sociais; tentar isolar quais são inerentes às pessoas e 

objetos e descobrir o que expressam exatamente. 

Na pesquisa atual, afirma Moscovici, a atenção dada às representações 

sociais é uma tentativa de descrever mais claramente o contexto em que a pessoa é 

levada a reagir a um estímulo particular e a explicar suas respostas.  No seu 

posicionamento revela: “Devemos levar para o centro do palco o que guardamos nos 

bastidores laterais” (MOSCOVICI, 2003, p. 36).  

Em relação à segunda função das representações sociais, Moscovici (2003, 

p. 36-37) descreve: 

... representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre 
nós com força irresistível. Essa força é uma combinação de uma 
estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a 
pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado.... 
As representações que são partilhadas por tantos, penetram e 
influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; 
melhor, para sermos mais precisos, elas são (re)pensadas, re-
citadas e (re)presentadas.  

 

Em síntese, para Moscovici, a finalidade de toda representação social é 

tornar familiar o não familiar. Entende, por isso, que os universos consensuais são locais 
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onde todos querem sentir-se em casa, salvos de qualquer risco. O que é dito ou feito ali 

confirma as crenças, corrobora com a tradição. As representações sociais que 

elaboramos são sempre o esforço de tornar real e comum algo que é estranho. Por 

intermédio delas nós superamos o problema e o integramos no nosso mundo mental e 

físico, que passa a agregar novos valores e idéias, ao passo em que se transforma. Ao 

criá-las, nem sempre estamos conscientes de nossas intenções. Entretanto, as imagens e 

idéias que usamos para compreender o que nos parece estranho trazem de volta o que já 

conhecíamos, e nos proporciona a impressão e o conforto do  conhecido.  

Recomenda que, ao estudar as representações sociais, devemos tentar 

descobrir a característica não familiar que elas absorveram. Mas, é importante que o 

desenvolvimento de tal característica seja observado no momento exato em que ela 

emerge na esfera social. 

 

1.6.2 – Processos que Geram as Representações Sociais 

Segundo Moscovici (2003), para tornar familiar o não familiar, dois 

mecanismos de um processo de pensamento, baseados na memória e em conclusões 

passadas, entram em ação. 

O primeiro mecanismo, chamado de ancoragem, “tenta ancorar idéias 

estranhas, reduzi-las a categorias e imagens comuns e colocá-las em um contexto 

familiar” (MOSCOVICI, 2003, p. 60-61). 
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A finalidade do segundo mecanismo, chamado de objetivação, é transformar 

algo abstrato em algo quase concreto; transferir o que está na mente em algo que exista 

no mundo físico (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

Para Jodelet, quando a novidade não pode ser enfrentada, a ação de evitá-la 

conduz a um trabalho de ancoragem, objetivando transformá-la e integrá-la ao mundo 

preexistente (JODELET, 2001, p. 35).  

Conforme explicita Moscovici (2003), a ancoragem transforma algo 

estranho em nosso próprio sistema de categoria3 e o compara com um paradigma de 

uma categoria que imaginamos adequada. Usamos a memória como referencial e 

medimos as imagens que pareçam com o que temos armazenado. Ao executarmos essa 

operação, o objeto ou idéia comparado adquire características da categoria escolhida e, 

automaticamente, é reajustado para que se enquadre nela. Ancorar significa, pois, 

“classificar e dar nome a alguma coisa” (MOSCOVICI, 2003, p. 61).  Se a classificação 

for aceita, qualquer opinião que se relacione com essa categoria irá se relacionar, 

também, com o objeto ou idéia. Mesmo que haja alguma diferença, nos apegamos a essa 

substituição para abolir a sensação de estranheza.  

Desse modo, o movimento inicial para vencer o incômodo de não saber 

avaliar algum objeto ou pessoa é procurar colocá-lo em determinada categoria e rotulá-

lo com um nome conhecido. Quando podemos comunicá-lo, então, podemos representá-

lo como uma réplica de um modelo que nos é familiar. Para o autor, representação é, 

                                                
3 Categorizar, para Moscovici (2003, p. 63), significa escolher um dos paradigmas estocados na memória 
e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele. 
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fundamentalmente, um sistema de classificação, de denotação, de alocação de 

categorias e nomes. 

Nesse sentido, a neutralidade não existe, uma vez que cada objeto ou pessoa 

tem um valor, positivo ou negativo, e, a partir daí, passa a ocupar um determinado lugar 

em uma escada hierárquica. Por conseguinte, Moscovici (2003) refere que nunca 

conhecemos uma pessoa ou objeto; o que fazemos é tentar reconhecê-lo, descobrir a que 

categoria pertence. Ancorar, portanto, implica a prioridade do veredicto sobre o 

julgamento e do predicado sobre o sujeito. Ao generalizar, encurtamos caminhos, uma 

vez que selecionamos uma característica e a usamos como categoria, tornando-a co-

extensiva a todos os membros dessa categoria. Ao particularizar, deixamos o objeto em 

análise, por ser diferente do modelo, no mesmo momento em que procuramos descobrir 

as divergências. Moscovii (2003), enfatiza que essas questões não são enquadradas em 

escolhas puramente intelectuais (embora tenha lógica e tendam a uma estabilidade e 

consistência), mas espelham uma atitude social específica para aquele objeto ou pessoa. 

Desse modo, quando classificamos uma pessoa e damos um rótulo, estamos, também, 

revelando nossa teoria e os pressupostos subjacentes sobre a vida humana e as relações 

sociais. 

Com esse enfoque, a teoria das representações sociais traz duas 

conseqüências: em primeiro lugar, exclui a idéia de pensamento ou percepção que não 

possua ancoragem. O que é considerado vieses de percepção não é déficit ou limitação 

social, cognitiva, mas, diferença de perspectivas entre indivíduos heterogêneos dentro 

de um grupo social; Em segundo lugar, classificar e dar nomes não são meios, 

simplesmente, de graduar ou rotular as pessoas e objetos. Sua principal finalidade é 
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facilitar a interpretação de características, a formação de opiniões, a compreensão das 

intenções e motivos subjacentes à ação das pessoas. Grupos ou pessoas, sob certas 

condições, são inclinados à “mania de interpretação”. Interpretar uma idéia ou o não-

familiar requer categorias, nomes, referências, de tal modo que o que é classificado 

passa para a “sociedade de conceitos”. Nós o elaboramos com esse objetivo, na medida 

em que os sentidos emergem; tornamo-los visíveis, tangíveis e semelhantes a idéias e 

seres com os quais já somos familiarizados.  

Para Moscovici (2003), o que é incomum e improvável a uma geração 

torna-se usual para outra, não só pela passagem dos tempos e costumes, mas, como 

conseqüência da objetivação, processo mais atuante do que a ancoragem. 

Objetivação une a idéia de não-familiaridade com a realidade e torna-se a 

essência da realidade. A objetivação consiste em reproduzir um conceito em uma 

imagem.  Encher com substância o que está vazio, no dizer de Moscovici (2003). Neste 

sentido, não é uma tarefa exclusivamente intelectual, mas, é constituída, também, de 

critérios afetivos, culturais, sociais, normativos.  

A materialização de uma abstração é uma das características mais 

misteriosas do pensamento e da fala. As palavras que circulam na sociedade fazem-nos 

lutar para provê-las com sentido concreto, pois, nem todas estão ligadas às imagens que 

temos estocadas. Se não fazem sentido para procuramos equivalentes não verbais, 

selecionamos, então, outras imagens.  

Moscovici (2003) refere que a sociedade parece fazer uma seleção do que 

considera com poderes figurativos de acordo com suas crenças e com o estoque de 
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imagens preexistentes. Isto sinaliza que um paradigma pode ser aceito por ter um forte 

referencial, mas essa aceitação deve-se, também, à sua afinidade com paradigmas mais 

atuais. A concretude desse sistema psíquico deriva de sua capacidade de traduzir 

situações comuns. Entretanto, pode haver mudanças subseqüentes. Uma vez aceito o 

paradigma, a sociedade acha fácil falar sobre tudo que se relacione com ele. Surgem daí 

os clichês que o sintetizam em imagens e que passam a ser referência. A imagem do 

conceito deixa de ser um signo e torna-se a réplica da realidade. Em um segundo 

estágio, essa imagem é totalmente assimilada. O que era percebido substitui o que é 

concebido. A defasagem entre a representação e o que ela representa é preenchida; as 

peculiaridades da réplica do conceito tornam-se peculiaridades do fenômeno ou do 

ambiente a que se referem. Nosso ambiente é composto de tais imagens e nós estamos 

sempre acrescentando algo e modificando-o. 

A cultura, e não a ciência, hoje, nos incita a construir realidades a partir de 

idéias geralmente significantes. A razão óbvia para isso é a sociedade apropriar-se e 

transformar em característica comum o que pertencia a um campo específico. Sem as 

representações sociais, sem a metamorfose das palavras em objetos não há 

transferência. 

A ancoragem e a objetivação são formas de lidar com a memória. A 

ancoragem mantém a memória em movimento e é dirigida para dentro, sempre 

colocando pessoas e objetos, acontecimentos que são rotulados com um nome. A 

objetivação tende a ser mais direcionada para fora ou para os outros, extraindo conceitos 

e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, de modo a fazer as coisas 

conhecidas a partir do já conhecido. 
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É dessa maneira, conforme realça o autor, que são preservados na nossa 

mente e memória elementos que são colocados como material comum no dia-a-dia e 

cuja origem é esquecida, mas que são a base das representações sociais.  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caminhos não há 
Mas as gramas os  

Inventarão 
 

Aqui se inicia, uma  
Viagem clara para a  

Encantação. 

Fonte, flor em fogo, 
O que nos espera 

Por detrás da noite? 
 

Nada vos sovino 
Com a minha 

Incerteza, 
Vos ilumino 

                    (FERREIRA GULLAR) 

 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

2.1 – O caminho da construção do conhecimento 

O fundamento conceitual direciona o caminho a ser percorrido e a estratégia 

metodológica correspondente. Com essa perspectiva, e tendo como campo de estudo e 

de análise as representações  de professores de formação profissional, pertencentes a um 

segmento social dinâmico, em estado permanente de transformação, possuindo 

trajetórias profissionais diversificadas, onde estão presentes dimensões identitárias e 

dimensões de socialização profissional, a abordagem da pesquisa foi de natureza 

qualitativa, fazendo uso complementar da análise quantitativa.  

A especificidade do método das ciências sociais, com seus respectivos 

instrumentais, constituiu-se na opção mais adequada de aproximar-se, decifrar e refletir 

essa realidade. Assim, consideramos os dados objetivos e a subjetividade que 

permeavam o contexto, a complexidade das relações sociais estabelecidas e os sujeitos 

da pesquisa, constituindo-se, todos, numa totalidade, com suas contingências históricas, 

culturais e socioeconômicas que criam ou transformam a realidade, a partir do olhar e 

das várias formas de lidar com o conhecimento. 

Como nos fala Gurvith (apud Maria Cecília Minayo, 2004, p. 22):  
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A realidade tem camadas e a grande tarefa do pesquisador é 
apreender além do visível, do morfológico, e do ecológico – que 
podem ser entendidos quantitativamente – os outros níveis que 
interagem e tornam o social tão complexo. 

 

Mirian Limoeiro Cardoso (1977) expressa que é no desconhecido que o 

conhecimento tem suas raízes, que esse conhecimento não se faz no vazio, mas, é 

produto de uma inserção no real e nele encontra suas razões. Não é fatos, ou dados, o 

objeto do conhecimento, mas as idéias que representam o conjunto de esforços para 

conhecê-lo. Por conseguinte, o objeto é sempre uma representação feita pelas teorias 

que lhe suportam, tentando chegar a uma visão mais aprofundada, sempre mais simples 

e mais geral, buscando nexos, evidências, relações, tratando-os como indícios parciais 

que conferem significados ao encontrarem, para eles, um lugar no jogo das construções. 

O esforço constante de objetivação foi o nosso caminho para identificar a 

realidade. Daí o compromisso com o uso do instrumental teórico e metodológico para 

suporte à investigação, ajudando a indagar acerca dos limites e possibilidades. Foi a 

própria pesquisa, no trabalho de aproximação e elucidação de dados, que permitiu, aos 

poucos, ir descobrindo e compreendendo essa realidade, que tinha uma dinâmica 

própria, tornando possível combinar teorias e dados.  

Nesse sentido, tomando, ainda, as considerações de Minayo, “... vamos 

reconhecendo a convivência e a utilidade dos métodos disponíveis, face ao tipo de 

informações necessárias para se cumprirem os objetivos do trabalho” (MINAYO, 2004, 

p. 28). 
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No nosso caso, a questão central, nosso objeto, foi conhecer, a partir da 

epistemologia da prática dos professores de formação profissional, como esses se 

tornam professores e constroem seus saberes para o exercício da docência. Nesse 

sentido, tínhamos por fim materializar como expressavam as representações sociais 

acerca do processo de construção desses saberes para o trabalho, como docentes, no 

âmbito da formação profissional. Como esse repertório foi construído, como 

articulavam sua experiência profissional à prática pedagógica (base de sua 

competência), qual o significado e como se dá a reflexão desses profissionais sobre o 

exercício da docência se constituíram nos objetivos específicos desta pesquisa.  

As representações sociais são sempre de alguém ou de alguma coisa. No 

caso, interessava-nos saber em que concepções, idéias, imagens, recordações, 

percepções do ofício, os professores de formação profissional se apóiam e como esses 

fatores influenciam suas condutas na aquisição e mobilização dos seus saberes. A 

investigação conduzida precisava abordar essas questões, consideradas básicas para 

compreender a construção dos saberes. 

Foi nessa direção que buscamos, também, apoio na teoria das representações 

sociais, proposta por Serge Moscovici, como aporte teórico-metodológico, servindo de 

meio para ajudar a compreender as representações simbólicas da realidade percebida, 

permitindo dar maior visibilidade às expressões das relações sociais. Essa opção se 

deve, também, pela importância dada por essa teoria ao conhecimento do cotidiano, ao 

resgate do senso comum, como forma de conhecimento que serve de instrumento para 

estabelecer as associações com as quais nos ligamos uns aos outros; e, ainda, pela 
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articulação entre objetividade e subjetividade que, no caso, centra-se na relação entre 

experiência pessoal e profissional dos docentes. 

O método qualitativo expressa a organicidade existente entre o objetivo e o 

subjetivo ao considerar a centralidade do sujeito na produção do conhecimento. Do 

ponto de vista das representações sociais, é na relação construída pelos sujeitos, 

integrando os aspectos subjetivos – afetivo, cognitivo e individual – com os aspectos 

objetivos – concreto, real, social –, que se torna possível estabelecer os laços e as várias 

formas de existir de um objeto concreto, cujas particularidades expressas, no sentido 

atribuído pelo sujeito, estarão também presentes na sociedade da qual ele é parte. Nessa 

relação de convergência ambos trouxeram luz para o estudo do nosso objeto. 

Do ponto de vista dos saberes, como elementos da prática pedagógica, 

procuramos compreender sua construção na relação que os professores estabelecem com 

o contexto de educação e trabalho, implicando que essa relação não é meramente 

cognitiva, mas mediada pelo trabalho docente que lhes fornece princípios para enfrentar 

e solucionar as situações que se deparam na ação de ensinar. Dentro desse dinamismo, 

consideramos os saberes como social, temporal, plural, carregando a marca desse tipo 

de professor, no seu dinamismo, provisoriedade e transformação, numa perspectiva de 

sujeito e objeto situados. 

A atividade docente é constituída por saberes com os quais os professores 

mantêm diferentes relações. Entre os tipos de saberes indicados por Tardif (2002), os 

saberes da experiência foram considerados vitais, no presente estudo, por ser produção 

do professor, tendo pouco a ver com os modelos inspirados apenas no conhecimento 
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técnico, validados no cotidiano e incorporados à experiência pessoal a partir do que se 

entende como prática pedagógica docente, tornando-se sua teoria em ação. Nesse 

sentido, mantêm relação com as representações sociais uma vez que elas espelham 

sempre uma atitude pessoal específica para aquele objeto. 

 

2.2 – A escolha e o campo da pesquisa 

Para a realização deste estudo elegemos o Sebrae/PE – Serviço de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas em Pernambuco –, entidade integrante do Sistema S, 

reconhecida como produtora de conhecimento na profissionalização e no apoio aos 

potenciais candidatos e ou integrantes, sobretudo no nível de gestão das micros e 

pequenas empresas, com abrangência de atendimento em todo o Estado. Há o interesse 

dessa instituição, pelo que vem realizando no campo, em investir no aperfeiçoamento 

dos seus facilitadores – nomenclatura dada ao professor de formação profissional na 

Instituição. O Sebrae vem socializando experiências educativas, dentro do sistema, nos 

espaços de formação que organiza, revelando, ainda, interesse em uma aproximação 

maior com os meios acadêmicos para reflexão e aperfeiçoamento de suas práticas.  

O Sebrae foi criado a partir da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, alterada 

pela Lei n° 8.154, de 28 de dezembro de 1990 e regulamentada com o Decreto n° 

99.570, de 9 de outubro de 1990, da Presidência da República, que transformou o 

Centro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – CEBRAE – em serviço social 
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autônomo, entidade paraestatal, de direito privado, com a denominação de Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae4.  

O Sebrae5 tem como objetivo primordial promover o desenvolvimento das 

Micros e Pequenas Empresas – MPE’s – industriais, comerciais, agrícolas e de serviço, 

em seus aspectos tecnológicos, gerenciais e de recursos humanos, em consonância com 

as políticas nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento. Para alcance desses 

objetivos, o campo de trabalho inclui o planejamento, a organização, o controle, o 

assessoramento, o fomento e a execução de ações nas áreas econômica, social, 

tecnológica, educacional, cultural e ecológica. Para evitar duplicação de esforços e 

dispêndio de recursos, busca articulação interinstitucional com órgãos da administração 

pública e privada que atuem na promoção do desenvolvimento das micros e pequenas 

empresas, através de contratos e convênios. Hoje, o Sebrae tem uma malha de atuação 

em todas as Unidades da Federação e no Distrito Federal. 

Em 1999, em âmbito nacional, o Sebrae promoveu um redirecionamento 

estratégico na Instituição ao constatar, através das estatísticas brasileiras, que o 

potencial de contribuição das micros e pequenas empresas para o desenvolvimento do 

país ainda estava longe de ser atingido. Desse modo, havia um amplo espaço a ser 

preenchido pela atuação da entidade, avaliação que implicava nova forma de execução e 

novos meios de intervenção.  

                                                
4 Essas referências constam na Série Documentos – Atos legais de constituição e transformação do 
sistema Sebrae/compilado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas.  2ª ed., 
Brasília: Sebrae, 1994. 
5 Estatuto Social do Sebrae, p. 60. Série Documentos – Atos legais de constituição e transformação do 
sistema Sebrae/compilado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. 2ª ed., 
Brasília: Sebrae, 1994. 
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Nesse contexto, foi impelido a mexer na sua estratégia de atuação, uma vez 

que se tornou evidente não ser suficiente o aumento de atividades, mas, que se colocasse 

em outro patamar de realização compatível com o potencial de contribuição dos 

pequenos negócios. Com essa direção, foi desencadeado um processo amplo de revisão 

de posicionamento estratégico, chamado, internamente, de Reinvenção6. Esse 

movimento elegeu diretrizes e estratégias que levaram adiante seu propósito de 

mudança de foco, de filosofia de gestão, de estrutura e de processos. A Reinvenção 

procurou, principalmente: ampliar a atuação por meio de ações coletivas em arranjos e 

cadeias produtivas, isto é, trabalhar com os agentes econômicos, políticos e sociais 

locais, disponíveis, com vista ao desenvolvimento de determinada região ou setor, 

visando à geração de ambiente que fortalecesse e estimulasse oportunidades de negócio; 

investir em educação a distância para disseminar, em larga escala, o ensino e a formação 

para o empreendedorismo; cultivar o associativismo, a cooperação para busca de união; 

viabilizar o acesso ao crédito; melhorar e facilitar o relacionamento tributário das 

MPEs.  

Foi nesse período que, revendo os princípios e a estratégia de educação, 

formulando um documento denominado Referenciais para uma nova práxis 

educacional7, amplia sua rede de consultores e facilitadores, catalisando e articulando 

uma ampla rede de colaboradores para que pudessem contribuir, como parceiros e 

prestadores de serviços, quer na profissionalização do candidato ou empresário da micro 

e pequena empresa, quer no fortalecimento de ações das cadeias de negócios e 

                                                
6 ANDRADE, Juracy da Costa. Sebrae/PE A história de uma causa. Recife, 2002, p. 153-154. 
 
 
7 Documento: Referenciais para uma Nova Práxis Educacional do Sebrae. 2ª ed. Série Documentos. 
Sebrae, 2001. 
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economia do Estado e Municípios como um todo, com o necessário destaque para a 

atuação e o desenvolvimento das MPEs.    

O Sebrae/PE foi pioneiro nessas iniciativas. Ao mesmo tempo em que o 

Sebrae Nacional revia os fundamentos conceituais e preconizava diretrizes para a ação 

educativa do sistema como um todo, o Sebrae/PE, em 2000, articulava, através de um 

processo de construção coletiva,  a análise das atuais práticas de educação e cultura 

empreendedora. Desse modo, procurava aproximar e relacionar o novo alinhamento 

estratégico e metodológico com as  formas e os tipos de produtos julgados coerentes e 

em uso pela instituição, em Pernambuco. A partir do entendimento sobre demandas, 

necessidades, competências e tendências, reviu as premissas básicas e redefiniu o 

Sistema de Capacitação Sebrae/PE – SCS8 –, como um componente do esforço de 

propiciar condições para que empresas nasçam sadias e preparadas para os desafios de 

um ambiente adverso ao pequeno empreendimento e fortalecer as empresas já criadas, 

de modo que elas tenham mais condições de sobreviver. Nessa direção, reviu, também, 

as atividades e produtos de consultoria, dentro de uma perspectiva educativa, 

considerando, nesse contexto, os diferentes objetivos e necessidades de apoio das 

empresas atendidas, assim como a variedade de modelos de aconselhamento e 

intervenção em suas ações, visando a gerar as bases mínimas de conhecimento, 

pertinentes naquele contexto e relação.  

                                                
8 Documentos da instituição sobre do Sistema de Capacitação Sebrae/PE – SCS: Sistema de Capacitação 
Sebrae – Relatório de Pesquisa, 2000; Análise Contextual e de Tendências para  Delineamento do Futuro 
Desejado ao SCS, 2001; Sistema de Capacitação Sebrae/PE – Reflexão Coletiva da Prática e 
Delineamento do Futuro – Relatório de Workshop, 2001; Sistema de Capacitação Sebrae/PE – 
Macroestrutura Temática, 2001; Sistema de Capacitação Sebrae/PE – Árvore de Programas; Sistema de 
Capacitação Sebrae/PE – Critérios de Seleção das Atividades de Capacitação, 2001; Sistema de 
Capacitação Sebrae/PE – Perfil do Instrutor/Facilitador, 2001; Sistema de Capacitação Sebrae/PE – 
Relatório Final, 2001. 



 
 
 
 

 

96 

 
 
 

A diretriz de terceirização dos serviços, através de consultores e 

facilitadores habilitados, conduziu a uma maior diversidade de metodologias e técnicas 

de intervenção, na medida em que os referidos profissionais credenciados traziam, cada 

um, seu padrão, visão e concepções individuais. As mudanças em curso apontaram, 

então, a necessidade de definição de um padrão metodológico, que permitisse uma 

sistematização para fins de sua aplicação pela rede de credenciados e avaliação pelos 

tomadores finais dos serviços9.  

A dinâmica que caracterizava a realidade mobilizou a instituição para 

reestruturar seu cadastro de facilitadores e consultores. Entre as ações empreendidas 

definiu um novo perfil profissional para esses credenciados (Anexo A), novos critérios 

de seleção (Anexo B) e convocou candidatos para habilitação, através de editais 

públicos10. Nesse período, formou um cadastro, com cerca de 300 credenciados, a 

maioria atuando nas duas modalidades, para atender todo o estado, em 15 áreas do 

conhecimento e 61 subáreas (Anexo C).  

Em 2003, no trabalho com esses profissionais, empreendeu ações, como: 

ampla divulgação dessa rede de serviço pela mídia; criação do Catálogo dos Consultores 

e Facilitadores Sebrae/PE11, com informações dos profissionais credenciados, por área 

de especialização, para auxiliar o candidato a empresário, ou o empresário, na 

identificação desses profissionais, de acordo com sua demanda; programa de 

capacitação para os consultores, no modelo de consultoria desenvolvido para as micros 

                                                
9 Documentos consultados: Referência constante nos documentos do Sebrae/PE: SCS – Sistema de 
Capacitação Sebrae/PE – Relatório Final, 2001; Redefinição do Modelo de Consultoria Sebrae/PE – 
Relatório Final, 2002; Referências Conceituais para o Modelo de Diagnóstico do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cliente – SIAC, 2002.  
10  Documento: Sebrae/PE – Edital de Credenciamento No. 001-01- Sebrae/PE, 2002. 
11 Documento: Consultores e Facilitadores – Catálogo de Consulta – Sebrae/PE. Recife, 2003. 
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e pequenas empresas; programa de capacitação para os facilitadores, dentro do que 

preconiza a práxis educacional da instituição; formulação de manuais12, para orientação 

ao empresariado na contratação de um consultor ou facilitador da capacitação 

empresarial; elaboração de código de conduta13, para mediar a relação do credenciado 

com o sistema; incremento no repasse de metodologias educacionais dos programas de 

capacitação da instituição; formulação de um modelo específico para gestão desses 

credenciados14, de modo a ter políticas e diretrizes para melhor planejar a captação, 

escolha, reconhecimento e remuneração; incentivar a capacitação e a educação 

continuada; impulsionar mudanças na forma de agir e se relacionar dos diversos agentes 

internos com esses  parceiros, de modo que, assistindo-os, tivesse, como conseqüência, 

melhor qualidade no atendimento às necessidades de informação e conhecimento das 

MPEs. 

No atual estágio de desenvolvimento, o Sebrae/PE tem consolidado, no seu 

Plano Diretor15, três eixos principais de orientação: (1) criação de um ambiente que 

favoreça a competitividade e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas; (2) 

ampliação da abrangência dos serviços prestados aos pequenos negócios e 

empreendedores; (3) ampliação de gestão estratégica voltada para resultados. Na 

concretização dessas orientações, as ações educativas permeiam o desenvolvimento das 

estratégias.  

                                                
12 Documentos: Manual de Contratação de Capacitação Empresarial por Pequenos Negócios. Recife, 2003 
e Manual de Contratação de Consultoria Empresarial e Projetos e Financiamentos por Pequenos 
Negócios. Recife, 2003. 
13 Documento da Rede de Credenciado: Código de Conduta para Credenciados, 2003.  
14 Documento: Sistema de Gestão de Credenciado do Sebrae/PE, 2004.  
15 Documento: Plano Diretor Sebrae/PE - período 2006 – 2008, agosto de 2005. 
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A entidade realiza, no momento, um estudo para revisão dos critérios de 

seleção dos credenciados, reclassificação e reorganização das áreas de conhecimento em 

que atua, planejando o desencadeamento de um novo programa de credenciamento de 

facilitadores e consultores. Posiciona-se, afirmando que continuará a utilizar esse tipo 

de parceiros para desenvolver soluções educacionais apropriadas às MPEs, de forma 

individual ou coletiva, através de atendimento presencial e ou à distância. 

Diante desse contexto e da minha inquietação a partir da vivência  com a 

formação profissional, como facilitadora e consultora credenciada do sistema 

Sebrae/PE, procuramos delinear a pesquisa compreendendo como as práticas dos 

professores são concebidas e refletidas.  

O Sebrae/PE, como campo empírico da pesquisa, foi considerado em sua 

totalidade. Tomamos o conjunto de professores de formação profissional, denominados 

pela Instituição de facilitadores, como parte dessa totalidade. Tínhamos como 

pressuposto que a atividade que cada um executa permite que se insira na complexidade 

da Instituição, de modo que, ao mesmo tempo em que lhe marca, é marcado por ela. 

Partimos da premissa de que essa dinâmica integra dimensões objetivas e subjetivas e os 

sentidos dados aos objetos vão se construindo articulados à história social e à individual 

dos sujeitos, incorporando “o que cada sujeito faz,” “por que faz”, “para que faz” e 

“como faz”. Entendemos que o contexto institucional interfere na atividade docente, na 

construção dos saberes, e que as representações sociais trazem, além das marcas da 

história pessoal de cada um, as marcas das relações que, na trajetória, vão tomando 

forma. Desse modo, buscarmos compreender nessas representações sociais os 

significados da construção dos saberes e suas repercussões.   
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Assumimos uma postura de adentrar por um caminho que nos oferecesse 

dados descritivos, que nos permitisse partir da realidade empírica à descoberta 

científica, relacionando instrumentos de coleta, de análise e de interpretação dos dados, 

à luz do referencial teórico-metodológico que nos dá suporte. 

 

2.3 – A entrada no campo e o processo de definição dos sujeitos da pesquisa 

A entrada no campo deu-se através de contato pessoal, informal, com 

gestores e técnicos do Sebrae/PE, que tinham um papel estratégico e um entendimento 

sistêmico da instituição, no caso, os responsáveis pelas Unidades de Apoio Soluções 

Integradas e Gestão do Conhecimento – UASIGC – e de Apoio à Qualidade de Equipes 

– UAQE –, áreas encarregadas pela criação e gestão da rede de credenciados, 

respectivamente. A finalidade era investigar o interesse e a pertinência do estudo.   

Ao ser sinalizada positivamente a possibilidade de aceitação deste trabalho, 

encaminhamos documento da UFPE – Centro de Educação/CE, dirigido ao Diretor 

Técnico da Instituição, que o submeteu à aprovação da Diretoria16 colegiada, 

apresentando a pesquisadora e a intenção da pesquisa. Acolhida oficialmente a proposta, 

nos foi comunicado que poderíamos começar os trabalhos, sendo indicada a UAQE 

como sistema hospedeiro, que articularia os contatos necessários à efetivação dos 

trabalhos.  

Iniciamos as atividades através de reuniões, previamente agendadas, com 

gestores e técnicos da UASIGC e UAQE para apresentação sintética, em power-point, 

                                                
16 A Diretoria do Sebrae/PE é constituída de Diretor Superintendente, Diretor Técnico e Diretor 
Administrativo Financeiro. 
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do projeto. Objetivávamos, por meio de exposições dialogadas, ampliar a visão do 

pensamento do Sebrae-PE sobre a questão, gerar informações com os participantes da 

pesquisa, aqui entendidos como aquelas pessoas que devem autorizar e facilitar o acesso 

no que fosse preciso para a efetivação dos trabalhos. Dessa forma, pretendíamos alinhar 

expectativas, percepções e objetivos, bem como verificar as condições de infra-estrutura 

à execução da pesquisa e construir um referencial partilhado para as atividades que 

seriam encetadas.  

A estratégia adotada consistiu em um processo, com base na interação, que 

possibilitasse a ampliação do entendimento do projeto e suas implicações. Significava 

desenvolver uma forma de pensar o trabalho, conjuntamente, para que ambas as partes 

não perdessem de vista a totalidade do sistema em que estavam operando. Também, 

ensejávamos gerar a energia necessária à ação e o movimento em direção à remoção das 

barreiras com as quais, certamente, iríamos nos deparar, no decorrer da atividade em um 

ambiente social complexo e com níveis de interesses variados. Implicava, ainda, a 

adoção de um referencial ético sobre os valores no convívio social e na construção da 

relação de confiança, necessária à disponibilização e ao trato da informação. Nesse 

sentido, entendíamos que precisávamos manter uma relação de interdependência, 

manutenção da autonomia e clarificação dos limites de atuação das partes, 

especialmente porque esta pesquisadora fazia parte do corpo de credenciados da 

instituição.  

Na proporção em que nos aproximamos do campo, através desses contatos, 

as suposições teóricas sobre nosso objeto foram ampliadas e cresceu a receptividade ao 

estudo. O pessoal da instituição, contatado para fornecer informações, organizou 
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horário, fechou agenda para nos atender, fornecer ou produzir materiais e dados 

necessários à pesquisa. Expressava, espontaneamente, a pertinência do estudo, dentro do 

momento organizacional em que era preciso aprofundar questões na relação que 

estabeleciam com a rede externa de credenciados.  

Na medida em que aprofundávamos o conhecimento do campo, foi 

agregado à equipe inicial um técnico responsável pela manutenção do cadastro da rede 

de credenciado, bem como, sugerido o contato com o gestor da Unidade Apoio 

Estratégia e Diretrizes – UAED, para iniciarmos o acesso e  a consulta aos documentos 

da Instituição. Nesse movimento, novas apresentações do projeto foram realizadas. 

A UAED nos forneceu documentos, como direcionamento estratégico do 

sistema, tais, como: plano diretor; projetos realizados; relatórios; publicações; o que nos 

permitiu ampliar a compreensão do perfil das ações da área de educação na trajetória 

institucional, assim como entender o planejamento e as estratégias preconizadas pela 

instituição até 2008, incluindo, nessa visão de futuro, o posicionamento quanto à rede de 

credenciados. Analisamos, por isso, a documentação fornecida, com vista nos princípios 

educacionais em que se baseavam, os objetivos da formação profissional para a 

população das micros e pequenas empresas e o que pretendiam para a formação 

docente. Esse entendimento era necessário para que fossem percebidos, na realidade 

estudada, elementos significativos para a eleição de critérios à seleção dos sujeitos 

participantes. 

O técnico da UATI disponibilizou os dados do cadastro de credenciados. 

Como esses estavam organizados em programa Excel e não em sistema de banco de 
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dados, tornou-se necessário um tipo de mapeamento específico, feito por esta 

pesquisadora, procurando identificar, resgatar, agrupar e produzir informações 

características desse conjunto, úteis e válidas, também, para definição da escolha dos 

sujeitos da pesquisa.  

Vale salientar que, para candidatar-se a facilitador ou consultor da 

instituição, é pré-requisito para inscrição no processo seletivo que o profissional tenha 

nível superior e experiência comprovada de, no mínimo, três anos nas áreas que 

solicitam credenciamento. Por essa razão, não buscamos informações referentes ao nível 

de escolaridade e experiência, entre os dados disponíveis do cadastro. Merece destacar, 

ainda, ser norma do sistema de credenciados o fato de cada profissional poder atender 

até três áreas do conhecimento, na sua atuação dentro da entidade.  

Tomamos, então, o universo de credenciados, formadores de facilitadores e 

consultores, e partimos para levantamento e análise quantitativa dos dados. Com essa 

perspectiva obtivemos e chegamos ao seguinte entendimento:  
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GRÁFICO I 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDENCIADOS POR MODALIDADE17 

 

Os credenciados estão distribuídos nas modalidades facilitador e consultor, 

num total de 290 pessoas18. Examinando esse contingente verificamos que 16,55%, ou 

seja, 48 pessoas atuam só como facilitadores. 15,86%, o que significa 46 pessoas, são 

apenas consultores. E 67,59%, o que implica 196 pessoas, estão credenciadas, 

simultaneamente, nas duas modalidades dentro do sistema (Anexo D – Tabela1).  

                                                
17 Dentro do sistema Sebrae, a palavra modalidade refere-se à forma particular do credenciado atuar: se é 
facilitador ou consultor. 
18 Informações obtidas a partir de dados do Cadastro de Credenciados, disponibilizados para a pesquisa 
pelo Sebrae/PE em 26/12/2005. 
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GRÁFICO II 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDENCIADOS POR SEXO E MODALIDADE 

 

Dos credenciados distribuídos por sexo, em número de 290, 43,80% são do 

sexo feminino e 56,20%, do sexo masculino. O Gráfico II mostra que dos 48 sujeitos 

que atuam somente como facilitadores, 81,25% são mulheres e 18,75% são homens. 

Entre os 46 credenciados que exercem atividades apenas como consultores, 28,26% são 

mulheres e 71,74% são homens, o que sinaliza predomínio do sexo feminino nas 

atividades docentes. Destacamos, quando olhamos o conjunto das 196 pessoas que 

atuam nas duas modalidades simultaneamente, que 38,27% são mulheres e 61,73% são 

homens, o que pode sugerir uma dominância de homens nas atividades de intervenção 

(Anexo E – Tabela 2). 
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GRÁFICO III 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDENCIADOS,  
POR LOCAL DE RESIDÊNCIA E MODALIDADE 

 

 
 

No Gráfico III, dos 290 credenciados, visualizamos que 80,35% residem na 

Região Metropolitana do Recife – RMR. No interior do Estado estão 17,93% desse 

contingente e 1,72% habitam em outras unidades da federação. Entre os 48 que 

desenvolvem atividades apenas como facilitadores, 91,67% moram na RMR; 6,25%, no 

interior; e 2,08%, em outro Estado da federação. Dos 46 credenciados que atuam 

somente como consultores, 82,61% são da RMR; 15,22%, do interior; e 2,17%, de outro 

estado. Com relação aos 196 credenciados que atuam nas duas modalidades, 

simultaneamente, 77,04% residem na RMR; 21,43%, no interior; e 1,53%; em outra 

unidade da federação.  

O gráfico mostra o predomínio, nas duas modalidades, de credenciados 

residentes na RMR. São credenciados, entretanto, para realizarem atividades em todo o 

estado de Pernambuco (Anexo F – Tabela 3). 
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GRÁFICO IV 
 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO 
 POR ÁREA DE CONHECIMENTO E MODALIDADE 

 

 

Este gráfico mostra o número de opções de credenciamentos por área do 

conhecimento e o percentual em relação a quantidade de credenciados que atuam em 

cada área, por modalidade (Anexo G – Tabela 4).  

Em relação aos credenciados por área de atuação que desenvolvem 

atividades só como facilitador (68 opções) e como facilitador e consultor, 

simultaneamente (409 opções), perfazendo um total 477 opções de credenciamento, por 

área, destacamos as 10 áreas que concentram a maior quantidade de opções de 

credenciamento, conforme mostra o Gráfico V: 
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GRÁFICO V 

ÁREAS QUE CONCENTRAM MAIOR QUANTIDADE DE OPÇÕES POR 
CREDENCIAMENTO (Facilitador e Facilitador/Consultor) 
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Nas áreas que concentram maior quantidade de opções de credenciamento, 

verificamos 71 opções em Recursos Humanos, o que equivale a 14,88%; 69, em 

Agronegócios, o que representa 14,47%; 50, em Marketing, o que corresponde a 

10,48%; 42, em Produção, o que perfaz 8,81%; 38, em Associativismo, o que implica 

7,97%; 36, em Administração Financeira, que corresponde a 7.55%; 35, em 

Planejamento e Qualidade, representando, cada uma, 7,34%; 34, em Administração 

Pública, cujo percentual é 7,13%; e 30, em Meio Ambiente, valendo um percentual de 

6,29% (Anexo H – Tabela 5).  
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O Gráfico VI, a seguir, mostra a abrangência de atuação dos credenciados 

da instituição, nas 61 subáreas que compõem as 15 áreas do conhecimento, selecionadas 

pelo Sebrae/PE, para atender às micros e pequenas empresas (Anexo I – Tabela 6). 

Podemos visualizar da seguinte forma: 
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GRÁFICO VI 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO POR SUBÁREAS E MODALIDADE 
 

 

 

 

Em relação aos credenciados que atuam só como facilitadores (102 opções) 
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totaliza 976 opções de credenciamento por subárea, distinguimos as 10 subáreas que 

concentram a maior quantidade de opções, como podemos ver no Gráfico VII: 

 

GRÁFICO VII 

SUBÁREAS QUE CONCENTRAM MAIOR QUANTIDAE DE OPÇÕES POR 
CREDENCIAMENTO (Facilitador e Facilitador/Consultor) 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico VII mostra que a subárea Desenvolvimento de Pessoas tem 

6,97% das opções de credenciamento, o que equivale a 68 opções;  4,41%, em 

Administração Rural, o que representa 43 opções; 4%, em 

Associativismo/Cooperativismo, que corresponde a 39 opções; 3,89%, em 

Comercialização, o que perfaz 38 opções de credenciamento; 3,69%, em Custo da 

Produção e Gestão de Qualidade, o que implica, para cada uma área, 36 opções de 

credenciamento; 3,48%, em Planejamento de Marketing, que corresponde a 34 
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opções; 3,28%, em Organização Social, representando 32 opções; 3,18%, em 

Planejamento Estratégico, cujo número de opções é 31;  e 3,7%, em Venda, valendo 

30 opções  (Anexo J – Tabela 7). 

Essas 10 subáreas, que concentram a maior quantidade de opções, estão 

contidas nas 8 primeiras áreas que oferecem, também, mais opções de credenciamento. 

Os dados apresentados, constituindo-se como caminho do estudo 

exploratório, permitiram a apreensão e visibilidade da amplitude do campo, em sua 

diversidade e variedade, assim como as possibilidades de atuação dos facilitadores 

credenciados. Os critérios para a seleção dos sujeitos foram surgindo na tessitura deste 

trabalho, que inter-relacionados à análise de documentos e às reuniões com os 

participantes da pesquisa auxiliaram, em várias vozes, para uma compreensão sistêmica 

do contexto, conduzindo-nos a evidências sobre a apropriabilidade dos critérios de 

seleção dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, definimos como critérios para a seleção dos sujeitos: (1) 

atuação na instituição em áreas do conhecimento mais ligadas às atividades de caráter 

técnico-instrumental; (2) apresentação de freqüência de atuação em atividades docentes 

dentro da instituição; (3) atendimento à instituição, tanto nas unidades do interior como 

na RMR; (4) manifestação de disponibilidade de acesso; disposição de tempo para 

colaborar com a pesquisa; (5) atendimento, com o conjunto de sujeitos eleitos, à 

diversidade das áreas.  
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Da combinação desses critérios e tomando todo o campo, chegamos a 17 

sujeitos potenciais que foram convidados a participarem da pesquisa. Desses, tivemos 

11 como participantes efetivos do estudo.  

Nesse sentido, o Gráfico VII mostra a distribuição dos sujeitos da pesquisa, 

dentro do campo: 

GRÁFICO VIII 

ABRANGÊNCIA DAS ÁREAS ATENDIDAS PELA PESQUISA 
 

 

Dessa forma, como podemos verificar no Gráfico VIII, o universo dos 

sujeitos da pesquisa correspondeu a 66,67% das 15 áreas atendidas pelo Sebrae/PE. 

(Anexo K – Tabela 8). 

Isto significou contemplar 10 áreas, conforme podemos verificar no Gráfico IX, 

que nos indica as opções de credenciamento pelas áreas atendidas pela pesquisa: 

33,33% 

66,67%

Áreas Contempladas Áreas não Contempladas
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GRÁFICO IX 
 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO 
 POR ÁREAS ATENDIDAS PELA PESQUISA 

22%

17%

17%10%

7%

7%

7%
7% 3% 3%

Marketing

Administração Financeira

Planejamento

Recursos Humanos

Administração Pública

Agronegócios

Associativismo

Produção

Informação/Documentação

Informática

 

 

Conforme nos mostra o Gráfico IX, as 10 áreas contempladas foram: 

Agronegócios; Produção; Marketing; Administração Financeira; Planejamento; 

Administração Pública; Informática; Informação e Documentação; Associativismo; e 

Recursos Humanos (Anexo L – Tabela 9). 

Em relação à abrangência dessas subáreas atendidas pela pesquisa, o 

Gráfico X mostra a sua  distribuição: 
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GRÁFICO X 

ABRANGÊNCIA DAS SUBÁREAS ATENDIDAS PELA PESQUISA 

 

 

  

 

 

 

Como podemos verificar, os 11 sujeitos da pesquisa abrangem 54,10% das 

61 subáreas atendidas pelo Sebrae/PE, o que corresponde a 33 subáreas (Anexo M – 

Tabela 10). 

Nessa perspectiva, as subáreas contempladas foram distribuídas conforme 

nos indica o Gráfico XI: 

45,90% 

54,10% 

Subáreas Contempladas Subáreas não Contempladas 
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GRÁFICO XI 
 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO POR SUBÁREAS  
ATENDIDAS PELA PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Gráfico XI, visualizamos que as subáreas contempladas são: 

Organização Social; Comercialização; Administração de Materiais e Estoque; 

Planejamento e Controle da Produção; Tecnologia da Produção; Ambientação de 

Empresas; Marketing de Serviços; Marketing de Relacionamento; Estratégia de 
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Comercialização; Formação de Preços; Logística e Distribuição; Marketing de Varejo; 

Planejamento de Marketing; Venda; Pesquisa de Mercado; Análise de Investimento e 

Financiamento; Fluxo de Caixa; Capital de Giro; Planejamento Financeiro; Sistema de 

Custo; Planejamento Estratégico; Plano de Viabilidade de Negócios; Capacitação de 

Comunidades Municipais; Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Local e 

Sustentável; Planejamento e Organização de Políticas Públicas; Informatização de 

Empresas; Sistema de Informações Gerenciais; Associativismo/Cooperativismo; 

Alianças Estratégicas; Desenvolvimento de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Relações 

Trabalhistas e Sindicais; Remuneração e Benefícios. (Anexo N – Tabela 11). 

 

2.4 – Procedimentos e Instrumentos de Pesquisa 

O principal instrumento de pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. A 

idéia de adotá-la encontra em Augusto Triviños o seguinte argumento: 

[...] esta, ao mesmo tempo que valoriza a presença do 
investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 
informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 
enriquecendo a investigação. [...] parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha 
de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 
principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p.146).  
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Minayo coloca como um dos aspectos importantes da entrevista, como 

instrumento de pesquisa, o fato de a fala ser reveladora de códigos, maneiras de pensar, 

sentir, sistemas de normas e, ao mesmo tempo, ser o veículo transmissor, através de um 

porta-voz, das representações de grupos em condições específicas. A autora 

complementa, falando ainda da mediação privilegiada que é a linguagem para a 

compreensão das representações sociais ao dizer: “[...] quando se trata de comunicação 

da vida cotidiana a palavra é fundamental. Elas são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama para as relações sociais em todos os domínios” 

(MINAYO, 2004, p. 174-175). 

Pelo nosso objeto de investigação e pelo tipo de material a ser produzido na 

pesquisa, a fala dos sujeitos, através das entrevistas, na nossa compreensão, constituía-

se em instrumento apropriado de abordagem, por ser expressão daquilo que o sujeito 

consegue enxergar e do que, certamente, oferece sustentação à sua prática docente. 

A esse respeito, ainda nos fala Maria Isabel da Cunha ao salientar que “o 

exercício de articulação do discurso sobre o passado, sobre o ponto de vista do presente, 

é sempre seletivo e esta seletividade passa a ser o sistema de referência do que é ou foi 

significativo” (CUNHA, 1998, p. 53).  

A partir da opção metodológica, elaboramos um roteiro de perguntas que 

possibilitassem respostas abertas e descritivas e que facilitassem captar as 

representações sociais do que é ser professor, o processo de construção dos saberes 

docentes na sua história, as principais influências, a descrição da prática pedagógica, a 

reflexão dessa prática e a visão de futuro.  



 
 
 
 

 

118 

 
 
 

Para garantir a adequação do roteiro da entrevista (Anexo O) aos objetivos 

da pesquisa, testamos o instrumento com um facilitador do próprio Sebrae, que tinha 

vivência com pesquisa qualitativa, realizando, posteriormente, os ajustes necessários. 

Os participantes foram convidados a contribuir com a pesquisa, através de 

correspondência (e-mail), enviada pela instituição, que dizia do seu objetivo e 

informava que a pesquisadora faria um contato pessoal para esclarecer as condições de 

participação de cada convidado (Anexo P). Tínhamos como pressuposto que a adesão 

livre, porque informada, era fundamental dentro dos objetivos do estudo.  

O contato foi fácil, de resposta até mesmo calorosa. Dos 17 sujeitos eleitos, 

só dois dos convidados não foram localizados. Todos os contactados se apresentaram 

receptivos ao convite e, na maioria, disponíveis em organizar seus horários para a 

entrevista. Deixaram transparecer, em alguns casos, a impressão de desejar momentos 

como o que surgia, para expressar necessidades e aspirações com relação à atividade 

educativa, no âmbito da formação profissional. A pesquisa, nesse contexto, pareceu-nos 

ser o veículo, funcionando como porta-voz, o que conduziu, pela atitude demonstrada, 

para uma relação colaborativa, solidária e de cumplicidade. Os convidados localizados, 

mas que não participaram, em número de quatro pessoas, ou se encontravam ausentes 

(férias, viagem a trabalho) ou alegaram outros compromissos pessoais ou profissionais, 

à época da coleta de dados. Desse modo, contamos, efetivamente, com 11 sujeitos neste 

estudo. 

O grupo dos onze sujeitos da pesquisa era composto por três mulheres e oito 

homens. Desses, somente um tinha cursado a disciplina Metodologia do Ensino, ainda 
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quando fazia a graduação. Todos exerciam, além da atividade docente, a função de 

consultor, na Instituição, dentro de sua área de formação e apresentavam uma trajetória 

de trabalho ligada, direta ou indiretamente, à área de ensino no Sebrae. Sete deles 

trabalhavam como autônomos, dois já estavam aposentados, um era servidor do Estado 

e um trabalhava na iniciativa privada. A faixa etária variou entre 39 e 62 anos, sendo 

que a concentração ficou na faixa de 50 anos. O tempo de experiência na atividade 

docente era de oito a trinta anos, mas não como atividade profissional principal. Como 

docente no Sebrae, o tempo variou entre cinco e doze anos.  

Entre esses sujeitos participantes da pesquisa, dez deles tinham curso de 

pós-graduação latu senso, sendo que dois não tinham seus cursos reconhecidos pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC – e um, apesar de ter vários cursos de longa 

duração (400-700 horas aulas, em média) nenhum deles havia sido realizado por 

entidades oficiais de ensino superior. O conhecimento de educação vem de leituras, 

repasses da metodologia de ensino oferecida pelas entidades a que presta serviço como 

professor. Um deles, nos últimos três anos, tem participado dos congressos de educação 

que são realizados em Recife. Todos investem na atualização, dentro de sua área de 

conhecimento, seja através de pesquisa na internet, seja participando de cursos 

presenciais ou à distância, congressos, etc. O investimento geralmente é pessoal e 

considerado imprescindível para manter-se no mercado.  

As entrevistas (11) foram previamente agendadas, gravadas e realizadas 

entre 1 hora e 1 hora e trinta minutos de duração, em clima agradável, com 

predisposição positiva dos sujeitos em fornecer informações. Foram momentos de 

reflexão sobre a própria prática e o futuro profissional. Boa parte dos entrevistados 
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emitiu comentários sobre a pertinência do estudo, a partir das dificuldades, suas ou de 

terceiros, que visualizavam no exercício da docência, na área de formação profissional. 

Os locais escolhidos eram adequados à conversação e variaram de acordo com a 

disponibilidade de cada participante, fazendo com que a pesquisadora se deslocasse para 

atendê-los nos horários que lhes eram mais convenientes.  

Posteriormente, todas as entrevistas foram transcritas, na íntegra, 

preservando repetições, extrapolações e as várias expressões que surgiam no momento. 

Ainda durante os procedimentos de análise, todas as entrevistas foram enviadas aos 

sujeitos da pesquisa para validação. 

Elaboramos, também, um questionário, como instrumento de coleta de 

dados, para apoio na caracterização do perfil dos sujeitos da pesquisa, composto por 

questões abertas de identificação pessoal, profissional e que gerassem informações que 

permitissem compreender como trata sua atuação profissional (Anexo Q). Esse 

questionário foi aplicado antes da entrevista, servindo como forma de rapport, para 

facilitar o estabelecimento de um vínculo inicial com o participante, necessário à 

condição dialógica solicitada pela situação.  

A exploração do material foi apoiada na análise de conteúdo de Lawrence 

Bardin, técnica que se aplica a discursos diversificados e apresenta a inferência como 

fator comum entre os instrumentos que utilizam uma hermenêutica controlada. 

Conforme refere essa autora, o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de 

conteúdo permitem designar: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrições 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).     

 

Com essa perspectiva, seguindo os procedimentos da pesquisa qualitativa, 

organizamos o material para análise. Cada entrevista recebeu um código que 

correspondeu à posição na ordem em que cada sujeito foi atendido. Desse modo, o 

sujeito que foi atendido em primeiro lugar teve sua entrevista codificada com o 

número 1, e assim por diante.  

Em seguida, apoiada pelos aportes teóricos, passamos à “leitura flutuante”19 

de todo o material produzido, anotando, na própria entrevista, como pré-análise, as 

informações percebidas na busca de apreender, de forma transversal, tanto o sentido 

global das respostas como os significados e conteúdos latentes desse mesmo conjunto.  

A investigação desse material foi dirigida pela análise temática, por critério 

semântico, que deu origem às categorias empíricas, a saber: ser professor – indica 

qual a concepção e o que pensa ser um professor de formação profissional; atuação – 

diz respeito a como o professor de formação profissional elabora sua atuação; prática – 

refere-se ao uso do saber no processo de avaliação e reflexão de sua ação; visão de 

futuro – como explora as possibilidades de desenvolvimento e atuação futura, a partir 

da visão crítica da realidade.  

                                                
19 Leitura flutuante, termo usado por Bardin (1977), para caracterizar a primeira atividade de contato do 
pesquisador com os documentos e conhecê-los para análise, deixando-se invadir por impressões e 
orientações. 
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Vale salientar que, na construção dessas categorias, além de serem 

consideradas a organização e a classificação dos dados, definidos a partir dos temas das 

entrevistas, foram contemplados, também, o que emergiu, a posteriori, como achado da 

leitura primeira do texto, observando a incidência, as convergências, o significado e a 

finalidade do estudo. 

Cada categoria foi nomeada com um código, representado por uma letra em 

ordem alfabética. Nesse sentido, a categoria ser professor recebeu o código A; a 

categoria atuação, o código B; a categoria prática, o código C; e a categoria visão 

de futuro, o código D.  

Prosseguindo com a operação de exploração do material, fomos 

identificando, definindo e classificando no texto as subcategorias. Cada subcategoria 

foi colocada em uma posição conforme seu significado e o da própria categoria, 

conforme podemos ver no Quadro 1, a seguir: 
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Para uma segunda leitura do material, elegemos duas entrevistas (a 1 e a 6) 

– consideradas sínteses, por serem fartas em conteúdo – e refinamos, no estudo, o 

delineamento das subcategorias. Na medida em que prosseguíamos com a análise e 

ganhávamos mais intimidade com esses textos, pudemos ir reclassificando as 

subcategorias por reunião20, justaposição21, supressão22, recriação23.  

Cada fragmento de texto, ou seja, frases, expressões, trechos das falas dos 

sujeitos nas entrevistas, foi sublinhado com um lápis colorido e recebeu o código 

correspondente, composto da letra identificadora da categoria, onde estava situado, e um 

número seqüencial, dentro da subcategoria. Registramos esses códigos na pauta 

esquerda do texto. Dessa forma, a subcategoria princípio, a primeira identificada no 

agrupamento da categoria A – ser professor, recebeu o código - A1. Se no caso, 

pertencia ao sujeito da entrevista 6, recebia no final a seguinte codificação: A1-6, 

como podemos verificar no exemplo:  

... um professor de formação profissional tem que ter mesmo formação 

profissional... de fato precisa ter uma prática profissional. (A1-6)   

O passo seguinte foi recortar, nas duas entrevistas estudadas em primeiro 

lugar, os fragmentos dos textos, agrupando-os por categoria e subcategoria, formando 

os núcleos de sentido. Nessa fase da análise foi elaborada a primeira tentativa de 

interpretação do material trabalhado como teste de consistência.  

                                                
20 Reunião – aqui entendida como agrupamento de subcategorias do mesmo gênero sob uma subcategoria 
mais genérica 
21 Justaposição – aqui entendida como a junção de duas subcategorias em uma só. 
22 Supressão – exclusão de uma subcategoria por justaposição, mas conservando o conceito.  
23 Recriação – criação de nova subcategoria por reunião, supressão ou ampliação. 
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A partir desse momento do estudo, voltamos para as outras nove entrevistas, 

prosseguimos com a codificação, verificamos a consistência com o trabalho já realizado 

e procedemos aos ajustes que se fizeram necessários. 

No capítulo seguinte abordaremos o tratamento final dos dados, sua análise 

e interpretação.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 – COMPREENDENDO COMO OS PROFESSORES 

DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EXPRESSAM A 
CONSTRUÇÃO DOS SABERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A disciplina militar prestante 
 Não se aprende, Senhor, na fantasia 

 Sonhando, imaginando ou estudando 
 Senão vendo, tratando e pelejando. 

  
(LUÍS  DE CAMÕES. Os Lusíadas, Canto X, verso 153) 

 
 

. 
- Trecho falado, como metáfora, por um dos participantes da pesquisa para dizer como 

se aprende a ser professor de formação profissional. 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

O percurso utilizado na investigação da realidade foi permitindo que 

informações se sobressaíssem das falas e dos textos e se transformassem em dados, que 

revelam a forma como os sujeitos da pesquisa tornaram-se professores, em suas 

trajetórias profissionais. 

O estudo mostra que o exercício profissional tem na prática o seu locus de 

construção dos saberes, onde os sujeitos procuram suporte, articulam pressupostos, 

formulam conhecimentos que os direcionam a explicar, prever, interpretar e 

compreender os elementos que fundam essa prática. Possibilitou-nos apreender que esse 

processo dinâmico, mutável, diverso em referenciais, se realiza conforme as condições 

concretas de um contexto histórico e as condições desses profissionais que nele geram 

teorias, a partir do senso comum, para dar sentido a uma realidade na qual agem e 

transformam. As representações sociais sinalizam o processo de atribuição de sentido e 

significado dos objetos da realidade nas relações concretas entre esses sujeitos, 

direcionando condutas e formas de comunicação.  

Vale ressaltar que, neste trabalho, as representações sociais foram tratadas 

como aporte teórico-metodológico, de forma a ampliar a nossa compreensão sobre a 

realidade percebida pelos professores de formação profissional, sujeitos desta pesquisa. 
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Nesse sentido, apoiaram com algumas sinalizações, uma vez que não se constituíram no 

foco central da pesquisa. Abrem, entretanto, a possibilidade de aprofundamento por 

meio de novas investigações e outros ângulos de análise, a partir do próprio material do 

estudo.  

A visão desses profissionais revela saberes construídos e mobilizados nas 

atividades de ensino, enquanto profissionais que não têm uma formação pedagógica 

específica e são oriundos de categorias socioprofissionais distintas. Aponta o 

significado que assume para eles o que é, hoje, ser um professor de formação 

profissional, constituindo-se, por isso, em elementos para a compreensão da realidade 

pessoal, profissional e institucional do trabalho desses docentes.  

Esses professores de formação profissional revelaram a construção dos seus 

saberes por meio de quatro categorias empíricas: ser professor; atuação; prática; e 

visão de futuro; cada uma delas constituídas por subcategorias, cuja estruturação está 

explicitada no Capítulo 2 – Percurso Metodológico. Essas categorias deram origem à 

matriz de análise, que permitiu resgatar as temáticas que indicam o processo de 

aprendizado do saber e do fazer docentes e que garantem sustentação às ações.  

O percurso, a seguir, procura mostrar a expressão e o imbricamento  dessas 

categorias e subcategorias, as quais alimentam a construção e a prática pedagógica 

desse grupo de professores de formação profissional.  
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3.1 – Ser professor – O que dizem os docentes sobre ser professor  

A categoria Ser professor é revelada por meio de princípio, perfil e 

contexto.  

 Na subcategoria princípio, esses professores consideram que ser professor 

de formação profissional implica articular teoria e prática de forma a produzir o 

conhecimento necessário à formação, atualização e ou aperfeiçoamento de profissionais 

em atividades laborais diversas. Vêem a experiência cotidiana como fonte de construção 

de seus saberes profissionais. 

Nessa perspectiva, a base cognitiva ganha centralidade entre os saberes, mas 

é necessário que esteja associada a uma experimentação. Vejamos o que diz A1-6:  

“... dispor de uma base cognitiva e estar permanentemente preocupado na 

utilização dela, implantação dela e na inovação dessa base cognitiva”. 

Nesse sentido, consideram que precisam dispor de um suporte teórico-

conceitual consistente, experimentado de modo contínuo no contexto do trabalho, que 

permita a estruturação e a sistematização de conhecimentos que se transformam em 

“saberes e fazeres” a serem transmitidos nas atividades docentes, dentro de uma 

compreensão crítica da realidade. Constatam, também, que precisam viver buscando 

informações, de modo a renovar, permanentemente, essa base conceitual e a estruturar 

sua prática, como indicam as falas a seguir. Vejamos: 

“...um professor de formação profissional tem uma vivência, tem um saber, 

tem uma prática, tem uma capacidade de associação do conhecimento 
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teórico ao conhecimento que é experimentado no seu dia-a-dia. .... a 

possibilidade dele enriquecer.... o processo de aprendizado com situações 

que ele vivenciou também no cotidiano, a possibilidade dele comparar as 

situações que ele está vivendo no presente, com situações que outras 

pessoas vivem, também, na formação prática...  e não, simplesmente ...., o 

saber, que a gente tem nos livros, que é uma coisa importante, mas é 

referência de outra pessoa. Então, essa referência no outro mais a minha 

referência, a minha realidade e essa minha realidade comparada à 

realidade de outros colegas, de outras empresas, de outros campos” (A1-

4). 

...”professor que consegue associar o conhecimento dele, acadêmico, à 

realidade do aluno. ... tem que ter essa capacidade, essa característica de 

trazer para aquele que está sendo treinado, esse equilíbrio entre o seu 

conhecimento, que  fui buscar em anos de estudo, com a sua realidade 

prática” (A1-7). 

Os professores de formação profissional expressam, ainda, a importância do 

repertório de conhecimentos para saber tratar com situações inusitadas e não planejadas; 

ocorrências típicas no exercício da atividade face ao aluno que recebe para ensinar. 

Dessa forma, identificam como princípio, também, a predisposição necessária a esses 

docentes para criar coisas novas, partindo das formas estabelecidas de proceder, 

utilizando-se do conjunto de conhecimentos que detêm e que são mobilizados nas 

relações de ensino, mas, sem restringir-se a eles. Dessa sinalização resulta a 

representação social de que, para esses docentes, é preciso ter maestria na sua arte para 
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responder à diversidade de situações que se confrontam, uma vez que não há uma 

“causalidade mágica entre ensinar e fazer aprender“(TARDIF, 2002, p.121). Assim, na 

ação, inovam e criam uma nova prática.  

Nas suas falas esses professores referem que: 

“... tem que ter muito conhecimento... o domínio do conhecimento dá uma 

tranqüilidade para você trabalhar as diversidades... A gente... encontra um 

público muito diferente do que, às vezes, você vai preparado e, aí, na hora, 

tem que improvisar” (A1-9). 

A partir de seus princípios, os professores de formação profissional 

expressam que o processo de aprendizagem requer que o docente tenha uma relação de 

interação, de proximidade, que demonstre dedicação e respeito com o aluno. Nessa 

dimensão, consideram que o ato de ensinar não pode restringir-se, apenas, à transmissão 

de conteúdos. É, inclusive, pela qualidade da comunicação estabelecida nas situações 

vivenciadas que o docente tem oportunidade para trocas sócio-afetivas, adaptando, 

tratando e trazendo as informações para a realidade contextualizada dos educandos.  

Vejamos o que dizem: 

“... mais importante é a forma como você pode trazer isso para a prática. É 

você poder decodificar essa informação teórica e saber que ela é 

importante, mas que para você conseguir se comunicar com... as pessoas... 

que são, naquele momento, seus interlocutores, seus alunos... precisa... 

trazê-la próxima ao nível daquelas pessoas” (A1-3). 
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“... dedicação à formação, carinho pelas pessoas que estão ali... tratar com 

respeito... é o ponto fundamental para que a gente passe mais os 

conteúdos... Considero um pré-requisito... considerar o perfil dessas 

pessoas... fazer a relação daquilo que a gente está apresentando com a 

realidade daquele grupo, e não colocar, simplesmente: “Olha! O programa 

é esse...” (A1-8). 

Por conseguinte, quando tratam do desempenho das atividades de ensino, 

referem que é necessário demonstrar uma atitude coerente e que expressem a crença no 

que transmitem.  

Dessa forma, vejamos o que falam a respeito: 

“... faça o que eu digo, mas faça o que eu faço, também” (A1-1). 

“… eu preciso acreditar para poder passar para eles (os alunos), e o 

acreditar é o viver” (A1-1).    

“… postura muito ética dentro de sala e coerente com a prática, com o 

discurso, porque eles comparam muito” (A1-10). 

Essas falas, evocam, também, valores éticos universais voltados para o 

compromisso que, do ponto de vista de princípio, deve ter com o aluno respeito, 

honestidade, sinceridade e que, de forma transversal, permeiam os construtos das 

entrevistas de todos os sujeitos da pesquisa.  

Nesse sentido esses professores nos falam: 
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“...[o professor] deve ter é a honestidade. A honestidade na questão do 

saber e do que eu estou te passando… É o que eu acho e não o que eu estou 

ganhando para dizer que sei” (A1-1). 

 “... eu tenho que ser respeitado; ele também tem que ser respeitado. Eu 

tenho que colocar os limites” (A1-4). 

Essas expressões traduzem valores que devem permear a atuação como 

profissional de educação.  

A representação de ser professor de formação profissional – visto como 

aquele sujeito que não tem função docente formal, mas que desenvolve atividades de 

ensino – revela peculiaridade em comparação com o professor da escola regular – que é 

egresso de cursos de formação docente – a respeito da relação que esse tipo de professor 

mantém, no campo, com as instituições de ensino.  

O vínculo que o professor de formação profissional tem com essas 

instituições é fundado nas suas competências pessoal e profissional, sem uma relação 

contratual de permanência. Esse profissional exerce a docência de forma intermitente, 

ou seja, com interrupções e intervalos constantes entre as aulas e cursos que ministra. 

Nesse contexto, percebe sua intervenção como restrita na sua autonomia dentro da 

instituição em que ensina, uma vez que seus saberes não se impõem como instância de 

legitimação e de verdade de sua prática. Eles são autorizados a executarem produtos que 

já estão determinados em suas forma e conteúdo, sendo transmissores de informações 

consideradas, potencialmente, como necessárias para aquele tipo de aluno que a recebe. 

Dessa forma, percebe-se mantendo uma relação de exterioridade com as instituições: 
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“Na escola formal, você se escuda dentro da sua autoridade. Dentro da 

universidade, eu sou aquele professor... O professor que é de formação 

profissional não tem esse guarda-chuva. O guarda-chuva é você, a sua 

competência. Você pode estar amparado pela instituição... estar autorizado 

a atuar, mas você não é o acadêmico, você não é o professor daquela 

cátedra que faz e acontece e outro vai baixar a cabeça” (A1-4). 

Nesse sentido, esses professores não consideraram as instituições de 

formação profissional como uma instância de legitimação social de sua prática e 

apoiadora na institucionalização da carreira docente. Percebe-se como seu principal 

recurso.  Esse posicionamento nos remete às pesquisas de Tardif, ao falar da ligação 

entre a construção da dimensão identitária do saber profissional dos professores com as 

condições dos espaços sociais em que as atividades docentes são exercidas. Nos seus 

estudos, expõe que esses fatores, juntos, contribuem para um compromisso duradouro 

com a profissão, fazendo com que os professores enfrentem, com mais facilidade, os 

revezes do trabalho. Para esse autor, a “tomada de consciência dos diferentes elementos 

que fundamentam a profissão e a integração na situação de trabalho levam à construção 

gradual de uma identidade profissional” (TARDIF, 2002, p. 86).   

Nessa direção, tomando, ainda, o que refere Tardif, sobre os saberes 

profissionais, esses contêm, também, aspectos psicológicos e psicossociológicos, uma 

vez que implicam autoconhecimento por parte do professor. Isto implica 

reconhecimento de seus limites, valores, possibilidades e aspirações, além do 

reconhecimento da própria comunidade em que é parte. (TARDIF, 2002, p. 100).  
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Esses aspectos, nas concepções em que alicerçam as representações sociais 

acerca do perfil profissional, assinalam o contorno do território de competências que o 

professor deve possuir, para dar conta da complexidade de sua tarefa. Dessa forma, o 

perfil é referido como competência técnica, habilidade de negociação, estabilidade 

emocional, diálogo, abertura, sensibilidade, gostar do que faz, como vão expressando as 

falas: 

“… não é só uma competência técnica... Tem que ter uma competência 

pessoal muito grande ... segurança pessoal, uma estabilidade emocional ... 

porque, aí, não tem o recurso da autoridade ... de uma escola formal” (A2-

4).  

“... habilidade de negociação muito grande, de discussão, de você trazer 

aquilo, destrinchar seu raciocínio, fazer com que o outro se posicione 

também, ter essa abertura e estabelecer, realmente, um diálogo. E 

argumentar... Também ter abertura para ouvir” (A2-4). 

“... uma habilidade minha… é a capacidade de enfrentar desafios, de correr 

risco, mesmo” (A2-4).  

“... flexibilidade... para a gente considerar e saber adequar o que se está 

propondo, sem perder o foco” (A2-8). 

“... predisposição a admitir que eu não sei tudo… Humildade é 

fundamental” (A2-8). 

“... fundamental é a sensibilidade” (A2-9). 
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“... o conhecimento dá segurança, dá tranqüilidade” (A2-9). 

“… ter aquela autonomia sem autoritarismo” (A2-9). 

“...professor, hoje, é um instrumento facilitador do processo de 

aprendizagem (A2-8). 

“… essa vocação… Tem que estar presente o desejo de querer repassar, 

compartilhar” (A2-11). 

“… essa atividade me cativa. Se não me cativasse, a gente não fazia esses 

esforços de me mandar para lá, para o meio do mundo” (A2-7). 

Observamos, a partir dessas percepções, que o trabalho do docente de 

formação profissional vai além do domínio cognitivo e instrumental do ofício, ou seja, 

de um perfil apenas direcionado para as chamadas habilidades técnicas para ser um 

facilitador do processo de aprendizagem do aluno. Entram em cena elementos 

relacionais, emocionais e simbólicos, que exigem uma socialização construída em 

vivências pessoais e profissionais. Esses professores identificam que, para uma prática 

consistente, são necessárias habilidades pessoais, como: segurança, autonomia, 

humildade, sensibilidade, abertura; habilidades de raciocínio lógico para analisar e 

posicionar-se com flexibilidade diante das situações; habilidades afetivas para 

estabelecerem relações com escuta ativa, comunicação com base no diálogo, 

capacidade de negociação, estabilidade emocional, além do gostar e identificar-se com 

a atividade para ter disposição de correr os riscos inerentes ao ofício.  
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Esses aspectos constituintes do perfil ajudam na compreensão da 

modelagem do que é ser professor para esse grupo, trazendo subsídios do que deve 

compor o núcleo de competências que vão servir de base à ação.  

Verificamos que esses elementos estão associados à história de cada sujeito, 

ao custo existencial contido nessa construção, quais sejam: formação e inserção 

profissional marcada por um investimento no âmbito pessoal; aprendizagem na prática; 

descobertas de limites e possibilidades; negociações; e ao próprio desenvolvimento da 

sua profissionalidade. Ressaltam eles, a dimensão temporal do trabalho, ou seja, a 

experiência prática na carreira, como fator essencial no sentimento de aquisição da 

competência para o exercício profissional (TARDIF, 2002, p. 107). Trata-se de um 

processo evolutivo, complexo, que implica aprendizagem para o domínio do trabalho e 

de si mesmo, como explica o depoimento a seguir: 

“... Formação profissional… Eu tenho de saber o que estou fazendo... Um 

professor de formação acadêmica pode ter estudado muito e defendido 

muitas teses e ir para a sala de aula para repassar aquele conhecimento, 

mas de formação profissional... ele precisa ter vivenciado… A gente começa 

a trabalhar com 20 e poucos anos, mas teria que ter 10, fazendo alguma 

coisa para poder chegar em sala de aula… Ninguém vai ensinar, mesmo em 

formação profissional, sem ter um embasamento teórico... Você usa esse 

embasamento teórico… para repassar a prática” (A2-5). 

Essa fala indica que, além de aprender com o tempo, conhecimentos e 

experiências, vão remodelando o “saber-fazer” em função das mudanças causadas por 
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uma prática vivida. Reitera a representação de que, para ser professor de formação 

profissional, é necessário associar teoria e prática e que esse é um aprendizado 

modelado no tempo. Os professores, ao longo da trajetória, precisam fazer mudanças 

em sua forma de ensinar, de mobilizar diferentes saberes, mesmo que só ministre uma 

disciplina, em função da variação das situações que experimentam, da linguagem que 

precisam adaptar, da organização do conteúdo, de modo a tornar o ensino interessante 

em favor dos diferentes tipos e níveis de alunos. 

No que se refere ao contexto, ou seja, o conjunto de relações sociais que 

se estabelece no campo, aparece, no trabalho desses docentes, que a inter-relação dos 

elementos presentes nas condições de trabalho para atender à mobilidade, à incerteza, à 

rapidez e à competitividade exigidas pelo mercado dos tempos atuais, além do tipo de 

vínculo que mantêm com as entidades a que prestam serviços educacionais, são fontes 

de tensões constantes e sobrecarga de atribuições. Essas trazem conseqüências que 

refletem de forma negativa tanto na sua qualidade de vida como na qualidade do próprio 

trabalho.  

Há referências que – pela relação de busca rápida e permanente de 

atualização, como, implicitamente, indicam as falas – tendem a aliar-se às novidades, 

aos movimentos que surgem no ambiente, atrás de um conhecimento tido como novo, 

para não perder a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo no meio do qual 

vêm seus alunos: 
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“... movimento natural da gente é se aliar prontamente à novidade que 

apareceu. Até porque eu acho que o mercado hoje é um mercado de 

consumo instantâneo” (A3-6). 

... [o professor] vai ter que estar engajado em alguns grupos, entidades,  .... 

para estar acompanhando o que está sendo feito, os movimentos, o que está 

acontecendo e começar a se engajar nesse contexto desses empresários 

(A3-10). 

...uma preocupação que a gente tem que ter: verificar de onde estão vindo 

as informações... Será que não está na hora de reciclar essa fonte de 

informação? Será que não é o momento de tentar coisas novas? (A3-7). 

Na luta para se colocar em um mercado de mudanças contínuas, o professor 

de formação profissional procura marcar um diferencial como profissional, o que revela 

que ele se percebe em situação de instabilidade e precariedade no ofício de docente na 

formação profissional. Essa situação, às vezes, o impele a acionar a chamada “posição 

competitiva” diante do grupo a que pertence. Nesse contexto, parece que esse 

profissional sente-se temeroso de exclusão nas instituições a que presta serviços. O que 

se verifica é que vive à procura de estratégias para manter resultados positivos no 

trabalho, embora isto implique um investimento pessoal muito grande.  No afã de se 

fazer valer, o professor parte para uma permanente busca de oportunidades que, muitas 

vezes, pode chegar a minar seu equilíbrio pessoal e psicológico: 

“... hoje, na questão da gente procurar, a gente, como consultor, no caso... 

[professor de formação profissional], não o professor, acadêmico, algo 
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dessa natureza… a gente tem que trabalhar muito e numa diversidade 

grande, muitas vezes, sem tempo de avaliar cada trabalho que você faz, por 

você estar... em vários lugares, em pequeno espaço de tempo... (A3-1). 

“... essa competitividade faz com que a gente busque esse diferencial, de 

mostrar que a gente é melhor em outras coisas... Aí, você termina não 

tendo... equilíbrio... A parte pessoal termina ficando defasada, insatisfeita, 

tendo uma qualidade de vida não muito boa” (A3-1). 

“... Desestímulo. ...Então, a minha maior dificuldade, nessa relação de 

professor, é a persistência. ... eu preciso, então, buscar outras formas que 

não as minhas para que eu venha obter sucesso nesse repasse de 

habilidades. ... isso também me requer um tempo imenso, uma dedicação 

imensa, de estar buscando novas formas, novas realidades, para poder 

repassar o conhecimento. ...Busco uma estratégia, não consigo o resultado. 

Aí, eu não vou mais buscar estratégia nenhuma. Eu prefiro desistir (A3-5). 

É possível observar que essas condições do contexto são fontes de 

competição entre pares e os conflitos que emergem dessa luta têm na suas bases as 

mesmas determinações da realidade em que o trabalho é exercido. Nesse sentido, surge 

com uma face marcada por uma percepção mais utilitarista do conhecimento, por 

ligações mais mercantis na produção e no uso do saber na vida, dentro da perspectiva 

histórica em que nos defrontamos, hoje, a trazer influências às subjetividades sociais 

que permeiam relações.  

Vejamos o que nos diz o sujeito A3-4: 
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“... nível de competição elevado... de conhecimento. Você vai, por exemplo, 

estar com profissionais de outras áreas ou até profissionais do mesmo nível, 

mas você tem outro conhecimento ou está com a missão de levar outra 

informação. Então, aparece muito a questão da competição. A competição 

velada... De: ‘você está dizendo isso, mas eu tenho outro caminho; e por 

que não esse?’ E outros sentimentos negativos, que podem aflorar dos 

limites pessoais das pessoas”. 

A fala do professor A3-1 também segue a mesma direção, como podemos 

observar: 

“...com essa competitividade grande que tem aí, há muitos profissionais 

muito bons, muitos profissionais ruins ou muito ruins, ... Algumas coisas 

erradas.... é muito marqueteiro [como professor] ... que fazem é marketing 

pessoal” 

Percebe-se o desafio constante enfrentado por esses docentes ao tratar com 

aspectos da cultura empresarial dominante, formada por alunos –potenciais ou atuais – 

que apresentam, como tendência, a busca de soluções imediatas para seus problemas: 

“... há sempre que se discutir o embasamento teórico que você está 

utilizando... Isso precisa de um tempo… Tempo significa recursos 

financeiros. O grande [empresário] pode bancar isso tudo e estar disposto a 

ler e estudar. O pequeno [empresário da micro e pequena empresa], 

basicamente, planta e colhe. Qualquer plantação de 7 meses, ele já morre 
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de fome, porque ele precisa plantar e colher na hora. Então, tem que ser 

uma ferramenta que ele vá lá e já tire o resultado” (A3-5).  

“…sobretudo nesses cursos de formação curta, que a gente faz, 

especialização... o pessoal, muitas vezes, vai com uma expectativa que 

dificilmente vai poder ser atendida... num espaço de tempo tão curto (A3-

4). 

Esses aspectos nos remetem à reflexão de que, como o trabalho docente é 

uma prática social, sua ação está vinculada à interação entre o sujeito e o contexto do 

qual ele é parte. Nesse sentido, o professor de formação profissional precisa intervir em 

práticas de ação arraigadas e tácitas, para mediar, constantemente, o dilema entre as 

condições necessárias à aprendizagem e as estratégias de sobrevivência esposadas pela 

classe a que atende.    

 

3.2 – Atuação do Professor de Formação Profissional 

Os saberes se expressam na sua atuação. Revelam-se a partir do 

conhecimento do senso comum, levando as marcas do tempo, dos espaços e das 

circunstâncias em que é articulado o jogo de forças em que o sujeito age e se comunica. 

Esses saberes estão relacionados tanto à história pessoal quanto à história social dos 

sujeitos, com todas as situações que o formam e o informam. Para compreender esses 

saberes parece necessário, como nos explica Argyris e Schön (1974), (de)codificar todo 

um corpo de crenças, valores, normas, um conjunto de teorias, de conhecimentos 
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formulados em relação ao comportamento deliberado que os sujeitos  assumem nas 

tentativas concretas de interlocução com e na ação.  

O exercício profissional, ao qual estão implicados os professores de 

formação profissional, estabelece a mobilização do repertório real dos saberes a partir 

da experiência e de pressupostos presentes na realidade social. Para isto, as instituições 

de ensino concorrem, também, em um movimento de apropriação e objetivação de 

sentidos atribuídos aos objetos.  Os sujeitos sistematizam e atendem a várias ordens de 

interesse e ainda garantem a possibilidade de novas formulações, na tensão, para 

responder com coerência à realidade. Os saberes são construídos, pois, em uma 

dinâmica que espelham a complexidade dos indivíduos e do contexto social onde se 

constituem. Nessas circunstâncias, no dizer de Tardif, são sociais e plurais, bem como 

possibilitam responder, de forma específica, às situações que esses sujeitos formulam ou 

enfrentam nas atividades docentes. Comportam contradições e complementaridade. 

Desse modo, Atuação é uma categoria constituída por: experiências da 

formação; construção dos saberes; comunidade de prática; experimentação; 

necessidade;  dificuldade;  resultado;  saberes.  

Observamos, através das falas, que os sujeitos referem-se a experiências da 

formação como sendo as fontes primárias de aquisição dos saberes; provêm de 

recordações referenciais, de lugares sociais diversificados, como: família, instituição de 

ensino, mestres inspiradores, oportunidades de trabalho, ambiente social, como 

acontece, de modo geral, com a categoria de professores.  

Vejamos o que nos dizem esses sujeitos: 
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“... tenho uma mãe que é professora, mãe próxima. …Sem pensar muito, 

sem raciocinar nesse sentido, eu sempre tive essa proximidade [com o 

ensino]...” (B3-8). 

“Quando eu era pequena, eu tinha essa vontade de ser professora. Papai 

brincava comigo, me incentivava, me dava muita coleção de livro, de 

presente... E eu nem pensei que fosse ser...” (B3-9). 

“…a gente sempre tem os modelos... pessoas com quem a gente viveu 

experiências significantes na vida e que, por isso, você acha que aquilo é 

uma coisa boa… Entre meus modelos, eu tive professores que foram, 

realmente, muito bons.... uma admiração muito grande por eles... Era o 

domínio que eles demonstravam sobre os temas que eles abordavam... Eu 

me lembro de, pelos menos, dois ... eram capaz de chegar na turma e falar 

sem ter um esquema no quadro, sem ter nada, com absoluta propriedade 

durante aqueles 45 minutos; sem repetir um negócio, com um esquema que, 

se você prestasse atenção no que ele estava dizendo, ficava absolutamente 

claro. ...ele raciocinava com clareza.... Nessa questão da prática, eu, talvez, 

seja muito influenciado por isso” (B3-6). 

“…surgiram… oportunidades e eu gostei da atividade. Eu acho que tem que 

haver essa vontade, esse desejo, que é o que a gente prega, também, junto 

ao empreendedor. ... Eu senti que a partir daí tinha uma oportunidade 

grande para trabalhar” (B3-11). 



 
 
 
 

 

147 

Esses comentários nos remetem às reflexões de Tardif (2002), de que um 

professor tem concepções variadas para a sua prática em função, concomitantemente, de 

sua realidade cotidiana, biográfica, suas necessidades, limites e recursos. Entende que se 

os saberes que os professores possuem, sobretudo no início da carreira, apresentam certa 

coerência, esta não é de ordem teórica ou conceitual, mas pragmática e biográfica. 

Nesse sentido, os saberes assemelham-se a uma “teoria-de-ação”, como conceituam 

Argyris e Schön (1974), e são mobilizados pela percepção da situação vivida, a 

intencionalidade do sujeito e o tipo de resultado desejado no trabalho.  

É importante compreender esses aspectos porque, ao agir, esses sujeitos se 

baseiam nas relações afetivas, familiares, em valores, em normas sociais, como nos fala 

o sujeito (B3-2): 

“... quando eu terminei agronomia, eu tinha 4 locais para ir… Eu tinha o 

melhor conselheiro: meu papai… era semi-analfabeto... Ele disse: “– Sua 

obrigação é, primeiro, pagar os impostos de quem pagou para você se 

educar. ...Então, venha trabalhar na usina X [usina em que vivia]... Cresci 

lá… a carreira todinha. Nessa época, o Colégio X... vivia capengando; era 

um rolo danado. ...Eu morava a 50 metros do colégio. E filho de X [terra 

natal]… Eu disse: ‘eu vou ajudar’. Fui para lá… Eles disseram: ‘vai ter 

eleição para diretor e você vai ter que ser o diretor’. Assumi a diretoria e 

comecei a arrumar os horários dos professores, os pagamentos... E não 

tinha professor para estatística e economia... Ai, eu fui ensinar estatística e 

economia”. 
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 Dessa forma, esses aspectos que foram interiorizados constituem-se em 

representações sociais desses sujeitos, formando sua base de sentido para a ação.  

Verificamos, mais uma vez, nos depoimentos, a dimensão temporal na 

edificação desses saberes, entendida aqui como tempo vivido e não tempo cronológico, 

por retratar sua inscrição em espaços anteriores à trajetória no ensino. Mostram, no 

dizer de Tardif que, de um certo modo, os professores de formação profissional 

aprendem esse ofício antes de iniciá-lo (TARDIF, 2002, p. 64, 66 e 79). 

As socializações primária e escolar trazem influência nas evocações, nas 

preferências afetivas, nas formas de aderir ou rejeitar certas práticas de ensino, embora 

seja possível que haja rupturas e novas aprendizagens. Essas vão sendo construídas e 

reconstruídas ao longo da trajetória como nos refere o professor B2-9: 

“...com tempo, com a experiência, vai agregando coisas que a gente já 

percebe, quando dá um treinamento, que já faltou alguma coisa. ... Então, 

você vai: ‘não, no próximo treinamento é diferente’. Então, é isso que eu 

tenho de fazer. Eu coloco um pouquinho de habilidade minha, de uma 

prática que eu percebo que precisa inserir nesse contexto, para melhorar o 

aprendizado do educando”. 

No caso dos docentes de formação profissional, por não terem uma 

formação específica no campo da educação, as experiências da formação, certamente, 

são fortes referenciais a oferecerem legitimidade e direcionamento às suas decisões.     
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Na construção dos saberes, as posições dos professores, no conjunto, são 

similares. Um fator, comum é que, de alguma forma, o processo de aprendizagem dos 

saberes necessários à prática docente, especialmente os denominados saberes da 

formação profissional realiza-se pelo repasse das chamadas “metodologias de ensino”, 

oferecidas pelas entidades contratantes, como indicam os comentários feitos pelos 

professores: 

“... eu não tinha a menor idéia das metodologias que eram repassadas… Às 

vezes, eu preparava uma aula, uma palestra... Uma coisa, assim… era: o 

que apresentar em tão pouco tempo. Eu tinha uma carga imensa. O que eu 

selecionaria para isso? …E, como apresentar isso para que, ao final, as 

pessoas que participavam ficassem com esse conhecimento e pudessem 

colocar em prática o que foi trabalhado ...em sala de aula. ...O meu 

primeiro repasse ... a gente teve 24 horas de metodologia... Trabalhava, 

exatamente, a questão do que dizer, a preparação de transparências, de 

tópicos, a questão do tempo, de você ver o que você vai apresentar para o 

tempo que você tem, a questão da impostação de voz… Porque foi filmado e 

a gente pôde se ver” (B5-1). 

“... passei na Secretaria de Agricultura, fui ver alguma coisa lá e estava o 

folder de Capacitação Rural. E eu pensei que era para cursos. Aí, eu vim 

[na Instituição de Formação Profissional] .... Conversando...  ‘_ Olhe, isso 

daqui não é curso, não. Isso daqui é uma capacitação para você ser 

instrutor’. Que era a linguagem que se usava. ... ‘Você traga o seu 

currículo, vai ter a seleção, você vai receber os conhecimentos todos e, 
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depois, se aprovado, você vai passar a ser instrutor nessa área, do módulo 

que você escolher’. E, aí, foi quando eu comecei... formalmente a 

informalidade...” (B5-2). 

“... fui trabalhar na organização desse escritório e virei gerente desse 

escritório, lá no sertão. Era o faz tudo do escritório. Além da parte de 

gestão, da parte administrativa do escritório, atendia às pessoas... do tipo 

consultoria rápida; fazia projetos econômico-financeiros e dava 

treinamento, também. ...nessa época, eles nos preparavam para fazer esse 

trabalho em sala de aula. ... Eram as pessoas com conhecimento que nos 

passavam essa informação e ... também métodos e técnicas de ensino para 

que a gente pudesse botar isso no nosso trabalho. ... foi uma escola muito 

boa ...” (B5-3). 

Na perspectiva do que é ensinado, revela que os chamados “repasses de 

conhecimentos e técnicas” devem ser incorporados à prática dos docentes como forma 

de suprir a falta de conhecimentos pedagógicos, transformando-se em “saber-fazer”.  

De modo geral, a construção dos saberes do professor de formação de 

profissional é realizada por intermédio “do quê”, “do como” e “do quando” fazer para 

garantir as atividades e papéis de docente.  

Vejamos o que nos dizem os professores: 

“...eu tinha essa vontade, muito grande, de ter o conhecimento técnico; de 

estudar, passar a ter o domínio daquele assunto. Era um assunto que 
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passava a me ser familiar, pela prática do dia-a-dia. E, aí, eu fui, com esse 

conhecimento, para a sala [de aula], com uma coisa planejada, que foi a 

minha primeira experiência de como fazer um planejamento. Foi a primeira 

vez que eu sentei para fazer uma grade de treinamento, com o modelo... 

Então, foi esse saber que foi surgindo, e pelo próprio desafio... (B6-4).   

“O nosso conhecimento empírico, ele contribui para que, a partir do 

momento que a gente vai aprendendo, a gente identifique formas de 

repassar aquilo que a gente está aprendendo com as pessoas” (B6-3). 

Desse modo, lança mão, nas situações de ensino, das experiências, das 

recordações, do conhecimento cognitivo e do aprendizado pedagógico que teve ao longo 

de sua caminhada. Esse é obtido por meio de uma didática instrumental, que articula 

técnicas, recursos, estratégias, elaboração das aulas e operacionalização do processo, 

adquirido nos “repasses de metodologia”, onde foi possível uma auto-avaliação, ou 

avaliação da experiência, às vezes, com o suporte de um mediador.  

Uma outra fonte de construção dos saberes é a incorporação, à sua prática, 

de experiências recentes, intencionalmente procuradas, observadas, registradas e 

experienciadas por pares, professores mais experientes, por parentes, de modo a ir 

elaborando, conscientemente, uma forma pessoal de “saber-ser” professor, como nos 

falam os professores: 

“...desenvolvi por imitação. Eu peguei, assim... três ou quatro elementos em 

aulas que eu assisti, ou em programas que eu participei, como coisas muito 
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boas. Eu também gosto de copiar e usar o que eu acho que é bom, que 

funciona bem” (B5-6). 

“... observando os nossos pares em sala de aula.... pegando material, 

discutindo o material, apresentando... Eu, como aluno.... Eu tenho a 

característica de ser observador. Eu falo pouco e observo muito, na minha 

vida. ... A entrada, os exercícios, a postura, a conduta do instrutor, tudo 

aquilo ali eu estou me vendo, porque sei que me deparo com situações 

dessas. ... A experiência dos nossos colegas também me ajudaram. Eu 

nunca tinha feito um plano de aula na minha vida... Eu tive a oportunidade  

[de ter um plano de aula] nesse repasse ... O plano de aula era rígido. Era 

primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora; bem 

amarrado. ... Eu tenho uma característica profissional de receber isso aqui, 

ler e... dar o meu jeito... aquele toque pessoal. Isso, em tudo. E isso, com 

certeza, eu levei para a sala de aula” (B5-7). 

“... tenho uma irmã que é educadora... A gente conversa muito.  Gosto de 

ouvir a experiência dela, porque ela trabalha com a comunidade, com o 

pessoal de dificuldade financeira e tudo mais… Ela passa muita coisa que 

eu acho interessante... Muita coisa veio, também de … [instituição de 

formação profissional]… de algumas metodologias, que eu acho até 

fantásticas. ... E, assim, de leituras, de conhecimento e, também, de me 

interessar por essa área de educação” (B5-9).  
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Esses modelos vão sendo adquiridos, introjetados e, na prática do trabalho, 

vai ensaiando, experimentando, descortinando caminhos, desenvolvendo, enfim, suas 

habilidades no próprio ato de ensinar. Nesse movimento, os professores identificam 

suas necessidades, suas dificuldades, reconhecem seus limites, inventam e descobrem 

trajetórias que precisam perseguir para superá-los, como nos fala o professor B5-1: 

“... minha forma de ensino eu desenvolvi... ao longo do tempo, agregando. 

É algo que ficou, assim: o que é que chamaria a atenção dos meus 

participantes ou dos meus alunos? O que era que fazia com que ele 

prestasse atenção ao que eu falava e colocasse, também, a sua 

experiência?”  

As necessidades de domínio estão ligadas à maneira de ensinar, abrangendo 

aspectos didáticos, pedagógicos e o uso do instrumental correspondente, de modo a 

atender ao aluno. Indicam adquirir as habilidades e o desenvolvimento de competências 

no domínio progressivo das situações de trabalho. 

É importante observar que essa construção inscreve-se em situações 

variadas. O professor de formação profissional percebe-se como um auto-aprendiz, 

dizendo-se, às vezes, um “autodidata”:  

“Eu sempre fui autodidata nas coisas que eu fiz. Tanto é que a questão de 

ser professor tem muito a ver com esse autodidatismo. Que não tinha a 

formação na área... é mexendo, mesmo, que aprendo” (B5-8). 
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É possível ver a importância de busca do autoconhecimento como forma de 

esclarecer limites, objetivos, valores, associado ao desenvolvimento cognitivo como um 

outro caminho para o saber, como é comentado pelo professor B5-4: 

“... comecei a me trabalhar em processos terapêuticos psico-ativos. … 

Foram 10 anos praticando as mais diversas formas de transformação do ser 

humano. ... comecei a ensinar ... eu já tinha 7 anos de busca... Foram 

diversas experiências para poder...  acalmar essa fera que habita dentro de 

mim. ...A minha experiência... é a forma que eu uso, porque eu recebi de 

outros. ... estudei formação de análise transacional, por 5 anos ... fiz um 

trabalho com A, especialista na área de organização, mas, tinham outros 

mestres na área de educação. Eu não tenho certificado ou diploma. Foram 

4 anos de muita teoria, mais de 4.000 horas de estudo, de vivência nesse 

trabalho. E, daí, eu comecei imitando. Como todo processo, eu acho, você 

começa querendo ser independente, criando o seu método e, depois, começa 

a ter interdependência. Ou seja, é claro que hoje eu tenho consciência de 

que muitas coisas que eu digo outros teóricos já falaram bem primeiro do 

que eu, mas, aí, eu estou só dando o meu tchan para poder encaixar”. 

As falas revelam que, ao “aprender a conhecer a si mesmo”, parece obter 

maior clareza do que aprendeu na vida, do que usa e do que reproduz. O 

autoconhecimento, na forma como é expresso, vai dando condições de ter atitudes de 

maior abertura, uma vez que obtêm a segurança pessoal necessária à ação. Indica, 

também, que, mesmo reproduzindo as informações que recebeu dos outros, adota a sua 

forma particular de agir, uma vez que passa a ter uma postura de interdependência na 
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relação como professor.  Reafirma, também, ser a própria experiência, com as sínteses 

que formula no percurso, o principal ponto de partida da aprendizagem. 

Na conquista do espaço de ensino, outro professor, explicita que o fato de 

preparar aulas é uma fase de exploração que ilumina, ajuda na descoberta e 

sistematização do conhecimento, além de apresentar-se como oportunidade de reflexão 

sobre a vida, na medida em que diversifica as fontes de pesquisa. Revela a face de um 

professor buscando fundamentação teórica e, agindo como pesquisador, ao procurar 

pelo questionamento reconstrutivo, rever seus conhecimentos, provocar insighs, 

concentrando esforços para sair de mero transmissor para autor de seu próprio texto. 

Nessa perspectiva, também, sinaliza que precisa construir, refazer ou superar sua prática 

como meio de tornar-se competente. Supõem um processo contínuo de aprendizagem. O 

que lamenta é que, na sua experiência, a aula é uma atividade pouco valorizada e 

reconhecida:  

“Por mais que a aula seja um negócio oneroso ... dá muito trabalho e paga 

muito pouco, mas, ela tem essa vantagem... Ela obriga você a fazer uma 

sistematização do conhecimento. E eu diria que esse é um negócio que me 

leva a aceitar dar aula. Eu acho que tenho esse subproduto” (B5-6). 

“... quando eu estou montando aulas, um tanto desarrumadas, 

desorganizadas, e busca, e altera, e puxa, e, aí, consigo juntar coisas de 

muitos lugares e construir. Eu acho que isso tem a ver com aquele 

movimento da iluminação. ... É um movimento, assim, de me deixar, de 

certo modo, levar pela empolgação das coisas que a gente ouve ou vê falar 
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e, depois, tentar dar uma certa arrumação...  Aliás… da descoberta… e 

você juntar, para, depois, vir a iluminação e você fazer algumas sínteses e 

dar uma elaborada nisso. .... ultimamente, talvez até por algumas leituras 

técnicas que eu tenha feito, eu estou percebendo como é importante a gente 

ir buscar nos textos ... da literatura, dos romances, não sei o quê... insights 

extraordinários. E tem, realmente, alguns textos ... que são extraordinários, 

como peça de reflexão sobre como é a vida e como é que a vida se organiza 

e funciona… que, no fundo, é isso que a gente faz o tempo todo. .... essa 

capacidade de pegar um negócio que, aparentemente, não tem nada a ver, e 

descobrir que, ali, você tem tudo, um repertório... Isso é um refinamento 

que eu não cheguei, nem de perto, lá, mas que, ultimamente, está me 

estimulando” (B5-6). 

A avaliação de suas próprias vivências de sucesso, ou fracasso, ou do que 

observam que impactam no aluno, parecem adquirir a autoconfiança e o domínio de 

variados aspectos do trabalho, tanto na dimensão pessoal como pedagógica, como nos 

indicam as falas:  

“A minha formação foi algo, assim, cumulativa das coisas, dos insucessos 

que me fizeram, assim, prestar atenção: o que era o diferencial de alguém 

que tinha sucesso ou que estava dando certo, para, então, fazer a minha 

linha de trabalho” (B5-1). 

 “... aprendizado, que eu diria, um tanto quanto dramático, que eu fiz na 

vida em cima de uma experiência de trabalho grande.... onde se montou 
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uma atividade de educação....  …a gente foi muito exigente na quantidade 

de material, de coisa a ser passada, etc., e tivemos problemas sérios com 

esse curso ... Uma pedagoga que trabalhava com a gente que ajudou nessa 

reflexão sobre o que tinha acontecido, qual o problema... Ela chamou muito 

a atenção sobre essa questão do excesso de oferta. ... e, hoje, inclusive, é 

uma das perguntas que eu me faço, com muita freqüência, quando eu vejo a 

estrutura dos cursos que estão sendo oferecidos” (B5-6).  

Esses professores sinalizam para o fato de que ensinar, nos ambientes de 

formação profissional, requer uma interlocução da prática, quer de ordem pessoal, 

pedagógica ou institucional. Talvez isto se manifeste pelo tipo de vínculo que mantêm 

com as organizações de ensino, uma vez que não participam da formulação de um 

projeto político-pedagógico sistematizado e não têm oportunidade de gerar uma cultura 

profissional com os pares. Na referência de Eliete Santiago (1997) o projeto pedagógico 

é mais do que uma formalidade. De fato, ele funciona como meio de aproximação entre 

o que se pensa sobre a tarefa da instituição de ensino sobre educação, sobre ensino, 

sobre os conteúdos a ser ensinados, sobre o aluno e sobre a prática pedagógica que se 

desenvolve nesses ambientes. Desse modo, conforme refere a autora, oportuniza a 

materialização das intenções educativas, colocando-as em ação por meio de um 

exercício de discussão coletiva, com a participação dos atores envolvidos no processo.    

Dentro desse ponto de vista, caracteriza-se a comunidade de prática:  
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“... ter interação com outros profissionais que dê a ele uma certa ajuda, de 

como é que a comunidade a qual ele pertence vê e valoriza essas coisas” 

(B8-6). 

“... para a minha formação, nessa área de educação profissional, eu busco 

sempre a opinião de outras pessoas afins; lógico, que facilita até pela 

agilidade… Eu ligo para um, pergunto a outro, sempre em grupo. … Então, 

terceiros, quartos, quintos estão por trás de mim. E, muitas vezes, pela 

frente” (B8-1). 

“...eu sou ligado ao grupo de capacitação rural e eu tenho o cuidado de 

estar alimentando informações para estar provocando...” (B8-2). 

“...estar envolvido com o meio, porque esse meio está lhe repassando uma 

tecnologia nova, como estar participando, também, de alguns cursos” (B8-

12).  

A troca com os pares, ou com outros profissionais de áreas afins, parece 

influenciar a construção dos saberes, pelo que agrega de valor a esses docentes. Esse 

aprendizado em comunidade oferece a possibilidade, como nos indicam Argyris e 

Schön (1974), de interligar pensamento e ação, fatores ainda fragmentados na prática 

social dos ambientes educativos, oportunizando a reflexão sobre-a-ação. A inclusão de 

novos pontos de vistas, como referem as falas dos sujeitos da pesquisa, por englobar 

diversidade de pensamentos, amplia perspectivas para se considerar questões, podendo 

auxiliar na avaliação dessas mesmas ações. O que os professores indicam é uma 

estratégia de ação, que estimula o aprendizado, por meio da troca com os outros, 
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esclarece dúvidas, agrega conhecimentos novos, promove a reflexão e a percepção 

compartilhada.  

Silva (2000), no seu estudo sobre a construção dos saberes do professorado 

rural, aponta a convivência com a comunidade como fonte de aprendizagem, seja por 

meio de atividades informais, onde se dá troca de idéias e partilha de informações, seja 

como espaço intencionalmente buscado para aquisição do saber.  

Na perspectiva de Zeichner (1993), equivale dizer que se os professores 

desenvolvem um compromisso com a reflexão enquanto prática social, é possível que 

venham a ser criadas e implementadas as comunidades de aprendizagem, nas quais 

eles próprios sustentam e apóiam o crescimento uns dos outros.  

Do ponto de vista dos sujeitos desta pesquisa, há sinalização de que, como 

não têm solução pronta ou acessível, buscam espaço para discutirem, para criarem e 

experimentarem, sendo, neste sentido, produtores de seus próprios saberes.  

A experimentação aparece como fator apoiador no processo de 

aprendizagem dos saberes por esses docentes. Revelam que aprendem, também, ao 

porem à prova, ao submeterem-se à prática, ao embarcarem em jornadas de exploração 

e descoberta, sem terem um mapa que ofereça a delimitação do campo. Desse modo, 

procuram trazer e construir, com o grupo de alunos, um entendimento coletivo do que 

desejam demonstrar, embora, muitas vezes, nos momentos de proposição, não tenham, 

ainda, a clareza do caminho a percorrer: 
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“... se não tiver [vivência], pelo menos, dizer: Vamos fazer juntos... o que 

ele está repassando... assunto, metodologia, conceito… mesmo, da parte 

técnica” (B2-1).  

Os professores de formação profissional utilizam a experiência dos alunos 

de um modo diferente do ensino tradicional, uma vez que mostram, nas falas, valorizar 

o conhecimento trazido por eles, procurando tratar as dificuldades surgidas e as 

expectativas apresentadas, a partir da construção de soluções possíveis dentro do 

contexto vivenciado. Esses professores usam essas situações como momento de 

aprendizagem dividida para ambas as partes, tendo em vista que, às vezes, não têm 

resposta exata para muito dos problemas que aparecem. A fala, abaixo, é sinalizadora 

dessa postura de experimentação:  

“... eu penso que o professor tem… às vezes, algumas situações muito 

interessantes... em que as coisas que são colocadas pelos alunos... levam 

você à necessidade de apreender aquela dificuldade que está acontecendo 

ali. E o aluno sempre tem a expectativa de que você sempre tem uma 

resposta pronta para o negócio. E, na maioria desses casos, você tem que 

partilhar com ele a dificuldade que a situação concreta está trazendo, e que 

talvez seja a melhor maneira dele ver como é que, na prática, os problemas 

são enfrentados” (B2-6). 

Os depoimentos relativos à necessidade dos professores de formação 

profissional falam das deficiências percebidas e sentidas por esses professores para uma 

melhor atuação docente. Há predomínio, na maioria do grupo, da indicação de um certo 
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despreparo científico sobre o processo ensino-aprendizagem e carências de um saber 

pedagógico, que precisa ser aprendido ou aprofundado, para fundamentar melhor a 

prática, como nos diz o professor:  

“... me preocupa é, justamente, essa não formação pedagógica. E, aí, eu 

tenho procurado muito ler alguma coisa voltada à educação de adulto, uma 

série de coisas. Eu tenho procurado ler para melhorar essa minha condição 

de ensino. E, além do mais, buscando informação dentro daquelas 

disciplinas que eu ministro” (B4-3). 

“... se eu tivesse um conhecimento na educação, com a parte técnica que eu 

tenho, com a vivência, aí seria uma maravilha” (B4-1). 

Os professores mostram sentir a falta desse saber e sugerem formas de 

supri-lo, como nos falam:  

“... promoção de um encontro para que possam passar exatamente as suas 

dificuldades... Em sala de aula, eu vejo uma dificuldade, muitas vezes, de 

um aprofundamento maior na questão desse saber [pedagógico]” (B4-1). 

Expõem, também, num balanço crítico do que foi produzido, no campo, a 

exemplo da necessidade de produção de novos conhecimentos no âmbito da educação 

profissional. Isso implica maior investimento em pesquisa, para melhor atender às 

demandas do trabalho que desenvolvem: 

 “... eu tenho sentido muito falta é a questão de investir mais em pesquisa; 

pesquisar novas técnicas, novas metodologias, porque eu acho que o 
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conhecimento está, hoje, avançando muito; as novas técnicas estão 

avançando muito...” (B4-9). 

Observamos, mesmo de forma pouco sistematizada, que há um saber 

pedagógico presente no discurso e na procura de uma prática educativa fundamentada e 

desejada. Essa forma de entender suas necessidades revela a representação social da 

presença de “algo ausente”, do elemento faltoso, de uma docência ainda inacabada. Há 

necessidade de relacionar e ampliar o que já foi aprendido aos conhecimentos que estão 

sendo produzidos na sociedade, impondo um confronto entre a realidade e o que fazem 

de fato, de modo a gestar novas capacidades e habilidades, sendo nuclear o aprendizado 

dos saberes pedagógicos centrais.  

No que se refere à dificuldade, ou seja, à percepção das barreiras e 

obstáculos enfrentados para a sua atuação, esses docentes apontam o atendimento das 

expectativas do aluno, no seu desejo de ter experimentações, práticas, como fonte de 

tensão diante das limitações concretas do ensino profissional, em sala de aula. Situam 

que essas dificuldades acontecem pelo distanciamento entre o conhecimento que é 

elaborado e o ambiente de sua aplicação, este geralmente de maior complexidade, além 

do tempo disponível em sala:  

“... o pessoal, muitas vezes, vai com uma expectativa que, dificilmente, vai 

poder ser atendida… num espaço de tempo tão curto, experimentar 

concretamente uma prática. Por mais que a gente crie uma situação de 

simulação, ela é sempre uma situação muito pobre para uma situação de 



 
 
 
 

 

163 

prática... E eu não tenho conseguido ser muito feliz em avançar sobre isso” 

(B6-6). 

“… sou adepto da idéia da prática em si... mas, a dificuldade que eu 

percebo é que você tem que fazer com que aquilo seja marcante em sala de 

aula...” (B6-5). 

Em outra situação é possível perceber as diferenças às vezes encontradas 

entre as expectativas do professor, as da instituição demandante de seus serviços e as 

dos educandos. Quando essas expectativas ficam em desalinho, sobretudo no que se 

referem às condições necessárias à aprendizagem, exigem, por parte do docente, 

negociações entre lógicas e motivações conflitantes e que aparecem como sinalizações 

do nível de dificuldades que enfrentam: 

“… como a gente enxerga o cliente final... vejo um duplo cliente, o cliente 

instituição [qualquer instituição que encomendasse uma capacitação] e o 

cliente final, quer dizer, a quem é destinado o programa [empresários, 

lideranças, estudante]. Agora, traduzir, compreender a visão do demandante 

e compreender a necessidade do cliente final, que eu estou chamando o 

outro lado, a pessoa que vai ser objeto final da capacitação… Entra outro 

desafio que é o seguinte: muitas vezes o demandante estabelece uma 

relação autoritária… Como você, agora, vai lidar com isso, também, se 

você, por exemplo, tem um conhecimento, às vezes, que vai de encontro a 

essa visão do demandante, que está lhe pagando? ... É um processo rico, 

mas é desafiante… De você ter um caminho, e você achar que deve ir por 
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aquele caminho que você acredita, pela sua abordagem teórica ou por sua 

experiência prática [em educação]...” (B6-4).  

“... quando você tem alguém que intermedeia as negociações entre você e o 

cliente, e isso não fica claro exatamente o que ele quer, a gente vai se 

deparar com situações difíceis em sala de aula” (B6-10).  

Há um esforço a ser empreendido pelo professor, que não pode ficar 

indiferente à situação. Requer uma atitude permanente de adaptação e flexibilidade, 

quer seja à matéria a ser ensinada, quer seja às expectativas e necessidades dos alunos, 

quer seja aos outros atores educativos envolvidos. Percebe-se, em algumas ocasiões, a 

representação social de dependerem, material e ideologicamente, dos contratantes 

institucionais.  

Dentro desse âmbito, uma outra fonte de dificuldades é a expectativa 

interrompida do docente, dentro de uma perspectiva de sustentação da aprendizagem, 

quando percebe a necessidade de continuidade do trabalho encetado com os grupos e 

este não mais se constitui alvo da ação da instituição de ensino, como nos indica a fala, 

a seguinte:  

“A dificuldade que a gente tem... Vou te dar um exemplo: Veja, a instituição 

de ensino X, pega… começa um projeto desse... e encerrou no fim do ano. 

Pronto, acabou... Cumpriu a meta dele, educou os 20 supervisores, 6 

manipuladores; cumpriu a  meta dele e pronto, encerrou. Agora, o que é 

que a gente, como educador, tem que fazer?”  (B6-2). 
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Em relação a resultado, esses docentes demonstram querer saber sobre o 

impacto do trabalho que realizam, para compreender se os objetivos das capacitações 

foram atingidos, verificando, in loco, o que efetivamente foi para a prática dos 

participantes nos programas que desenvolveu. Fazem isso, geralmente, a partir de 

iniciativas individuais, numa perspectiva de realização pessoal, profissional e 

verificação se o que ensina produz, de fato, êxito no trabalho do aluno. Resultado 

positivo, nessa dimensão, é o que se apresenta visível; no caso, se as ferramentas 

passadas estão sendo utilizadas e que impacto produziram no trabalho. Não se verifica 

análise do processo ensino-aprendizagem, questões mais sutis em que não há costume 

em investigá-las.  

Vejamos o que nos dizem as falas, abaixo: 

“... a gente trabalhava esse grupo numa seqüência de trabalho, para que 

eles entendessem... Fazia uma mobilização, discutia com eles a necessidade 

do entendimento deles do trabalho coletivo e, quando a gente via, eles 

estavam dando certo... E nós conseguimos melhorar em cima do que eles já 

desenvolviam... Até 3 anos atrás eu tinha uma série de contatos com essas 

pessoas que me deixava muito satisfeito com o pouco resultado do trabalho 

que a gente tinha percorrido” (B7-3). 

“… em resultado numérico... Faço pesquisa nesse sentido. A gente tem 30% 

a 40% das pessoas utilizando o que a gente fala. 70% continuam dizendo 

que não têm tempo, mesmo tão objetivo e tão prático, na minha prática. 

Agora, desses 30%, 40%... os resultados são gratificantes. Eu tenho 
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escutado, assim: ‘Ah, depois daquilo ali foi fantástico. Eu descobri onde eu 

estava perdendo, onde eu deixava de ganhar. Eu estava enrolado’. ...mas 

esse é um número que eu considero baixo para o que eu gostaria que fosse” 

(B7-5). 

O professor de formação profissional mostra, nos saberes, que os constrói 

progressivamente, formulando-os nas sínteses das experiências vividas e com eles 

dialogam nas situações de ensino, tal como nos refere Pimenta e Anastasiou (2002). 

Vão, dessa forma, sendo configurados de acordo com o que a prática solicita. Nessa 

dimensão, esses docentes são produtores de seus saberes. Esses convergem, articulam-

se, são mobilizados, propiciando a capacidade de o professor agir em campo, de acordo 

com a dinâmica interacional que estabelece com diferentes atores, nas várias fases do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Um traço marcante nesses docentes é a base de conhecimento de sua 

categoria profissional que é fundamental para a sua ação como professor. O saber “o 

que” e “como” ensinar realiza-se na mediação que ele faz entre esse conhecimento da 

sua profissão, as informações que circulam no ambiente e a adaptação desses saberes à 

ação emergente na aula. Ao ingressarem no ensino, os saberes da área do 

conhecimento já se encontram instalados.  

Essa constatação reforça a idéia de que é a formação, como profissional em 

um ofício específico, a base essencial para atuação no ensino profissional e passaporte 

para tornar-se professor de formação profissional. Entretanto, sabem que, para 
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manterem-se atualizados, precisam acompanhar, continuamente, o que é produzido no 

campo: 

“... você tem que estar muito capacitado… tem que estar buscando… É um 

desafio… tem que estar investindo em você a toda hora. Você trabalha com 

isso e não pode falhar” (B1-10). 

Dessa forma, entre os saberes necessários para a atuação como professor de 

formação profissional, os saberes experienciais apresentam-se, de fato, como o núcleo 

para a sua base de ação. Tal como nos refere Tardif, é um saber sincrético, heterogêneo 

e plural, ordenado em um corpus de vários conhecimentos e sobre um “saber-fazer que 

é mobilizado em função dos contextos e contingentes da vida profissional” (TARDIF, 

2002, p. 109)   

Tomando como referência o trabalho de Guimarães (2004), quando, ao 

tratar dos saberes experienciais, a autora classifica-os em saberes organizativos, 

saberes afetivos e saberes cognitivos e procura verificar a articulação deles com as 

funções pedagógicas – gestão da classe, gestão da matéria e interação professor-

aluno. Dessa forma, partimos para identificar, na análise dos dados da pesquisa, os 

saberes experienciais presentes nos professores de formação profissional.  

Nessa direção, os saberes organizativos – que são utilizados pelos 

professores de formação profissional com vistas à organização do trabalho docente – 

são expressos da seguinte forma: 
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“... ter uma estrutura do discurso arrumada e procurar, de fato, fazer essa 

transmissão oral dessa estrutura, com apoio visual, sempre que possível... 

O apoio visual que eu uso é um apoio de diagramas, de coisas desse jeito, 

que, em si, pode ser uma linguagem nem sempre de domínio dos alunos. Eu 

percebo que, às vezes, eu preciso explicar a própria lógica de construção 

do diagrama, dessas coisas, para o pessoal entender... Eu detesto 

apresentação de power point, cheio de cores e recursos pictóricos e tal… 

Gosto muito, embora use pouco. …de situações que levem o grupo a refletir 

sobre as coisas. ...por exemplo, filme, casos, situações diversas são 

mobilizadoras de uma energia grande...  que permite uma fantasia grande. 

... eu aprendi ... e passei a dar um valor grande a representação gráfica que 

os grupos produzem. ... isso ajuda o grupo a se expressar de uma maneira 

muito mais livre, muito mais criativa, e ... ganhar uma identidade ... ele...  

faz com que ele seja riquíssimo na hora de ser apresentado. Então, aquele 

negócio de colagem e não sei quê, eu acho que é uma coisa muito boa, 

muito útil para ser feita”  (B1-6). 

“... sempre quando viajo, hoje, eu levo 2 ou 3 opções. Se eu tiver o 

datashow, tudo bem, e se eu não tiver, como é que eu vou passar o 

conhecimento?... é muito importante... que a gente saiba avaliar, porque, 

muitas vezes, esse instrumento atrapalha... Para eu trabalhar no sítio... eu 

jamais vou levar um datashow… nem o retroprojetor, porque eles não se 

sentem bem. Muitos não sabem ler. Eles sabem ouvir e ver” (B1-2). 
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Segundo Guimarães, essas orientações dizem respeito, sobretudo, à “gestão 

da classe”, sinalizando a busca do professor em propiciar “incentivo para a 

aprendizagem”. Essa nos parece uma representação que acompanha às ações desses 

docentes como essencial ao seu papel. A preocupação com o alinhamento de 

expectativas, entre professor e aluno é uma fala muito presente entre os sujeitos da 

pesquisa. Eles afirmam ser necessário manter uma estrutura ordenada do discurso, 

utilizar recursos variados, como filmes, colagens e técnicas de dinâmicas de grupo para 

o desenvolvimento das atividades, valorizando, inclusive, os processos de reflexão. Há 

nas falas uma busca, como apoio, do uso dos recursos audiovisuais, indicando que 

precisam ser variados, sóbrios, adaptados ao nível e interesse dos participantes, além de 

propiciar ao professor o uso de recursos tecnológicos da atualidade. Procuram despertar 

a atenção e o interesse, sem a rotina da aula tradicional, envolvendo os alunos de forma 

ativa em ações que despertem neles significado, possibilitem expressões livres, criativas 

e lúdicas. Essas referências exigem dos professores sensibilidade e um ou mais roteiros 

de intervenção, de modo a terem soluções disponíveis para o tipo de público com que 

irão se deparar.  

Uma característica do saber organizativo dos professores de formação 

profissional é a prontidão para adequar, de forma rápida, recursos, linguagem e 

conteúdo às condições do ambiente e do público-alvo. Nas situações com que 

freqüentemente se confrontam, muitas vezes, só dispõem dessas informações na hora de 

entrar na sala. Daí, ter sempre mais de uma alternativa para evitar surpresas negativas. 

A fala, abaixo, oferece indicativos de como lidam com essa variável:  
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“… procuro preparar um material que seja simples de entender... Sempre 

falo de forma simples e... escrevo em apostilas e slides, de forma simples. E 

em slides eu costumo não carregar muito... Tudo que é material...  é apoio; 

não é o principal… Tanto é, que eu digo: ‘Olha, no dia que faltar energia, 

que não tiver lugar para escrever, não tiver mais nada, só tiver eu, um 

campo, um gramado e as pessoas ali, eu tenho que passar a mesma 

mensagem’... Tenho sempre um plano A, plano B, C e D...” (B1-8). 

Não aparece na fala desses professores a preocupação com a busca de 

silêncio e de disciplina por parte dos alunos, como é comum na educação escolar. Esse 

fato nos faz inferir que a motivação do aluno para a profissionalização aliada a cursos 

de pequena e média duração não exige o desenvolvimento desse saber, por parte desse 

grupo de professores, como estratégia para facilitação da aprendizagem. Ao contrário, 

sua ação centra-se em compreender o aluno no seu contexto e passar informações de 

forma interativa, valorizando o conhecimento que trazem. Para isto, procuram, muitas 

vezes, uma aproximação da realidade por meio de visita, levantamento de informações 

ou pequenos trabalhos de pesquisa de campo. A docência coloca-se como um processo 

mediador entre um profissional experiente e o aluno, que também tem saberes a 

considerar, ambos cotejando a busca do conhecimento, como observamos na falas dos 

professores: 

“... Sempre que eu vou dar um treinamento, eu procuro conhecer alguma 

coisa do local, do ambiente, para que no momento em que houver a minha 

apresentação e a apresentação deles, saber deles: ‘vocês aqui fazem o 
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quê?’... Fazer com que eles percebam que eles ali são importantes, que o 

conhecimento deles é importante. E ganhar a confiança deles” (B1-1).  

“... quando faço capacitação, quando eu chego, eu primeiro procuro 

conhecer quem é o meu público que está ali; quem são aqueles que estão 

ali, para resgatar esse conhecimento?...” (B1-2). 

 Os saberes organizativos que dizem respeito à função pedagógica gestão 

da matéria foram ordenados por Guimarães em saberes de organização do 

acompanhamento da turma e da organização da aula. 

 No caso dos professores de formação profissional, sobretudo se prestam 

serviços a instituições de grande porte, esses, geralmente, recebem os cursos prontos, 

sendo sua função replicá-los após receber informações por intermédio dos chamados 

“repasse de metodologia”. Esses docentes referem que esse fato não impede que façam 

adaptações, priorizem conteúdos e práticas que suscitem o envolvimento do grupo, 

situando-se no que esses alunos já construíram ou tenham interesse em construir. 

Chegam a assumir uma postura crítica diante do que foi passado para transmitir aos 

alunos. Em suas palavras, indicam que a adequação dos conteúdos de ensino precisa ser 

(re)estabelecida a partir de problemas reais, embora reconheçam que precisem de um 

plano pré-definido, uma “espinha dorsal” (B1-5).  

Esses dados permitem inferir que os tipos de conhecimentos a serem 

transmitidos, nesse tipo de ensino, têm entre suas características ser provisório, pela 

própria dinâmica de rapidez e transformação existente, hoje, no mundo do trabalho, a 

refletir nas necessidades e expectativas dos participantes. Nesse sentido, é diferente da 
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escola regular que tem um arcabouço de conhecimentos, em forma de disciplinas, para 

serem trabalhados e vivenciados com os alunos de maneira mais estável.   

Nas expressões verificamos, também, a preocupação desses professores do 

quanto a programação pode estar distanciada da realidade do educando, assumindo, de 

forma individual, uma atitude para adequá-la. Nesse processo revelam, ainda, a relação 

entre autonomia e dependência que esses docentes mantêm com o contratante, nem 

sempre explicitada, conforme indicam:  

 “... eu posso trabalhar aquele conteúdo ali, utilizar os instrumentos que 

estão previstos, entrando e considerando o próprio grupo... com a minha 

competência, o meu conhecimento, a minha experiência, o meu 

entendimento sobre o que significa aquilo. É um desafio muito grande para 

a gente que lida com formação profissional, que recebe esses instrumentos 

prontos para repassar, às vezes é preciso adaptações. É você receber um 

pacote, um programa, que você é qualificado pela instituição a ministrar... 

a questão de você... fazer a releitura daquele conhecimento... no manual X 

[da instituição] .... diz que você tem que ser fiel ao conteúdo ....  Ser fiel ao 

conteúdo não é você não ter a capacidade de reinterpretar, poder atribuir 

significado àquele conteúdo” (B1-4). 

Os saberes relacionados à escolha de instrumentos que possibilitem o 

planejamento das atividades de ensino, assim como, acompanhar o 

desenvolvimento da turma, conforme nos refere Guimarães (2004), ressaltam a 

mobilização de saberes da área do conhecimento desses docentes, uma memória 
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pedagógica, o uso de um roteiro prévio e pessoal para as aulas, além de estar atento a 

elementos presentes no contexto, de forma a monitorar as atividades da intervenção 

didática. Essas observações inscrevem-se, também, nas falas:  

“...distribuo por bloco de assunto. O bloco de assunto, o tema principal… 

Se são 16 horas, são 2 dias de 8 horas, eu tenho 4 blocos. O bloco da 

manhã e o bloco da tarde. Eu tenho que passar para o segundo bloco da 

tarde esses assuntos, agora, aqui dentro é estilo [pessoal]... lógico, 

concatenando os assuntos... Se eu passo um assunto e a pessoa não viu o 

outro, aí vai atrapalhar a vida do treinando... Para mim, isso é suficiente 

num plano de aula. 3 assuntos, 2 exercícios. Os exercícios eu já formatei. 

Agora, vão surgindo outros na hora. Aquele terceiro que estava previsto 

não entrou. Entrou outro que eu inventei na hora. Mas, aí, eu faço uma 

avaliação e entre um bloco e outro eu me monitoro. É típico da atividade 

financeira, do monitor, do controlador e, aí, eu vou no meu controle” (B1-

7). 

A organização das aulas é realizada, mas está condicionada à incerteza 

pelas mudanças de decisão que podem ocorrer durante o encadeamento da própria aula, 

portanto, sujeita a adaptações. Essas aulas ocorrem, quase sempre, em períodos de 

cursos curtos e são ministradas de forma compacta em dias consecutivos.  

Pelas características dos alunos que encontrarão, mesmo repetindo a 

programação, verificamos que a rotina não é uma variável permanente na vida desses 
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docentes, como acontece na escola regular, em que o professor permanece com o aluno, 

na maioria das vezes, o ano letivo. 

A forma de adaptar essas aulas pode variar de acordo com a área do 

conhecimento objeto da capacitação, as características do próprio professor e do grupo 

de alunos pela dimensão plural e multifacetada das relações sociais. Assinalam a 

postura de um professor que entende não ser dono de um saber absoluto e que admite 

diferentes fontes e formas de elaboração de sua atividade. 

Os saberes organizativos na interação professor-aluno são revelados, no 

estabelecimento dos limites e regras do processo. Esses proporcionam condições para 

que o ensino e a aprendizagem ocorram, desvelando que o processo interativo tem lugar 

de destaque na relação pedagógica e no diálogo, a via condutora: 

“eu brinco em sala de aula, com descontração, mas na hora de puxar para 

a realidade... na hora de exercer autoridade, eu nunca tive problema de 

perder a turma” (B1-1). 

Esses professores, ao tentarem se aproximar dos alunos, vão descobrindo 

como agir e reconhecendo que não mais se trata de uma relação onde possa impor 

posições unilaterais, embora precise manter sua autonomia  como princípio pedagógico.  

Os saberes cognitivos, conforme Guimarães, objetivam a sistematização do 

conhecimento valorizado socialmente para a formação do aluno, enquanto sujeito social. 

São saberes que têm relação direta com o ensino, objeto do trabalho docente.   
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Em relação à gestão da classe, revelam-se criando situações  específicas 

para estimular a aprendizagem, a busca do conhecimento, dando importância à 

interação entre os sujeitos envolvidos através do incentivo à participação, como 

observamos nos relatos abaixo:  

“E uma das coisas, assim, que me ajudou muito a ter essa forma de 

repassar é o interesse de trazer para esse processo de trabalho a questão da 

participação das pessoas... a participação no espaço aberto a gente 

conquista, não é? Ele é aberto e você vai conquistar. Mas, às vezes, você 

precisa... Pelo menos, com o público com quem eu trabalhei, durante muito 

tempo, era a possibilidade de fortalecê-lo enquanto pessoas, enquanto 

participantes para que elas viessem e pudessem dizer: ‘... Eu quero estar 

aqui, eu quero estar presente, eu quero participar’” (B1-3). 

“... sempre que se consegue montar uma experimentação que envolve o 

pessoal, que de fato as pessoas trabalham ativamente, são desafiadas por 

aquilo, ou seja, a prática que você monta é uma prática que se torna 

estimulante, desafiadora. O que resulta dela é uma atividade muito 

gratificante para todo mundo” (B1-6). 

Observamos que esse saber é mobilizado, pelo professor de formação 

profissional, pela forma como estimula a participação dos alunos na classe, através da 

prática pedagógica por ele utilizada. Denota uma representação do conhecimento como 

processo ativo, construído pela descoberta, pela abertura, pela prática, pelo desafio, 

fazendo do espaço da aula um lugar para refletir e argumentar, a partir do esforço e da 
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elaboração pessoal dos participantes. Mostra a satisfação pessoal em gerar um ambiente 

no qual exista prazer e sentido em aprender. Esse é um saber presente, que parece 

permear a concepção de como procuram conduzir o ensino no seu contexto social. O 

entendimento de que a interação e a participação são fontes de crescimento para 

professor e aluno tem importante significado na prática pedagógica desses docentes.  

A preocupação com a gestão da matéria, para construção do 

conhecimento nos seus avanços e dificuldades de produção, mostra saberes docentes, 

na dimensão cognitiva, voltados para como gerar condições de aprendizagem, 

produzindo ações que facilitem atribuição de sentido aos conteúdos a serem ensinados 

e aprendidos.  

Desse modo, os professores de formação profissional mostram esse saber ao 

lançarem mão de situações reais e da interdisciplinaridade, tentando dialogar em outras 

perspectivas, rompendo as barreiras do ensino tradicional e oferecendo uma 

compreensão mais ampla do contexto. A fala abaixo demonstra essa ação: 

“… qual a ponte, o que é que eu posso fazer de ligação daquilo que eles 

colocam com aquilo que eu quero transmitir?... Parto daí... tentando 

aprofundar esse conhecimento para uma realidade concreta do grupo... E 

outra coisa... é fazer a conexão entre aquilo que eu estou passando para 

eles com outras disciplinas ou outras coisas que eles estão vendo naquele 

momento com a vida diária dele” (B1-4).  
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Na percepção dos professores, é fundamental enfrentar os momentos que 

ajudem a atender parte das dificuldades vividas pelo aluno, ao incentivar a criação de 

significados conjuntos, proporcionando avanços no processo de ensino e aprendizagem: 

“um dos alunos... falou: ‘eu trago indisposição’. Isso me foi uma tacada 

tremenda na hora. .... eu já estava um pouco inseguro, ... eu perguntava: 

‘Significa o quê?’ E a turma foi um burburinho na hora, ...E aí ele começou 

a relatar o que era indisposição... Eu o deixei bem à vontade... O fato de eu 

ter tido a coragem de enfrentar e não passar por cima daquilo.... eu tentar 

entender o que ele dizia ... Depois eu coloquei os objetivos da disciplina e 

disse: ‘Olhe, vamos ver o que é que a gente vai poder construir, juntos, 

aqui’. …No final, esse foi um dos alunos que participava mais daquela 

disciplina” (B1-4). 

Os professores de formação profissional revelam que é necessário 

considerar e investigar os conhecimentos dos alunos, uma vez que, em grande parte, são 

também profissionais e têm saberes instalados, que precisam ser contemplados e 

agregados ao processo. Esse fato sinaliza a representação social de que o conhecimento 

válido não é privilégio apenas do professor e que ele (o professor) se enriquece no 

processo de troca de saberes: 

“A gente tem que deixar o conhecimento à disposição e, principalmente, 

quando... trabalha com a formação profissional, existe um conhecimento 

latente, que tem que ser trabalhado… estabelecer... uma via de mão dupla é 

fundamental. Ter uma troca” (B1-9). 
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O acompanhamento da aprendizagem aparece na necessidade expressa de 

envolvimento coletivo do aluno para a construção ou reconstrução do seu 

conhecimento. Leva em consideração a diferença dos espaços sociais e culturais desses 

alunos, assim como terem uma participação ativa no processo de ensino, como se 

percebe na seguinte situação: 

“... uma experiência que fez a gente avaliar, nos últimos 4 meses, a 

introdução... de uma pequena mudança na metodologia do trabalho em 

aulas práticas, que foi alguém dizer assim: ‘Olha! É muito conhecimento... 

A gente vivencia o dia-a-dia, mas a gente não sabe como fazer. Talvez se 

colocasse esse conhecimento de forma prática…’. Um exemplo que foi dado 

em sala de aula, dito por eles: ‘… deve-se arrumar a geladeira de forma a 

não trazer contaminação’. Vamos à geladeira de um restaurante! Junto com 

a gente você vai dizendo: ‘Olha, isso aqui você deveria botar aqui, porque 

causa’... Buscar com o grupo. ... a gente está inserindo isso agora nos 

treinamentos. Ainda não tem o resultado... Eu quero, daqui para julho, ter 

algum resultado para dizer: ‘funcionou’” (B1-1). 

“...às vezes, a gente precisa fazer um pouco de adaptação na metodologia 

que a gente recebe... Às vezes, você encontra um público totalmente 

diferente um do outro e você tem que atingir aquele coletivo” (B1-9). 

Há, ainda, a proposição de acompanhamento dos alunos, numa forma de 

educação continuada. Infere-se que a busca é para sustentação do aprendizado, de modo 
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a provocar mudanças efetivas nos padrões de desempenho, agregando à capacitação 

inicial novas intervenções educativas. Vejamos as falas:    

“...a gente percebe que, quando a gente sai, a motivação cai. ... Qual a 

minha participação nisso? ... ‘Pôxa, a gente trabalhou, o cara pagou, a 

gente fez o trabalho e eu acho que a gente não conseguiu passar, de forma 

que ele se apropriasse disso e continuasse, independente da gente estar lá 

ou não’. E, aí, a gente viu, conversando com outras pessoas, de outros 

estados, também, que trabalham essa implantação, como eles estavam 

avaliando isso, e tal, e a gente viu a importância de uma continuidade. 

Parece que o saber é algo que precisa... Parece, não. A gente fala parece, 

porque é algo que a gente está concluindo, que precisa ser continuado 

mesmo... (B1-1). 

“..nessa minha trajetória tem algumas coisas ...para mim foram muito 

positivas. Primeiro, eu comecei a entender que o curso que eu dou, ele não 

termina na porta, ali, não. Até logo; encerrou, fez avaliação. Encerrou. ..... 

Ele não encerra nas 40 horas, 20 horas, que o [a Instituição] me pagou. ... é 

necessário, e eu aprendi isso, que a gente continue aquela ligação (B1-2). 

O desenvolvimento da aprendizagem faz com que esses docentes 

procurem, também, situações de aproximação com atores que ocupam posições 

diversificadas no processo de ensino, até pelo tipo de vínculo que mantêm com as 

instituições. Mobilizam os meios para obterem o entendimento de um contexto que 

apresenta estruturas de pensamento e ação diversas das suas. Fazem uso da escuta ativa 
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para oportunizar a expressão do outro, objetivando elementos de subjetividade, que 

podem interferir no desempenho de suas atividades: 

“Quando eu vou para sala de aula... Eu venho, escuto o que o coordenador 

quer, ou quem está me passando quer, discuto se eu estou entendendo isso, 

qual o objetivo. Então, esmiuçar qual o objetivo final disso daí” (B1-1). 

Procuram dialogar com diferentes saberes, pela preocupação com a 

efetividade de sua ação na realidade social, ressaltando, nesse sentido, a efemeridade e a 

superficialidade com o que é chamado de conhecimento novo nos tempos atuais: 

“... ter o discernimento de saber o que é uma coisa efetivamente nova, que 

está agregando valor, do que é algum modismo, alguma coisa requentada 

que a gente vê isso com muita freqüência…” (B1-6). 

Compreendendo o papel do aluno como sujeito ativo no trabalho docente, 

esses professores assumem uma postura em que, na perspectiva desenvolvida por 

Guimarães, utilizam saberes cognitivos de interação. Desse modo, procuram 

compartilhar decisões, redirecionam a relação de poder, desenvolvem atividades que 

estimulem os alunos à participação, a serem sujeitos de sua ação e, por isso, co-

responsáveis por seu aprendizado:  

“... uma das situações que a gente procura muito desenvolver com esse 

público, na questão da participação, é trabalhar, que a gente faz com 

técnicas, perguntas orientadoras, formas com que as pessoas se sintam ...  à 

vontade, dentro de um nível de entendimento que está sendo discutido 
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naquele momento. ...  mas, o indivíduo, como parte também daquele grupo, 

ele se sinta à vontade, sinta necessidade de estar participando, se sinta 

também contribuindo naquele processo... Que ele possa se sentir ali não só 

como o aluno, que foi ali só para aprender, mas, que também possa 

contribuir, de alguma forma, para a aprendizagem de outras pessoas”(B1-

3). 

 “...me coloco numa sala, tentando me colocar no mesmo nível dos alunos, 

para que eles não vejam nenhuma figura de autoridade ou professor que 

está ali jorrando conhecimento e que ele não sabe nada. .... eu tento pegar 

os saberes que eles já trazem da casa, da família, das empresas, porque 

alguns são empresários... já tento trabalhar isso e construir essa rede de 

conhecimento com base nessas práticas, também, do próprio educando e 

não só a minha” (B1-9). 

“Enquanto professora, eu vejo meus participantes, meus alunos... como 

alguém que tem muito a acrescentar” (B1-1).  

Ao mesmo tempo, os professores utilizam-se dos saberes cognitivos, para 

oportunizar a modificação de conceitos e valores dos alunos que, como aparecem nas 

expressões acima, pode realizar-se na reflexão pública da prática profissional dos 

próprios docentes. Nessa dimensão, infere-se que faz uso do saber vivido para a 

ampliação da consciência e necessidade de profissionalização dos participantes, a partir 

da legitimidade de sua própria ação.  
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Os saberes afetivos são tomados por Guimarães como os que favorecem a 

interação dos professores com os alunos, envolvem as subjetividades e as expectativas 

dos sujeitos sociais, conferindo a característica humanizadora, própria das relações entre 

pessoas. Podem, por isso, além de confirmar os atores como sujeitos, provocar o desejo 

e o gosto pelo saber, aproximando o educando do espaço de ensino e da própria busca 

do conhecimento. São os saberes afetivos que dão suporte à relação entre o docente e o 

aprendiz, articulando os diversos saberes mobilizados, utilizados ou produzidos no 

trabalho docente. 

Os professores de formação profissional mostram a preocupação com os 

saberes afetivos na relação educativa e a importância da busca dessa prática como 

condição para favorecer a aprendizagem.  

Vejamos o que nos dizem nas falas sobre esse tipo de saber: 

 “… dimensão afetiva, da relação... se a gente não tiver uma atenção com 

essa relação que a gente constrói durante o processo de dar aula, o 

resultado é pobre... A relação afetiva serve para a gente conseguir 

estabelecer, com os alunos, uma relação de feedback maior... Eu tenho que, 

também, colocar como estão vendo, como estão aprendendo e as queixas 

que têm” (B1-6). 

... Quando você cria com o grupo uma boa empatia, essas coisas funcionam 

bem porque a gente pode falar com menos receio; tanto o grupo com a 

gente como a gente com o grupo. Quando essa comunicação não se 

estabelece muito bem, das duas uma: ou a gente começa a ouvir um bocado 
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de silêncio ou então contestações que não têm muito a ver, de fato, com o 

encontro das soluções do problema, mas muito mais com o desejo de 

marcar a diferença...” (B1-6). 

“Às vezes, a gente vai para um curso de 40 horas, em que você já tem um 

material impresso, você tem todo o conteúdo ali trabalhado, com 

transparências…e vai apresentar. E, aí, eu coloco que a gente pode ter esse 

material muito bonito, mas não conseguir resultado nenhum, ao final, 

porque não criou essa interação com a turma” (B1-10). 

O que esses professores nos revelam é que na comunicação que tenha por 

base a empatia, no exercício da escuta, na consideração pelo saber do outro, na atenção 

às necessidades dos discentes, numa relação de proximidade, sinalizam os professores 

de formação profissional que é possível estabelecer uma comunicação efetiva abrindo a 

possibilidade da criação de uma relação de confiança como elemento que favorece a 

possibilidade de aprender. 

O respeito e a abertura ao conhecimento do aluno, assinalam uma nova 

relação entre professor e aluno, parecendo constituir-se numa prática que se expande, 

invertendo o papel de transmissor para mediador da aprendizagem. Denotam, no sentido 

usado por Freire, que não há saberes maiores, mas diferentes tipos de saberes. A 

afetividade, como princípio facilitador do aprender, expressa o quanto é importante, 

para esses docentes, a construção de um processo relacional positivo na prática 

pedagógica deles, como podemos ver através de B1-4:  
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“… é respeito, consideração, porque, às vezes, a pessoa...  Tive 

experiências interessantes...  pessoas que tinham um nível de conhecimento 

intelectual grande e pessoas com nível de conhecimento intelectual menor, 

mas que têm um saber vivido, uma experiência muito significativa, que pode 

contribuir naquele momento. ... É você tentar se aproximar daquela pessoa 

e trazer aquele conhecimento, refletir sobre esse conhecimento nesse 

processo de ida e volta”. 

As falas mostram o interesse pela vida e saber do aluno, que há mais 

compartilhamento entre professor e aluno, troca de saberes e que as relações entre eles 

são menos verticais.  

Esse posicionamento recorrente entre os sujeitos da pesquisa remete-nos às 

reflexões de Tardif, quando ele coloca que: “transformar os alunos em atores, em 

parceiros da interação pedagógica, parece ser a tarefa em torno da qual se articulam e 

ganham sentido todos os saberes do professor” (TARDIF, 2001, p. 207). 

 

3.3 – Prática - Como se dá a reflexão da prática 

A categoria prática procurou desvelar em que direção esses docentes 

buscam superar o status quo, as ações não refletidas no cotidiano, uma vez que, dentro 

de uma perspectiva dialética, é na própria prática que estão presentes os elementos que 

poderão causar sua transformação. Nesse sentido, é traduzida por meio de avaliação e 

da reflexão da prática.   
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Em Freire, a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE, 2002, p. 

43). Nessa mesma direção, Argyris e Schön (1974) indicam que, para se tornarem 

competentes, as pessoas devem refletir sobre sua ação no mesmo momento em que a 

empreende, de modo a aprender com essa ação.  Isto implica dizer que sem a reflexão e 

a intencionalidade em aprender não se muda “o fazer”. Para compreender a prática, 

precisamos acessar as teorias, os pressupostos que lhe dão sustentação, uma vez que 

teoria e prática constituem-se em uma unidade. São inseparáveis na construção do 

conhecimento. Do ponto de vista de Zeichner (1993), as estratégias de ensino utilizadas 

em sala de aula estão carregadas de “teorias de práticas” sobre o modo de entender os 

valores educacionais. 

Na forma de entender seu papel, os professores de formação profissional 

consideram a avaliação como elemento fundamental para controle do ensino, assim 

como para a construção e reconstrução do seu conhecimento e o do aluno. Equivale 

dizer que o resultado do processo ensino precisa ser discutido para que possa servir 

como elemento de aprendizagem. Esses professores consideram que a avaliação carece 

estar organizada, coerentemente, com os pressupostos do ensino, de modo a produzir 

um conhecimento novo. 

A experiência dos professores com as formas de avaliação realizadas pelas 

instituições de ensino revela que desejam um processo sistemático, mais aberto e com 

feedbacks, para que fosse possível tomar conhecimento de como são percebidos e qual é 

o resultado de seu trabalho, conforme explicam nas falas: 
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“… tem avaliação escrita, mas a gente não toma conhecimento. A gente, 

professor, no caso, falando bem específico, no trabalho que a gente faz 

junto ... a ....instituições [de ensino]. ...nós não somos da instituição. E a 

falta de feedback para a gente é algo que faz com a gente deduza, pergunte, 

mas a gente não sabe como a instituição está vendo a gente” (C2-1). 

“...a busca de ir ver se está tendo resultados, é para mim, é uma 

gratificação minha. Claro que o outro está sendo beneficiado, mas eu 

preciso saber se o que estou fazendo está certo. ” (C2-5). 

Essas falas dos professores remetem ao que nos recomenda Zeichner (1993), 

quando ele aborda que o processo de melhoria de ensino deve começar pela reflexão do 

professor sobre sua própria experiência e que nenhum tipo de saber tirado inteiramente 

das experiências dos outros é suficiente para uma prática consistente. Na perspectiva 

desse autor, reflexão, também significa o reconhecimento que o processo de ensinar e 

aprender, para o professor, prolonga-se por toda vida.  

As falas dos professores expressam as suas necessidades de um processo 

permanente de avaliação que propicie reflexão sobre a ação. Isso, talvez, seja 

decorrência, como já foi referido na análise da subcategoria contexto, de que trabalhar 

com conhecimento num ambiente em estado de contínua transformação implica a 

necessidade de recuperação constante desses saberes que, no caso esses docentes, têm 

no conhecimento a base de sua competência como podemos ver ainda, na fala de C1-3: 

“A busca do conhecimento tem que ser todo o dia, toda a hora, todo o 

instante. E se um professor não buscar, hoje, novos conhecimentos para ir 
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melhorando aquilo que ele faz no dia-a-dia, a qualidade do trabalho dele, a 

qualidade do material que ele está trabalhando, a qualidade também da 

informação que ele está passando, ele, com certeza, a cada dia vai ficando 

atrás...”.  

A reflexão da prática revelou que os professores de formação profissional 

vão realizando essa ação a partir da leitura crítica do “fazer” e das limitações da sua 

realidade. Eles falam da necessidade de desenvolvimento de uma ação integrada ao 

contexto onde a exerce, ressentindo-se de mecanismos que os ajudem a ter interlocução, 

através de feedbacks com o resultado do que praticaram: 

“... embora eu faça a minha própria reflexão, da minha prática 

profissional... ela não consegue ser uma reflexão muito rica, porque ela é... 

muito fechada. A gente precisaria, de fato, fazer essa reflexão com um 

feedback melhor” (C1-6). 

Articulam estratégias para poder pensar no que fazem, o impacto que 

produziu o aprendizado para o aluno, o que observam sobre o que aconteceu, qual o 

significado, além da eventual adoção de outros sentidos, procurando compreender a 

razão da ação, dentro da abordagem feita por Schön (1993), de reflexão sobre-a-ação,  

como relatam:  

“...procuro estruturar as aulas, procuro anotar o que aconteceu durante as 

aulas, inclusive em termos de tempo; o de deu, o que não deu, o que eu 

utilizei, o que não utilizei. E procuro, sempre que termino... dar uma olhada 

nesse material, para poder, pelo menos, levantar algumas coisas sobre o 
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que aconteceu, explicações para o que aconteceu e porquê aconteceu” (C1-

6). 

“Às vezes, têm turmas que a gente fala, dá um treinamento uma vez e nunca 

mais a gente vê. Mas, geralmente, eu procuro das pessoas que estão 

fazendo trabalhos, lá, saber: “Olha, como é que está o grupo?” Eles podem 

não saber de mim, mas, eu sei deles, muitas vezes. É o acompanhamento. ... 

isso traz, também, para a minha vivência, experiências em sala de aula, 

vividas; de bom e ruim” (C1-1). 

Nesse movimento, o professor reflete sobre as dificuldades percebidas pelo 

pouco domínio dos saberes pedagógicos, em não saber distribuir o conteúdo  de ensino 

no tempo e no espaço da aula, dando equilíbrio entre teoria e prática:  

“... eu, pelo menos, cometo, muitas vezes, esse erro de um certo excesso da 

oferta; de colocar, de fato, um quadro teórico-conceitual muito abrangente 

e, nem sempre, conseguir, digamos, fazer uma prática que seja 

suficientemente ampla para usar aquilo” (C1-6).  

É possível perceber, em outra situação, as restrições de tempo nas condições 

em que a docência no espaço da formação profissional é exercida, além das demandas 

que esses professores precisam administrar e que limitam a própria condição de análise 

da prática, como ilustrada na fala, a seguir:  

“… desço a bolsa de um trabalho; pego a bolsa do outro; e isso faz com 

que a gente não avalie para melhoria futura. O corre-corre… Parece que 
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tudo sai ao mesmo tempo: o recurso, os projetos; e a demanda… é tão 

grande... E, depois que tudo passa... Foi tanta energia perdida que a gente 

não pára para poder analisar aquele tempo que você teve de ação e que 

não pôde avaliar” (C1-1). 

Nesse saber, refere, também, a necessidade de rever estratégias de ensino, 

que percebem que não mais respondem ao contexto da formação, embora, continuem 

em uso, talvez pelo pouco domínio dos saberes pedagógicos: 

“... eu percebo desse jeito, com alguns exercícios, com algumas dinâmicas, 

que não estão atualizadas. Foram muito boas em alguma época, mas, hoje, 

não funcionam mais...” (C1-5). 

E se, por um lado, esses fatores apresentam-se como restrições, por outro 

lado, oportunizam serem autores de seu próprio aprendizado e ação educativa. A 

construção dos saberes desses profissionais está ligada a um ambiente que condiciona 

não só o que é requerido, mas o que é adquirido no exercício do ofício. Nessa situação, 

buscam, investigam, refletem, criam, constroem, reconstroem o conhecimento e a 

possibilidade de atuação.   

 

3.4 – Visão do Futuro  

A categoria visão do futuro constrói-se como compreensão de como os 

professores de formação profissional exploram as possibilidades de atuação e de 

desenvolvimento, a partir da visão crítica da realidade. Nesse sentido, expectativa 
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busca identificar o que se constitui em aspirações; e profissionalidade procura 

desenvolver conhecimentos, capacidade e experiências, para enfrentar as situações 

profissionais dentro de uma perspectiva de futuro.  

Em relação à profissionalidade, os professores de formação profissional 

referem que esse tipo de profissional,  precisa ter uma visão ampla, para observar o que 

acontece ao seu redor,  ter abertura para perceber o que acontece no mundo do trabalho 

e que terão impacto sobre o que realizam.  

Vejamos o que nos dizem os professores: 

“… deveria ter uma visão holística, sistêmica... Como professor, ele tem a 

obrigação de ter essa visão. Então, ele não pode só ver o que está 

acontecendo naquela área mais restrita, onde ele está sendo chamado para 

montar uma aula, mas qual é o entorno, quais são as coisas que, de fato, 

afetam” (D2-6). 

“Uma outra coisa é que você tem que estar muito antenado, muito ligado no 

que está acontecendo no mundo. Não é você ficar só no seu conhecimento, 

ali, fechado” (D2-4).  

Desse modo, é necessário desenvolver capacidade crítica e ter um referencial 

doutrinário que ofereça relação, sustentação e coerência ao que fazem, como expressa 

D2-6: 

“... uma certa busca dessa capacidade crítica e uma coerência com o corpo 

doutrinário do qual você lança mão”. 
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Expressam que, dentro de uma perspectiva de futuro, pela ânsia por 

informação e por saber, existente nos tempos atuais, o conhecimento é uma exigência 

pela demanda de crescimento e desenvolvimento, que recai no tipo de aluno a que 

atende e repercute nas suas próprias necessidades de aprendizado: 

“eles demandam [o público alvo] conhecimento do mercado de trabalho... 

Ele quer aprimoramento, ele quer crescer, quer se promover na firma. ... O 

que eu aprendi em 1982 não necessariamente vai se aplicar hoje... Esse é o 

primeiro ponto que nós, instrutores da área profissional, temos que fazer, 

para hoje e para o futuro...” (D2-7). 

Os professores de formação profissional procuram viver em busca desse 

conhecimento, como forma de atualização de suas capacidades e fonte de 

aperfeiçoamento do seu trabalho, uma vez que consideram que, sem essas ações, 

poderão falhar nos seus espaços: 

“... hoje você tem que estar muito capacitado. …tem que estar buscando 

…É um desafio. …tem que estar investindo em você, a toda hora. Você 

trabalha com isso e não pode falhar”(D2-10). 

No âmbito do percebido como necessário, esses professores consideram 

ainda, que ter cursos no nível da pós-graduação é um requisito, embora nem sempre seja 

possível dedicar-se aos estudos, dando continuidade à formação de nível superior. Dessa 

maneira, procuram atualização constante por meio de leituras, televisão, rádio, 

congressos, seminários, feiras e através da internet, sendo essa última a grande fonte de 

pesquisa da maioria dos entrevistados: 
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“… estudo é o requisito maior... Não estou fazendo mestrado, mas eu tenho 

que estar nos livros, vendo o que está acontecendo… no jornal…” (D2-7). 

“... tem que estar o tempo todo antenado, como o mundo de hoje diz... 

antenado na informática; tem que estar antenado na televisão, no rádio, 

porque, queira ou não, o rádio, hoje, passa muita informação. Ele tem que 

estar antenado na livraria. Ele não pode deixar de ler, porque muitas coisas 

que estão na livraria, não estão na televisão, não estão no rádio, nem está 

na internet … é estar ligado naquelas áreas que são de interesse dele. Por 

exemplo, a minha área de interesse é segurança alimentar. Eu já sei que 

quando der julho, eu vou ter que poupar um dinheirinho para, em julho, 

passar 5 dias em São Paulo  na… [feira da área]... Por quê? O que está 

andando lá... está no bate-papo do corredor... Então, essa busca tem que 

ser feita, mesmo... nos congressos, nos seminários, nos corredores. E tem 

outra coisa, também, que eu faço... procuro saber o que é que os outros 

estão fazendo. ...Antes que o cabra abra a boca eu estou perguntando” (D2-

2). 

Desse modo, nas condições históricas e sociais nas quais exercem seu 

ofício, ou seja, o contexto social onde são produzidos e exercidos os seus saberes, 

provocam uma permanente inquietação nesses docentes, o que gera a constante tensão 

de busca para (re)construção do conhecimento como fator fundamental para sua 

profissionalidade, mantendo um olhar periférico sobre o ambiente, fonte permanente 

de informações:  
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“Você vai buscar de longe, etc.… Quando eu vejo uma coisa... rapidamente, 

tento fazer uns esquemas, um desenho, um resumo, um negócio de como é 

que aquilo pode ser aproveitado num tipo de negócio que eu faço, ou que 

possa fazer” (D2-6). 

Em relação à expectativa, consideram que o Sistema S poderia ir além dos 

repasses de cursos e oferecer sustentação para desenvolvimento profissional dos 

docentes de formação profissional, uma vez que, atualmente, esse desenvolvimento é 

muito dependente de iniciativas individuais. Pesquisas na área de educação profissional 

também fazem parte das aspirações, como complemento à geração de conhecimento:   

“… o sistema S, além de ter esse repasse de metodologia, ele poderia ter 

um grande motor para desenvolver esse conhecimento, para a gente 

também, enquanto profissional da área de instrutoria, de educação. A gente 

poderia ter pesquisa, também... Como a gente não tem, eu vou buscando, 

através de leituras, de cursos” (D1-9). 

Referem o desejo de terem cursos de pós-graduação voltados para as 

especificidades da formação profissional, de forma a ter espaços coletivos destinados a 

esse tipo de discussão e produção de conhecimento no âmbito de concepções 

pedagógicas, processos de ensino, práticas docentes, reiterando a representação desses 

professores do elemento faltoso em seus saberes:  

“... posso fazer um curso de pós-graduação em educação… Eu não sei se 

estas técnicas vão estar adequadas para a área de formação profissional… 

A gente podia pensar em formar uma turma de pós-graduação em formação 
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profissional, para discutir as metodologias, para formar novas técnicas que 

se adeqüem mais à realidade… A gente tem um público muito 

diversificado” (D1-9). 

Retratam, também, que procuram na vida, além do sucesso financeiro, o 

sucesso emocional e espiritual, que devem aparecer refletidos no equilíbrio propiciado 

pelo estado de sentir-se bem consigo próprio e é proporcionado pela realização pessoal. 

Esses dois últimos elementos aparecem, nesse tipo de caminhada, na satisfação que têm 

ao constatarem o impacto de seu trabalho, através da aprendizagem de seus alunos: 

“... o sucesso não é só o sucesso do dinheiro, não. Tem o sucesso físico, mas 

tem o sucesso emocional, espiritual, de estar bem comigo mesmo... E a 

gente tem que estar nessa caminhada aí, procurando equilibrar essas 

coisas... Quando os caras, na próxima semana, estiverem cavando isso 

daqui e eles próprios tocando, isso é bom demais... Isso te dá uma 

satisfação, não é? Aquele resultado que tu estavas pensando, ele está 

ocorrendo. Isso te dá um equilíbrio emocional muito bom...” (D1-1). 

A visão do futuro mostra as expectativas e busca do professor de formação 

profissional, que procura espaço, na dinamicidade do seu contexto, para construir, 

reconstruir e ressignificar seus saberes.  

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daquilo que eu sei 

nem tudo foi proibido 
nem tudo me foi possível 
nem tudo me deu certeza 

 
Daquilo que eu sei 

Nem tudo me deu clareza 
Nem tudo foi permitido 
Nem tudo foi concebido 

 
(IVAN LINS e VITOR MARTINS ) 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na busca de atender aos questionamentos que nos mobilizaram ao estudo, 

tecemos algumas considerações, em forma de achados, revelados pela teia das 

diferentes perspectivas de análise da pesquisa.  

As conclusões das investigações nos fizeram perceber que os professores de 

formação profissional constroem os saberes que utilizam na prática pedagógica a partir 

de recordação referencial, fruto de experiências de sua trajetória pessoal como aluno, 

das representações, presentes e difundidas pelos meios de comunicação na sociedade, 

do que é ser professor, ou de outro tipo de identificação, adquirida na prática social com 

familiares, colegas mais experientes e outros profissionais de áreas afins. Nessa 

perspectiva, expressam o entendimento dos princípios, necessidades, dificuldades e 

sentimento de desvalorização do que é percebido no senso comum como profissão 

docente. Isto significa dizer que, ao iniciarem sua trajetória nesse campo, esses docentes 

já possuem saberes sobre o que é ser professor.  

  Esses profissionais também desenvolvem sua maneira de ser professor a 

partir de capacitações específicas, por meio de repasses de técnicas de ensino, 

oferecidas pelas entidades de formação a que prestam serviços e, principalmente, 
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através de experimentação no enfrentamento de situações de exploração, de risco e de 

descoberta na prática de ensino do mundo real.  

Nesse sentido, destaca-se a consideração de que, para ser professor, é 

essencial ter uma base cognitiva bem fundamentada e uma vivência grande na área do 

conhecimento que se propõe a ensinar. Possuir os saberes de sua área de conhecimento 

é condição fundamental para o ingresso e permanência na docência: “Ninguém ensina o 

que não sabe”. Entretanto, precisam traduzir, no agir, um posicionamento ético, que 

demonstre a coerência entre seu discurso e sua ação. Esses achados nos assinalam a 

representação de que, para ser professor de formação profissional, é necessário articular 

a teoria com a prática e que esse aprendizado requer tempo para experimentação. 

O que aparece na construção dos saberes é que, para esse grupo,  embora 

não sejam egressos de cursos de formação docente, para ensinar como professor de 

formação profissional, além dos saberes vivenciados no seu campo de especialização, 

entendem que são necessários saberes tidos como fundamentais à prática docente e às 

condições para o aluno aprender. Esses profissionais, em suas falas, têm presente a 

representação social da necessidade de um saber pedagógico, para lidar com as 

situações próprias do ato de ensinar. 

Os professores de formação profissional constroem seus saberes, 

essencialmente, em confronto com as vivências cotidianas em contextos de ensino. 

Nessa construção, esse grupo revela a representação social de como  nem sempre 

dispõem de solução e espaço institucionalizados, para discutirem, avaliarem e 

sistematizarem os saberes necessários à docência; criam oportunidades, geralmente de 
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modo informal, para trocas de experiências sobre suas práticas com outros profissionais 

do ramo. Nesse sentido, empreendem sua trajetória e tornam-se produtores de seus 

próprios saberes, num processo contínuo de tensão e reflexão sobre “fazer”, “pensar 

sobre o fazer” e aprender a “saber-fazer” seu trabalho enquanto professor. Desse modo, 

praticam a reflexão-sobre-ação, seja para organizar os espaços da aula, seja para 

distribuir e transmitir o conteúdo de ensino, seja para tratar da interação professor-

aluno.   

Um outro aspecto que se salienta nos achados que os espaços para a 

transmissão e estruturação de saberes aos docentes, organizados pelas entidades de 

formação profissional, parecem não ser suficientes para apoiar, ainda, a construção dos 

saberes necessários a uma prática social consistente, refletida e construída 

coletivamente sobre a docência na formação profissional. Os professores dão 

sinalizações de que os saberes que possuem não atendem, integralmente à prontidão e 

ao repertório que precisariam dispor para o tipo de aluno que ensinam, composto, 

predominantemente, de profissionais que possuem, também, saberes a serem 

considerados e integrados às situações de ensino. O discurso dos sujeitos da pesquisa 

revelou que a reflexão sobre-a-ação é uma prática individual e necessária às 

contingências em que exercem a docência na formação profissional. Esses profissionais 

mantêm uma relação com as entidades de ensino, cuja vinculação é fundada na sua 

competência pessoal, com autonomia reduzida dentro do espaço institucional, centrando 

suas atividades em prestação de serviços, basicamente restritas ao ensino, em que 

predominam repasses de produtos que já recebem prontos para serem executados. 

Assumem, de fato, um papel ativo na sala de aula. Nessa perspectiva, esses professores 
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apontam, entretanto, que seria importante que tivessem espaços e momentos destinados 

a uma partilha com as instituições de ensino e seus pares, por meio dos quais pudessem, 

individual e coletivamente, avaliar a prática, oferecendo-se, entre si, sustentabilidade ao 

desenvolvimento do outro. Isso realça a importância da reflexão por esses profissionais, 

não somente sobre sua prática, mas como ato político e social, estimulado pelas 

condições e relações do ensino, nos ambientes de formação profissional. Significa 

reforço à necessidade de um trabalho coletivo, que permita compartilhamento e 

cumplicidade na construção do conhecimento. Nesse sentido, o ponto de largada e de 

chegada nesse aprendizado é a experiência do professor. 

Importante nessa direção é o desafio de constituir as comunidades de 

prática, para sistematização e socialização dos saberes produzidos no trabalho desses 

professores. Traria a possibilidade de oportunizar a reconstrução do conhecimento, por 

meio da análise, problematização da prática e explicitação dos saberes tácitos, presentes 

nas soluções que esses docentes encontraram para empreender suas ações, nas suas 

buscas e incertezas. Seria, também, oportunidade de reconhecimento à ação dos 

docentes como produtores de saberes, deixando de considerá-los apenas como 

transmissores de conhecimento. Vale destacar que esse espaço é fundamental como 

elemento da própria formação do docente.  

Os saberes construídos pelos professores de formação profissional, nesta 

pesquisa, mostram-se, predominantemente, como saberes experienciais, gestados em 

múltiplos espaços, modos de aprendizagem diversificados e vivenciados na sua prática 

pedagógica. Foram identificados como saberes organizativos, saberes cognitivos e 

saberes afetivos, que, articulados, permitem que as funções pedagógicas de gestão da 
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classe, gestão da matéria e interação professor-aluno apóiem o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Entre os saberes organizativos têm destaque: a busca desses professores em 

disporem de um ambiente propício à aprendizagem, procurando identificar os espaços 

culturais e sociais que caracterizam a realidade do aluno; disporem de um roteiro de 

intervenção flexível para adaptar, de forma rápida, as estratégias de ensino em função 

das necessidades reveladas na ação dos grupos. Entretanto, é a relação dialógica que 

ganha centralidade nesses saberes. Em torno dela são articulados os elementos 

considerados importantes para o ensino e para a aprendizagem, na estruturação do 

trabalho docente. É por meio da conversação aberta que se evidencia a postura de um 

professor que admite não ter o domínio completo do conhecimento, tendo no aluno uma 

fonte de saber, respeitando e valorizando o que trazem, representação social que, neste 

estudo, é transversal aos saberes desses docentes. 

É em relação aos saberes cognitivos que os professores de formação 

profissional revelaram, ainda, o conhecimento como processo ativo, sendo a sala de aula 

o espaço para proporcionar condições de elaborar, refletir e argumentar, produzindo 

ações que facilitem atribuição de sentido aos conteúdos a serem ensinados, assim como 

incentivar a criação de significados conjuntos, entre professor e aluno, daquilo que 

precisa ser aprendido. Nessa direção, apareceu, como importante, a relação de 

proximidade com o aluno e a consideração de que esse aluno é co-partícipe da 

(re)construção do  próprio conhecimento e do trabalho que esses professores realizam 

como docente.  
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Nos saberes cognitivos, o acompanhamento e a avaliação sistemática da 

aprendizagem foram sinalizados como elementos faltosos no ensino e estratégias 

importantes para a sustentação da mudança de conceitos, de relações, valores, hábitos e 

práticas arraigadas entre os alunos que  recebem. Referem a necessidade de critérios e 

trato dos processos de avaliação como construção coletiva. Este é um achado que 

sinaliza a perspectiva de como esses professores entendem o ensino na formação 

profissional, revelando que precisam analisar e integrar, para a efetivação da 

aprendizagem, os elementos culturais presentes no contexto e que imprimem uma 

dinâmica própria ao ensino-aprendizagem. Mostra a preocupação desses professores 

com as práticas de avaliação, denotando a representação de que todo resultado do 

processo de ensinar deve ser discutido e analisado para que se torne um fator facilitador 

da aprendizagem. 

Observa-se, ainda, que a ênfase dos saberes cognitivos é na transmissão de 

conteúdos, embora a relação positiva entre professor e aluno seja a mola propulsora para 

o incentivo e o prazer em aprender. 

Os saberes afetivos, presentes nas ações dos docentes de formação 

profissional, articulam todos os saberes, procurando tornar os alunos parceiros da 

interação pedagógica. Revelam uma relação professor-aluno em que o primeiro assume 

o papel de mediador da aprendizagem, procura manter relações menos verticais, busca 

redirecionamento do poder, por meio do compartilhamento e da construção de 

interações com base na autonomia, na confiança e na prática reflexiva. 
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Por fim, os professores e formação profissional revelam uma visão em que, 

como conhecimento, sua matéria prima principal é experimentada sempre como 

provisória e em movimento, percebe-se desafiado, constantemente, em sua permanência 

no mercado. Esse fator acirra, muitas vezes, a competitividade entre os próprios 

docentes. Isto provoca tensão e permanente busca de atualização. Esses profissionais 

apontam que pesquisa na área de educação profissional é uma necessidade para 

fundamentar e tratar as especificidades do campo. Referem que a parceria com as 

entidades de ensino, para a especialização na área do ensino, é uma aspiração e uma 

expectativa para preencher parte das lacunas da formação na área pedagógica.  

O relato desta pesquisa pretendeu descrever como os professores se 

constroem, enquanto docentes da formação profissional, revelando as práticas 

pedagógicas que desenvolvem. Nesse sentido, o estudo procurou desvelar, com a lógica 

investigativa, os caminhos, os saberes e a reflexão sobre o exercício da prática docente 

por aqueles que a realizam.  

Somos, entretanto, cientes de que os elementos aqui postos poderão/deverão 

ser alvos de outras investigações. Minayo (2004) refere que esses achados encerram 

sempre um sentido provisório e são capazes de provocar novas interrogações sobre a 

realidade ou abrir outras possibilidades de estudos, porque são partes de um processo. 

Os achados aqui sistematizados têm um caráter inconcluso, no sentido de que não se 

constituem em um corpo acabado de conhecimentos. Outros estudos sobre como os 

professores expressam as representações sociais sobre a construção de saberes presentes 

suas práticas trarão, por múltiplos olhares, complementaridade. Nossa intenção, nesse 

momento, é integrar esforços ao que já vem sendo construído no campo, para contribuir 
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com a formação dos professores de formação profissional. Entendemos que a pesquisa e 

a reflexão sobre-a-ação podem proporcionar uma melhor compreensão da realidade 

cotidiana do ensino, ajudando a enfrentar a complexidade, as condições sociais e 

históricas que o influenciam. 
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 ANEXO A  

Perfil de Facilitadores 

 

 

1 Requisitos: 

 

• Formação universitária completa.  

 

• Experiência na área objeto de credenciamento de, no mínimo 3 anos, 

comprovadamente, dentro da modalidade e da área do conhecimento a que se 

habilita. 

 

 

2. Habilidades 

 

2.1 – Habilidades Técnicas 

 

 

      Exemplos de Habilidades Técnicas: 

 

• de Administração Financeira e Contábil – técnicas referentes à elaboração de 

diagnóstico financeiro, à análise de demonstrativos financeiros, à administração de 

capital de giro, à definição de sistemas de custos, ao controle de endividamento, à 

precificação, à  gestão financeira e  ao  custeio; 

 

• de Marketing – técnicas relativas à elaboração de diagnóstico de marketing, à 

segmentação e posicionamento do mercado, à elaboração do plano de marketing, ao 

desenvolvimento e lançamento de produtos, a vendas, à definição de estratégia  e 

análise competitiva; 
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• de Planejamento Empresarial – técnicas de planejamento estratégico, de 

elaboração de sistema de informação gerencial; 

 

• de  Gestão de Pessoas – técnicas para gestão compartilhada de desenvolvimento 

das pessoas, de capacitação, treinamento e avaliação do potencial humano, de 

dinâmica do desenvolvimento organizacional, para entendimento do clima 

organizacional e para a elaboração do diagnóstico de recursos humanos. 

 

 

 

2.2 – Habilidades Pessoais e Interpessoais 

 

• Autoconfiança – é representada pelo grau de confiança e de consideração a si 

mesmas, que as pessoas têm; também ligada ao conceito de auto-aceitação, 

percebida ao se observar o comportamento de uma pessoa e verificar até que ponto é 

capaz de criar condições pelas quais ela e os outros conseguem aumentar a sua 

autoconfiança e auto-aceitação. Quanto maior for a autoconfiança e auto-aceitação, 

tanto mais valorizará a si e aos outros.  

 

• Assertividade – enfrentar situações com assunção de idéias, sentimentos e 

julgamentos, com franqueza interna e externa, de modo que todos disponham das 

informações essenciais e úteis para agir com eficácia e prazer. Falar com 

transparência, coragem e respeito. 

  

• Empatia – percebida como a condição de uma pessoa se colocar no lugar do 

outro para entender os seus pensamentos, sentimentos, emoções, a partir do 

raciocínio com que ela os construiu, sem pré-julgamentos. Compreender, portanto, 

as razões dos seus  comportamentos, assim como os seus  limites. Ouvir os outros, 

respeitando o seu ritmo.  
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• Comunicação Oral e Escrita – utilizar símbolos e indicadores verbais e não 

verbais para conferir sentido e reforçar a mensagem. Explicar ou descrever, 

expressar-se ou comunicar algo para outros de modo compreensivo e claro. Lançar 

mão de ajuda visual e exemplos relevantes para explicar e tornar clara a mensagem. 

Transmiti-las com elegância, correção gramatical e propriedade estilística, usando 

vocabulário adequado e acessível a diferentes públicos.  

 

• Escuta Ativa – capacidade de analisar, com empatia, o que os outros comunicam de 

forma a permitir um diálogo reflexivo, que leve à compreensão da informação 

fornecida e a sua possível reformulação.  

 

• Abertura – demonstrar flexibilidade e disponibilidade para experimentar novas 

idéias, sentimentos e cursos de ação. Abertura para idéias e sentimentos dos outros e 

para os seus sentimentos mais íntimos. 

 

• Desenvolvimento de Pessoas e de Equipes – dar retorno aos outros sobre seus 

comportamentos, com o objetivo de melhorar ou manter sua eficácia. Discutir 

problemas de desempenho, com o propósito de melhorar o comportamento. 

Municiar os outros com ferramentas, oportunidades para desenvolvimento de 

habilidades e melhoria do desempenho. Estimular os outros a desenvolverem e 

melhorarem suas habilidades e seu desempenho, para alcançar a eficácia.  

 

2.3 – Habilidades para Intervenção em Facilitação 

 

• Compreensão do Contexto – entender a prontidão do grupo, como condição 

essencial para alcançar os resultados de aprendizagem desejados, através da ajuda à 

criação de ambiente adequado ao desenvolvimento da confiança, do 

comprometimento, da convivialidade e da partilha do conhecimento. Contextualizar  
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• a realidade que está sendo tratada na dimensão das tendências do ambiente externo, 

de modo a ampliar a visão dos participantes. 

 

• Negociação (expectativas e desejos) – buscar soluções para conflitos, impasses e 

contradições relativas a expectativas e desejos do grupo, sobretudo naqueles 

referentes às práticas usuais, estimulando o diálogo. Trazer à tona os interesses e 

problemas, de modo a iniciar uma discussão aberta sobre as diferenças, criando 

espaço para a participação e para a reflexão, de modo que as pessoas aprendam a 

conviver com a mudança e a incerteza. 

 

• Investigação das Ameaças e dos Receios do Grupo – ajudar aos participantes do 

grupo a identificarem e trazerem à tona informações sobre o que lhes ameaça e 

sobre os seus receios, ajudando-os a confirmá-los ou desconfirmá-los. 

 

• Raciocínio Sistêmico – perceber as relações entre múltiplos eventos, identificando 

as causas e seus efeitos, em termos de uma série de ações e acontecimentos, 

favorecendo à compreensão da realidade. 

 

• Condução Didática – articular os procedimentos e instrumentos de ensino à 

transmissão cognitiva, numa perspectiva de interação com os participantes, a partir 

da sua condição pessoal, profissional e social, compatibilizando os conteúdos com o 

nível de preparo e desenvolvimento da sua aprendizagem mental, de modo a ampliar 

seus níveis de percepção e seus focos de visão. 

 

• Facilitação de Grupo – estimular a troca de experiências, para tornar possível a 

atualização em todos os campos da intervenção educativa, estimulando, também, a 

reflexão do participante sobre suas práticas, de modo a permitir o exame de suas 

premissas, atitudes e ações, realizando, com isto, um processo constante de auto-

avaliação para reorientar e agregar valor ao seu trabalho na empresa. 
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ANEXO B 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CREDENCIADOS 
                       
 

1.1. Requisitos Eliminatórios para os Consultores: 

1.1.1. Currículo com máximo de 04 (quatro) páginas, com comprovações, 
principalmente da escolaridade do grau superior declarado, conforme 
modelo anexo.  

1.1.2. Os candidatos deverão ter formação universitária completa. Anexar 
documento comprobatório.  

1.1.3. Experiência na área objeto do credenciamento de, no mínimo, 03 (três) 
anos comprovados, exclusivamente como consultor.  

 

1.2.  Requisitos Diferenciais Seletivos para os Consultores: 

1.2.1. Cursos de pós-graduação ou atualização na área específica ou afim. 
Anexar cópia autenticada de documento comprobatório (01 a 03 
pontos). 

1.2.1.1. No mínimo 1 curso de pós-graduação fora ou afim à área objeto 
de credenciamento, ou 2 cursos de atualização na área objeto de 
credenciamento (01 ponto). 

1.2.1.2. No mínimo 1 curso de pós-graduação ligado à área objeto de 
credenciamento ou 3 cursos de atualização na área objeto de 
credenciamento (02 pontos) 

1.2.1.3. No mínimo 2 cursos de pós-graduação, ou mais de 3 cursos de 
atualização, ou, ainda, 1 curso de mestrado ligado à área objeto 
de credenciamento (03 pontos). 

1.2.2. Experiência na área empresarial, preferencialmente com empresas de 
pequeno porte, na prestação de serviços de assessoria e consultoria. 
Anexar documentação comprobatória (01 a 03  pontos). 

1.2.2.1. Experiência apenas com empresas de grande porte (01 ponto). 

1.2.2.2. Experiência apenas em empresas de pequeno porte (02 pontos). 

1.2.2.3. Experiência mesclada em empresas de pequeno, médio e grande 
porte (03   pontos). 

 

1.3. Requisitos Eliminatórios para os Facilitadores 

1.3.1. Currículo, com um máximo de 04 (quatro) páginas, com comprovações, 
principalmente, da escolaridade do grau superior declarado, conforme 
modelo anexo.  
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1.3.2. Os candidatos deverão ter formação universitária completa. Anexar 
cópia autenticada de documento comprobatório.  

1.3.3. Experiência comprovada mínima de 03 (três) anos atuando na área 
objeto do credenciamento como instrutor/professor. 

 

1.4. Requisitos Diferenciais Seletivos para os Facilitadores: 

1.4.1. Cursos de pós-graduação ou atualização – específico dos cursos que 
ministra – diretamente ligados, ou afins, com a área objeto do 
credenciamento. Anexar cópia autenticada de documento comprobatório 
(01 a 03 pontos). 

1.4.1.1. No mínimo 1 curso de pós-graduação fora ou afim à área objeto 
de credenciamento, ou 2 cursos de atualização na área objeto de 
credenciamento (01 ponto). 

1.4.1.2. No mínimo 1 curso de pós-graduação ligado à área objeto de 
credenciamento, ou 3 cursos de atualização na área objeto de 
credenciamento (02 pontos). 

1.4.1.3. No mínimo 2 cursos de pós-graduação, ou mais de 3 cursos de 
atualização, ou, ainda, 1 curso de mestrado ligado à área objeto 
de credenciamento (03 pontos). 

1.4.2. Experiência na prestação de serviços de treinamentos, cursos ou 
palestras – dirigidos para a área empresarial (comprovar, através de 
documento declaratório) (01 a 03 pontos). 

1.4.2.1. Experiência apenas na área educacional/escolar (01 ponto); 

1.4.2.2. Experiência apenas na área empresarial  (02 pontos); 

1.4.2.3. Experiência mesclada na área empresarial e área 
educacional/escola (03 pontos). 

 

1.5. Anexar ao currículo os seguintes documentos (Consultores/Facilitadores): 

1.5.1. Xerox da cédula de identidade; 

1.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

1.5.3. Prova de vínculo laboral com a empresa que o indica, se houver; 

1.5.4. Se associado da empresa que o indica, declaração da empresa 
comprovando tal situação; 

1.5.5. Declaração, assinada pelo próprio indicado Consultor/facilitador, sob as 
penas da lei, de que não há processo de execução em seu nome. 

1.5.6. Três cartas de recomendação, apresentadas por três diferentes 
empresas/clientes do candidato a consultor/instrutor, ressaltando os  
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trabalhos realizados e os resultados obtidos na área objeto do 
credenciamento, em original, ou, cópia autenticada, em papel timbrado da 
empresa/cliente, com endereço, telefone, CNPJ, nome legível do emitente, 
seu cargo e assinatura, com firma reconhecida. As cartas deverão estar 
anexadas ao Currículo (é documento comprovador de experiência/tempo). 

1.5.7. Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente, no 
caso de profissões regulamentadas. 

 

1.6. DA SELEÇÃO – 1ª SUBFASE: 

1.6.1. Os Consultores/Instrutores indicados, passarão por um processo de 
seleção, conforme exigências deste Edital, que será conduzido por um 
“Comitê”, a ser designado pela Diretoria Executiva do SEBRAE-PE, e 
coordenado pela Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá 
contratar empresa especializada, para, em seu nome, realizar as 
avaliações necessárias.  

1.6.2. Somente serão avaliados os currículos que estiverem acompanhados de 
todos os documentos solicitados neste Edital. 

1.6.3. A análise e a avaliação dos currículos serão pautadas pela objetividade e 
coerência do conteúdo apresentado pelo consultor/instrutor. 

1.6.4. Os currículos apresentados deverão atender aos requisitos eliminatórios 
e seletivos, como previstos neste Edital. O não preenchimento de 
qualquer um dos requisitos eliminatórios do Edital resultará em 
eliminação do currículo, com a respectiva justificativa. 

1.6.5. Para cada requisito diferencial avaliado será atribuída pontuação.  

1.6.6. Os requisitos diferenciais, que serão pontuados, estão descritos nos itens 
5.12 e 5.14 e seus subitens. 

1.6.7. O resultado será a soma aritmética dos pontos obtidos em cada um dos 
requisitos diferenciais, até o total de 06 (seis) pontos para Consultores 
e/ou Facilitadores. A nota atribuída a cada requisito constará em ficha 
individual.  

1.6.8. Os Consultores/Facilitadores selecionados serão formalmente 
convocados para continuidade do processo seletivo, em dia, hora e local 
a serem estabelecidos, pelos meios de comunicação usual;  

1.6.9. Deverá o consultor/facilitador convocado comprovar o recebimento da 
comunicação e confirmar, formalmente, sua presença na subfase 
seguinte do processo de seleção. 

1.6.10.Os Consultores/Facilitadores, comprovadamente, convocados, que não 
comparecerem e nem confirmarem presença na subfase seguinte de 
avaliação, serão considerados desistentes.  
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1.7. DA SELEÇÃO – 2ª SUBFASE (testes e entrevistas): 

1.7.1. Os candidatos serão avaliados considerando os comportamentos 
assumidos diante das várias situações apresentadas, tarefas ou 
atividades propostas. 

 

1.7.2. Os desempenhos serão medidos, através de processo confiável, válido e 
procedimentos padronizados para todos os grupos. 

1.7.3. O “Comitê” também promoverá entrevista individual para os 
Consultores/Facilitadores indicados pelas empresas, na tentativa de 
confirmar se o perfil profissional do candidato é adequado à área de 
especialização para a qual se candidatou, dentro dos aspectos de: 

1.7.3.1. Características individuais; 

1.7.3.2. Comunicação; 

1.7.3.3. Conhecimento profissional; 

1.7.3.4. Qualidade de ação no objeto proposto. 

1.7.4. No decorrer da entrevista individual, os candidatos serão avaliados, 
considerando os comportamentos assumidos diante das várias situações 
apresentadas, tarefas ou atividades propostas. 

Os desempenhos dos candidatos na entrevista individual serão medidos através de 
processo confiável, válido e de procedimentos padronizados para todos os grupos. 
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ANEXO C 
 
 

ÁREAS e SUBÁREAS DE CREDENCIAMENTO 

ÁREAS/SUB-ÁREAS 
 

ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL 
Análise de Balanço 
Análise de Demonstrativos Contábeis 
Obrigações Fiscais e Tributárias 
Controladoria 

Materiais/Controle de Estoque 

 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  I 

Planejamento Financeiro 
Capital de Giro 
Fluxo de Caixa 
Sistemas de Custos 
Análise de Investimentos e Financiamentos 
 

ECONOMIA 
Elaboração de Projetos de Viabilidade Econômico-Financeira 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Local 
Capacitação de Comunidades Municipais 
Planejamento e Organização de Políticas Públicas – âmbito econômico e 
político-institucional dos municípios 
Orçamento Público 
Gestão em Desenvolvimento Municipal 
Licitações e Contratos 
 

AGRONEGÓCIOS 
Organização Social 
Custos de Produção 
Comercialização 
Administração Rural 
 

ASSOCIATIVISMO 
Associativismo/Cooperativismo 
Alianças Estratégicas 
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INFORMAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO 

Sistemas de Informações Gerenciais 
Organização de Arquivos Empresariais 
Manualização de Processos 
 

INFORMÁTICA 
Informatização de Empresas 
Comércio Eletrônico (sistemas) 
 

MARKETING 
Planejamento de Marketing 
Logística e Distribuição 
Pesquisa de Mercado 
Publicidade e Propaganda 
Estratégias de Comercialização 
Formação de Preços 
Marketing de Varejo  
Marketing de Serviços  
Marketing de Relacionamento   
Ambientação de Empresas 
Vendas 
 

MEIO AMBIENTE 
Desenvolvimento Sustentável 
Sistema de Gestão Ambiental 
 

PLANEJAMENTO 
Plano de Viabilidade de Negócios 
Planejamento Estratégico 
 

PRODUÇÃO 

Planejamento, Organização e Controle da Produção 
Administração de Materiais e Estoques 
Tecnologia da Produção 
Desenho Industrial 
Conservação de Energia 
Normas Técnicas 

 
QUALIDADE 

Gestão da Qualidade (Gestão) 
Certificação I S O 
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RECURSOS HUMANOS 
Desenvolvimento de Pessoas 
Recrutamento e Seleção 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 
Remuneração e Benefícios 
Gestão da Terceirização 
Segurança no Trabalho 
Relações Trabalhistas e Sindicais 
 

SISTEMAS DE COMÉRCIO 
Comércio Exterior 
Comércio Eletrônico (gestão) 
Franquias 
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ANEXO D  
 

TABELA 1 
 
 

DISTRIBUÇÃO DOS CREDENCIADOS SEBRAE,  
POR MODALIDADE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade Número de Credenciados 

Consultores 46 

Facilitadores 48 

Facilitador/Consultor 196 

TOTAL 290 



 

  
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 

TABELA 2 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DE CREDENCIADOS, POR SEXO E MODALIDADE 

 
 

Credenciado  
Sexo Facilitador Facilitador/Consultor Consultor 

Total 
Credenciado 
por Sexo 

Feminino 39 75 13 127 

Masculino 09 121 33 163 

TOTAL 48 196 46 290 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

ANEXO F 

 
TABELA 3 

 
 

DISRIBUIÇÃO DE CREDENCIADOS,  
POR LOCAL DE RESIDÊNCIA E MODALIDADE 

 
 

Credenciado  
Residência Facilitador Facilitador/Consultor Consultor 

Total 
Credenciado por 

Residência 

Interior  03  42 07  52 

RMR 44 151 38 233 

DUF 01  03 01   05 

TOTAL 48 196 46 290 

 



 

  
 

ANEXO G 
 

TABELA 4 
 
 

OPÇÕES  DE CREDENCIAMENTO POR ÁREA DE ATUAÇÃO/MODALIDADE 
 

Credenciado  
Área de Atuação Facilitador Facilitador/

Consultor 
Consultor 

Total 
Credenciad
o na Área 

1 Administração Contábil 00 06 01 07 

2 Administração Financeira 01 35 08 44 

3 Administração Pública 04 30 05 39 

4 Agronegócios 12 57 07 76 

5 Associativismo 04 34 03 41 

6 Economia  00 06 02 08 

7 Informação/Documentação 00 10 05 15 

8 Informática 00 05 06 11 

9 Marketing 04 46 12 62 

10 Meio Ambiente 05 25 04 34 

11 Planejamento 03 32 13 48 

12 Produção 06 36 07 49 

13 Qualidade 03 32 03 38 

14 Recursos Humanos 25 46 03 74 

15 Sistema de Comércio 01 09 03 13 

TOTAL 68 409 82 559 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO H  
 
 

TABELA 5 
 

ÁREAS QUE CONCENTRAM MAIOR QUANTIDADE DE  
OPÇÕES, POR CREDENCIAMENTO ('FACILITADOR' OU 

'FACILITADOR/CONSULTOR') 
 

Área de Atuação 
Total de Opções de 
Credenciamento por 

Área 
% 

Recursos Humanos 71 14,88 

Agronegócios 69 14,47 

Marketing 50 10,48 

Produção 42 8,81 

Associativismo 38 7,97 

Administração Financeira 36 7,55 

Planejamento 35 7,34 

Qualidade 35 7,34 

Administração Pública 34 7,13 

Meio Ambiente 30 6,29 

Outros 37 7,76 

Total 477 100,00 

 
 

 
 
 



 

 

ANEXO I 

TABELA 6 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO POR SUBÁREA E MODALIDADE 

Modalidade 

Sub-Área 
Facilitador 

Facilitador/ 
Consultor 

Consultor 

Total de Opções de 
Credenciamento por 

Subárea 

Desenvolvimento de Pessoas 24 44 2 70 

Administração Rural  8 35 6 49 

Custos de Produção  7 29 4 40 

Comercialização  6 32 5 43 

Organização Social  5 27 1 33 

Associativismo / Cooperativismo  4 35 3 42 

Recrutamento e Seleção  5 21 2 28 

Desenvolvimento Sustentável  5 20 2 27 

Capacitação de Comunidades Municipais  4 25 2 31 

Gestão de Qualidade (Gestão)  3 33 3 39 

Planejamento, Organização e Controle de Produção  4 22 3 29 

Marketing de Relacionamento  4 19 3 26 

Vendas  2 28 3 33 

Plano de Viabilidade de Negócios  3 19 8 30 

Planejamento de Marketing  1 33 5 39 

Planejamento Estratégico  1 30 9 40 

Fluxo de Caixa  1 27 7 35 

Planejamento Financeiro  1 26 7 34 

Capital de Giro  1 25 5 31 

Pesquisa de Mercado  2 16 4 22 

Tecnologia da produção  1 21 2 24 

Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Local  1 17 0 18 

Sistemas de Custos  0 25 8 33 

Marketing de Varejo  1 16 4 21 

Marketing de Serviços  1 15 4 20 

Sistema de Gestão Ambiental  1 14 2 17 

Estratégias de Comercialização  0 21 6 27 

Normas Técnicas  1 11 2 14 

Alianças Estratégicas  1 10 0 11 

Segurança no Trabalho  1   6 0 7 

Análise de Investimento e Financiamento  0 13 6 19 

Formação de Preços  0 13 1 14 

Desenho Industrial  1  4 2 7 

Comércio Exterior  1  4 2 7 

Gestão em Desenvolvimento Municipal  0 11 1 12 

Sistema de Informações Gerenciais  0 10 4 14 

Administração de Materiais e Estoques  0 10 1 11 

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  1  1 1 3 

(Continua) 



 

 

(Cont.) 
Modalidade 

Sub-Área 
Facilitador Facilitador/Consultor Consultor 

Total de Opções de 
Credenciamento por 

Subárea 

Logística e Distribuição  0  9 2 11 

Controladoria  0  8 1  9 

Planejamento e Organização de Políticas 
Públicas âmbito Econômico e Políticos 
Instrumental do Municípios 

 0  8 2 10 

Certificação ISO  0  8 0  8 

Publicidade e Propaganda  0  7 2  9 

Análise de Demonstrativos Contábeis  0  6 1  7 

Elaboração de Projetos de Viabilidade 
Econômico-Financeira 

 0  6 2  8 

Ambientização de Empresas  0  6 2  8 

Análise de Balanço  0  5 1  6 

Materiais / Controle de Estoque  0  5 1  6 

Obrigações Fiscais e Tributáveis  0  5 1  6 

Orçamento Público  0  5 1  6 

Informatização de Empresas  0  5 6 11 

Gestão de Tercerização  0  4 0  4 

Licitação e Contratos  0  3 1  4 

Remuneração e Benefícios  0  3 0  3 

Franquias  0  3 1  4 

Manualização de Processos  0  2 1  3 

Organização de Arquivos Empresariais  0  2 1  3 

Comércio Eletrônico (sistema)  0  2 3  5 

Conservação de Energia  0  2 0  2 

Relações Trabalhistas e Sindicais  0  2 1  3 

Comércio Eletrônico (gestão)  0  0 0  0 

Total     102               874     160            1136 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO J 

 
 

TABELA 7 
 

SUBÁREAS QUE CONCENTRAM MAIOR QUANTIDADE DE OPÇÕES POR 
CREDENCIAMENTO ('FACILITADOR' OU 'FACILITADOR/CONSULTOR') 

 
 

Sub-Área de Atuação 
Total de Opções de 
Credenciamento por 

Sub-Área 
% 

Desenvolvimento de Pessoas 68 6,97 

Administração Rural 43 4,41 

Associativismo / Cooperativismo 39 4,00 

Comercialização 38 3,89 

Custos de Produção 36 3,69 

Gestão de Qualidade 36 3,69 

Planejamento de Marketing 34 3,48 

Organização Social 32 3,28 

Planejamento Estratégico 31 3,18 

Vendas 30 3,07 

Outros 589 60,35 

Total 976 100,00 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO K 
 
 

TABELA 8 
 

 
ABRANGÊNCIA DAS ÁREAS ATENDIDAS 

PELA PESQUISA 
 

Abrangência Total 

Áreas Contempladas 10 

Áreas não Contempladas 5 

Total 15 

 
 

 
 

 

 



 

 

ANEXO L 

 
 

TABELA 9 
 

 
OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO POR ÁREAS 

ATENDIDAS PELA PESQUISA 
 

1 Áreas Atendidas Quantidade de opções de 
credenciamento 

Marketing 6 

Administração Financeira 5 

Planejamento 5 

Recursos Humanos 3 

Administração Pública 2 

Agronegócios 2 

Associativismo 2 

Produção 2 

Informação/Documentação 1 

Informática 1 

TOTAL 29 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO M 
 
 

TABELA 10 
 
 

ABRANGÊNCIA DAS SUBÁREAS  
ATENDIDAS PELA PESQUISA 

 

Abrangência Total 

Subáreas Contempladas 33 

Subáreas não Contempladas 28 

Total 61 

 



 

 

ANEXO N 
 
 

TABELA 11 
 

OPÇÕES DE CREDENCIAMENTO POR SUBÁREAS 
 ATENDIDAS PELA PESQUISA 

 

Subáreas Atendidas 
Quantidade de 

opções de 
credenciamento 

Formação de Preços 5 
Fluxo de Caixa 5 
Capital de Giro 5 
Planejamento Estratégico 5 
Planejamento de Marketing 4 
Venda 4 
Pesquisa de Mercado 4 
Planejamento Financeiro 4 
Sistema de Custo 4 
Estratégia de Comercialização 3 
Logística e Distribuição 3 
Marketing de Varejo 3 
Análise de Investimento e Financiamento 3 
Plano de Viabilidade de Negócios 3 
Desenvolvimento de Pessoas 3 
Marketing de Serviços 2 
Marketing de Relacionamento 2 
Associativismo/Cooperativismo 2 
Alianças Estratégicas 2 
Organização Social 1 
Comercialização 1 
Administração de Materiais e Estoque 1 
Planejamento e Controle da Produção 1 
Tecnologia da Produção 1 
Ambientação de Empresas 1 
Capacitação de Comunidades Municipais 1 
Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Local e 1 
Planejamento e Organização de Políticas Públicas 1 
Informatização de Empresas 1 
Sistema de Informações Gerenciais 1 
Recrutamento e Seleção 1 
Relações Trabalhistas e Sindicais 1 
Remuneração e Benefícios 1 

TOTAL 80 
 
 

 



 

 

ANEXO O 
 

Roteiro da Entrevista 
 
 
 

1. O que você tem a dizer, qual a sua opinião sobre o professor de formação 
profissional? 

 
2. O que você acha que é importante para a atuação como professor de formação 

profissional?  
 

3. Descreva como você iniciou sua trajetória na formação profissional. 
 

4. Fale de sua prática como professor de formação profissional. Relate 
experiências mais significativas e positivas como, também, dificuldades suas, 
ou de terceiros, como professor de formação profissional.  

 
5. Descreva como você desenvolveu sua forma de ensinar. Que tipos de 

conhecimentos, habilidades que você trouxe da sua experiência profissional e 
que mais lhe apóiam nas situações de ensino? 

 
6. Considerando as exigências da sociedade contemporânea – mudanças 

aceleradas, demanda de atualização/formação continuada dos trabalhadores em 
todos os níveis – como você avalia as necessidades dos professores de 
formação profissional, atualmente e para o futuro?    

 
7. Como você está se preparando para isso? 

 
 
 
 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO P 

 
CONVITE AOS CREDENCIADOS PARA A PESQUISA 

 
 

 
Prezado Credenciado, 
 
Em atenção à solicitação da Universidade Federal de Pernambuco/Centro de Educação, 
estamos contribuindo com o Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e 
Doutorado –, através da pesquisa que desenvolve sobre o Processo de Construção dos 
Saberes que os Professores de Formação Profissional Utilizam na sua Prática Pedagógica, 
tema que se constitui em interesse para todos nós que atuamos na formação para o trabalho. 
 
Nesse sentido, gostaríamos de contar com a sua colaboração, através de entrevista, a qual 
servirá de subsídio para a referida pesquisa, a ser realizada na próxima semana, no Sebrae/PE, 
em horário agendado de acordo com a sua conveniência.  
 
Para maiores esclarecimentos quanto a sua participação e implicações da pesquisa, 
informamos que os contatos serão mantidos através da credenciada desta Instituição, 
Margarida Furtado – fone (81) 9975 5930 e-mail furtado@hotlink.com.br – mestranda 
responsável pela atividade.  
 
Atenciosamente, 
 
Unidade de Apoio à Qualidade de Equipe   

 

 

 



 

 

ANEXO Q 

 

QUESTIONÁRIO 

Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

I) Dados de Identificação 
 

1.  Sexo F      Sexo M 
2.  Idade   __________________________________________________       
3. Cidade e bairro onde reside __________________________________ 

           _________________________________________________________ 
 
II) Formação Escolar 

 
4. Qual (is) curso (s) superior (es) ?_______________________________ 

_________________________________________________________ 
5. Fez especialização? _________________________________________ 
 Qual? ____________________________________________________ 
 Ano de conclusão? __________________________________________ 
 Entidade promotora?_________________________________________ 
6. Tem Mestrado ou Doutorado? _________________________________ 

Qual a área de concentração? __________________________________ 
Ano de Conclusão? __________________________________________ 
Entidade Promotora?_________________________________________ 

 
III) Atividades Profissionais 
 
      7. Exerce atividades profissionais diretamente ligadas à formação escolar? 

Quais?___________________________________________________ 
8. Atividade profissional principal?_________________________________ 

 
IV) Atividades Docentes 
 

  9. Há quanto tempo atua como professor de formação profissional 
________________________________________________________         

10. Há quanto tempo atua como professor de formação profissional no Sebrae? 
________________________________________________________ 

11. Qual (is) as áreas de atuação no SEBRAE? _______________________ 
 _________________________________________________________ 

      12. Que disciplinas costuma ministrar no Sebrae?______________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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V) Formação Continuada 
 

13. Participação nos últimos 5 anos de algum evento como Congresso, Encontro, 
Seminário, Curso? Qual (is) e em que anos (s)? 
________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

Entidade (s) Promotora (s)? _________________________________ 
________________________________________________________ 

 
14. Quais os critérios para a sua participação? ______________________ 
 ________________________________________________________ 
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