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Não é sobre ter 

Todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar 

Alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar 

Mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida 

Que cai sobre nós 

É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito 

É saber sonhar 

E, então, fazer valer a pena cada verso 

Daquele poema sobre acreditar 

Não é sobre chegar no topo do mundo 

E saber que venceu 

É sobre escalar e sentir 

Que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo 

E também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo 

Em todas as situações 

 

Ana Vilela, 2016 



 
 

RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a implantação do Programa Nacional de 

Valorização dos Trabalhadores da Educação – Profuncionário – no Instituto Federal da Bahia 

– IFBA. Esta pesquisa integra a Área I – Gestão da Educação e Redes Sociais do Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação – 

Gestec, na Universidade do Estado da Bahia – Uneb e é parte da produção do Grupo de 

Pesquisa em Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios (Gepet).  

A análise aqui apresentada tem como base empírica os relatos de integrantes da coordenação 

do Profuncionário no IFBA. A proposta metodológica implementada adota a abordagem 

qualitativa do tipo exploratória, no sentido de analisar aspectos que permeiam a consolidação 

dessa política nacional, a qual visa à formação dos profissionais da educação não docentes 

que atuam nas escolas públicas brasileiras. Para a coleta de dados, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, da análise documental, bem como de entrevistas semiestruturadas e do diário de 

campo. A análise dos resultados obtidos foi realizada a partir da seleção de categorias e 

dimensões, por meio das quais os dados foram organizados e interpretados para que deles 

emergissem os resultados, para tanto, utilizamos a técnica da análise do conteúdo. Os 

resultados alcançados nesta pesquisa demonstram que o Profuncionário é um Programa 

relativamente novo no IFBA e o seu “nascimento” se deu em concomitância com a chegada 

da Educação à Distância – EAD na Instituição. Para a realização do programa houve o 

envolvimento de um grupo de coordenadores na execução do trabalho, assim o empenho 

inicial serviu para que o trabalho fosse fluido e culminou na eficiência com que se deu a 

execução do Programa no IFBA, diante do progressivo encadeamento de ações das instâncias 

envolvidas no processo. Há a indicação de que a permanência da oferta do Profuncionário no 

IFBA é algo importante. Entretanto, faz-se necessária uma pesquisa em torno dos sujeitos que 

receberam a formação proposta, a fim de acompanhar a realidade do egresso em seu local de 

trabalho, pois importa saber quem continua atuando na rede pública, ou quem ainda está 

exercendo a função correspondente à formação. Cabe saber quais dos municípios 

participantes proporcionaram acréscimo salarial depois da formatura, se houve alguma 

modificação nos processos de trabalho, após essa formação, ou como elas se configuram no 

espaço escolar. Não menos relevante é saber das perspectivas destes sujeitos de retornar ao 

IFBA para realizar sua formação continuada. Nesse sentido, apresentamos como proposta de 

intervenção, oriunda dos resultados desta pesquisa, um Plano de Acompanhamento dos 

Egressos do Profuncionário do IFBA. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Profuncionário. Profissionais da 

educação não docentes. Formação em serviço. IFBA. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research had as objective to analyze the implantation of the Programa Nacional 

de Valorização dos Trabalhadores da Educação – Profuncionário –, in the Instituto Federal da 

Bahia – IFBA.  This research integrates Área I – Gestão da Educação e Redes Sociais of the 

Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação – Gestec, in the Universidade do Estado da Bahia – Uneb and is part of the 

production of the Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão 

Social dos Territórios (Gepet). The analysis presented here has as an empirical basis the 

reports of members of the coordination of the Profuncionário in the IFBA. The 

methodological proposal adopted adopts a qualitative exploratory approach, to analyze 

aspects that permeate the consolidation of this national policy, which aims at the training of 

non - teaching education professionals who work in Brazilian public schools. For data 

collection, we used bibliographic research, documentary analysis, semi-structured interviews 

and the field diary. The analysis of the results obtained was based on the selection of 

categories and dimensions, by means of which the data were organized and interpreted so that 

the results emerged, and for that, we used the content analysis technique. The results obtained 

in this research demonstrate that the Profuncionário is a relatively new Program in the IFBA 

and its "birth" occurred in concomitance with the arrival of Distance Education in the 

institution. In order to carry out the Program, a group of coordinators was involved in the 

execution of the work and the initial effort served to ensure that the work was fluid, a result of 

the efficiency with which the IFBA Program was implemented, from the progressive Of the 

instances involved in the process. There is an indication that the permanence of the offer of 

the Profuncionário in the IFBA is something important. However, it is necessary to search 

around the subjects who received the proposed training, in order to follow the reality of the 

egress in their workplace, because it is important to know who still continues to work in the 

public network, who is performing the function corresponding to the Training, which of the 

participating municipalities provided salary increase after graduation, if there was any change 

in the work processes after this training and how they are configured in the school space, also, 

the prospects of returning to the IFBA to carry out their continuing education. In this sense, 

we present, as a proposal for intervention, the results of this research, a follow-up plan for the 

graduates of the Profuncionário of IFBA. 

 

Keywords: Professional and Technological Education. Profuncionário. Non-teaching 

education professionals. Training in service. IFBA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os desafios impostos pelas transformações em diversos campos da sociedade, no 

século XXI, têm obrigado a escola pública a incorporar um conjunto de ações e 

responsabilidades que não eram consideradas próprias do contexto escolar, mas que, na sua 

ausência, poderiam comprometer o trabalho pedagógico. Um exemplo dessas ações é a 

concepção do espaço escolar de maneira horizontal, de forma que todos, não só os que atuam 

nas funções docentes, sejam compreendidos como atores e autores do processo educacional. 

Nesse sentido, pensar uma escola como espaço efetivo de formação do indivíduo como 

cidadão, capaz de conhecer e exercer de maneira coerente os seus direitos e deveres, construir 

conhecimentos e estabelecer relações interpessoais saudáveis e construtivas, significa 

redimensionar a formação profissional de todos os sujeitos que atuam nesse espaço, além dos 

profissionais professores. 

A horizontalidade de papéis no processo educativo é, assim, um modo de qualificar e 

atribuir aos atores a importância devida pelo desenvolvimento de suas funções pedagógicas, 

por vezes, relegadas a segundo plano quando, de fato, contribuem diretamente na formação 

educacional e cidadã dos estudantes, os quais naturalmente transitam nos diversos espaços da 

escola e conseguem identificar neles a completude de sua formação em sala de aula, numa 

oportunidade de contextualização e aplicabilidade dos saberes adquiridos. 

Do ponto de vista legal, ao determinar as categorias de trabalhadores da educação 

básica
1
 (professores, pedagogos e funcionários da educação), a Lei Federal nº 12.014/2009 

atribui a todos o papel de educar. Contudo, para atender a essa demanda social e legal, os 

profissionais que atuam no espaço escolar necessitam de formação de qualidade e adequada às 

funções que exercem, como disposto na legislação.  

O Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores da Educação 

(Profuncionário), na busca de promover a formação dos funcionários das escolas, oferta 

cursos técnicos de nível médio, na forma subsequente, a distância, em quatro diferentes 

habilitações técnicas de nível médio: 1 – Técnico em Alimentação Escolar, para as 

                                                             
 

1Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: [...] III – 

trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

(BRASIL, 1996, com nova redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 
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merendeiras; 2 – Técnico em Infraestrutura Escolar, para os vigilantes, porteiros e zeladores; 

3 – Técnico em Secretaria Escolar, para os auxiliares de secretaria; 4 – Técnico em 

Multimeios Didáticos, para auxiliares gerais e de laboratórios de informática (BRASIL, 

2012). 

Além da formação para desenvolver competências técnicas, o Profuncionário trabalha 

no desenvolvimento profissional de funcionários capazes de atuarem junto aos educadores, 

gestores e alunos, na organização, manutenção e funcionamento das escolas. Nesse sentido, a 

matriz curricular de cada habilitação compreende componentes curriculares, que ao serem 

articulados em três eixos, envolvem conteúdos de formação pedagógica, comuns a todas as 

habilitações, conteúdos de formação específica para cada habilitação, assim como atividades 

práticas.  

O Profuncionário representa uma conquista histórica do reconhecimento do lugar que 

os profissionais da educação não docentes ocupam na escola e do potencial existente no 

desenvolvimento de suas funções. Disso posto, é que emergiu a proposta de reflexão sobre a 

forma como se deu a implantação desse Programa de formação para esses profissionais no 

IFBA, os quais, a partir dessa formação (que lhes é assegurada por lei como um direito), 

dispõem de condições de desenvolvimento processual de suas funções, atuando de forma mais 

efetiva no processo educacional.  

A implantação do Profuncionário, iniciada em 2006, em nível nacional, teve como 

objetivo formar os trabalhadores que exercem funções auxiliares ou atividades, até então, 

denominadas de serviço de apoio
2
, nas escolas das redes públicas municipais, estaduais e 

federais da educação básica, além disso, conta com a colaboração de entidades e conselhos de 

educação, secretarias municipais, bem como de órgãos integrantes de classe dos trabalhadores 

organizados.  

O interesse por esse objeto de pesquisa advém de experiências pessoais da 

pesquisadora, ao longo de um ano como professora presencial do Curso Técnico em 

Alimentação Escolar, do Profuncionário, no Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus de 

Eunápolis. 

As vivências como professora presencial e as inquietações delas advindas no âmbito 

do IFBA, sobretudo no que se refere a sua implementação na instituição, despertou o desejo 

                                                             
 

2 As funções classificadas como serviços de apoio são merendeira (o), porteiro (a), secretária (o), técnico (a) em 

multimeios didático escolar (BRASIL, 2016).   
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de melhor compreender esse objeto de estudo. Assim, o interesse em torno do Programa 

ocorreu quando passei a observar os profissionais estudantes e as questões que apresentavam 

durante os seus estudos, as quais não eram possíveis ser esclarecidas, no dia a dia do trabalho 

como professora. Entretanto, tais inquietações requereram a necessidade de realização de uma 

necessária investigação científica sobre a história do Programa, sua base legal, assim como 

seu processo implementação. 

Com base nessas preocupações, desenvolvemos nossa pesquisa a partir da seguinte 

questão de pesquisa: Como ocorreu a implantação do Programa Profuncionário no IFBA? Tal 

problema de pesquisa teve como objetivo geral: analisar a implantação Profuncionário no 

IFBA e como objetivos específicos: 

 

a) Descrever o Profuncionário, enquanto política pública de valorização dos 

trabalhadores da educação não docentes. 

b) Identificar as relações entre as categorias trabalho, educação e a formação da 

identidade dos profissionais da educação. 

c) Analisar desafios e possibilidades presentes no processo de implantação do 

Profuncionário no IFBA. 

d) Apresentar Proposta de Acompanhamento dos Egressos do Profuncionário do 

IFBA. 

 

A presente pesquisa justifica-se por oportunizar reflexões sobre o Profuncionário e 

contribuir para os estudos sobre a formação de profissionais da educação não docentes, haja 

vista o incipiente número de trabalhos acadêmicos realizados sobre o tema. A despeito de ser 

um Programa do Governo Federal, o Profuncionário também incentiva o reconhecimento e a 

valorização social e institucional dos profissionais da educação nos espaços de trabalho, bem 

como no âmbito das instituições de formação.  

Em razão das indagações que incidem sobre o tema, a realização de uma pesquisa 

sobre o Profuncionário no âmbito do IFBA é de relevância institucional, de modo específico, 

e é também relevante para a sociedade civil, de um modo geral, visto que o estudo sobre o 

Programa pode revelar detalhes da sua implementação, além de constituir-se como uma 

memória para a Instituição. 

Considerando o exposto, esta pesquisa teve como objeto de estudo a implantação do 

Profuncionário, a qual consiste na oferta de cursos técnicos de nível médio para profissionais 
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em educação, para funcionários de escola, em exercício nas instituições da rede pública de 

educação básica. 

Assim sendo, passo a apresentar a partir daqui, a estrutura desta dissertação para que o 

leitor possa acompanhar a maneira como foi abordado o objeto de pesquisa. Desse modo, o 

texto que se segue contém uma seção inicial, a introdução, que versa sobre o contexto do qual 

o objeto emergiu, explicitando seus objetivos e relevância dos estudos sobre o assunto. Em 

seguida, em seção denominada “Desenho Metodológico da Pesquisa”, apresento a trajetória 

da pesquisa e dos métodos aplicados, assim como o modo como atuei no trabalho de 

organização e análise dos dados. Ela representa uma tentativa de estabelecer a coerência entre 

as matrizes teóricas escolhidas, a análise dos documentos oficiais e também dos dados 

produzidos durante a pesquisa de campo. Na seção posterior, cujo intuito é descrever o 

Profuncionário como política de valorização dos trabalhadores da educação não docentes, 

construímos um breve histórico do Programa; analisamos a concepção de formação e 

apresentamos a estrutura pedagógica dos cursos ofertados, além de trazer uma breve discussão 

sobre as perspectivas de ampliação da oferta do Programa, a partir da formação dos egressos 

em cursos tecnológicos de nível superior. Em seção seguinte, refletimos sobre a necessidade 

de identificarmos as relações entre as categorias trabalho, educação e a formação da 

identidade dos profissionais da educação. Na quinta seção, o debate versa essencialmente 

sobre os desafios e as possibilidades presentes no processo de implantação do Profuncionário 

no IFBA. Na seção 6, apresentamos como proposta de intervenção desta pesquisa, um Plano 

de Acompanhamento dos Egressos do Profuncionário do IFBA. Por fim, trazemos, na última 

seção, as considerações finais, em que, para além das análises conclusivas sobre o objeto 

pesquisado, apontamos outros desafios que podem pautar pesquisas futuras sobre a temática.  
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2 DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Pesquisar é identificar uma problemática que necessita de explicações ou de melhor 

estruturação de informações já existentes, de tal modo que essas informações possam dialogar 

com a situação problema delineada, a fim de resolvê-la. Conforme afirma Gil (2002, p. 17): 

 

A pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao 
problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de 

desordem que não pode ser adequadamente relacionada ao problema. 

 

O novo se revela diante de uma reflexão contextualizada que deriva de um olhar 

singular, lançado por quem assume a difícil tarefa do pesquisador, aprendiz do dinamismo que 

caracteriza o percurso de investigação, que requisita, constante e velozmente, com olhar 

atento, sensibilidade apurada, bem como domínio teórico sobre o que se pretende pesquisar. 

Convidando a teoria para sedimentar esse caminho, na seção em curso, apresentamos o 

desenho metodológico da pesquisa, mostrando o percurso das trajetórias investigativas e do 

trato com os dados encontrados em campo, descortinando os desafios, dilemas, decisões, 

avanços e descobertas no ato de fazer pesquisa científica. 

No decorrer do percurso investigativo da pesquisa, o caminho foi redirecionado 

levando em consideração as questões que foram suscitando novas perspectivas. Como 

consequência, as reflexões sobre o objeto de estudo assumiram novos olhares e interpretações. 

Isso é fruto da compreensão de que a relação entre trabalho, educação e o Profuncionário 

evidenciava uma complexidade que requeria mais que um mero olhar observador.  

O Profuncionário no IFBA apresenta um formato particular de planejamento e 

operacionalização, envolvendo questões administrativas, pedagógicas e institucionais. Assim, 

decidimos analisar sua implantação nessa instituição, com base nas ações gestoras que 

promoveram essa implantação, além de discutir a operacionalização administrativa e 

pedagógica do Programa.   

No intuito de garantir a coerência da pesquisa com os objetivos traçados, tornou-se 

necessário fazer a escolha correta a respeito da abordagem a ser adotada. Dessa forma, 

optamos pela qualitativa, por essa se pautar na compreensão da realidade, a partir de 

informações que não podem ser mensuradas somente em dados numéricos, para isso 
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considera questões mais abstratas e subjetivas, tais como: emoções, percepções e posturas. 

Nesse sentido, corroboramos com a afirmação de Minayo (2007, p. 12), quando postula que: 

“[...] a pesquisa qualitativa corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis”.  

Em relação aos objetivos, conforme a classificação proposta por Silveira e Córdova 

(2009), a pesquisa se caracteriza como exploratória, pois: 

 

Tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas 

envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35). 

 

A pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, apresenta-se também como descritiva, 

porque convida o pesquisador a esmiuçar o máximo possível o objeto que se pretende 

pesquisar, revelando-se, pois, como o efetivo início do trabalho investigativo. Nesse 

momento, prezamos pela constituição do contexto histórico do objeto pesquisado para 

caracterizar sua identidade, mostrando não somente como ele é, mas como ele é no IFBA.  

Desse modo, concebemos a pesquisa descritiva como aquela que se adequa a situações em 

que cabe: “Analisar fatos e/ou fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma como 

se apresentam esses fatos e fenômenos ou, mais precisamente, é uma análise em profundidade 

da realidade da pesquisa” (LIMA et al., 2016, p. 3). 

Outra escolha importante para o desenvolvimento adequado da pesquisa diz respeito 

ao método a ser utilizado. Para Gatti (2010), o método exige do pesquisador um 

conhecimento teórico sólido e perspicácia para trabalhar com as questões que perpassam sua 

área de investigação. Isso é decorrente do dinamismo que é naturalmente incorporado à 

pesquisa, em movimento contínuo de aproximação da realidade que se pretende investigar. 

Aproximação essa que, para ser efetivada, se desdobra em reflexões das dificuldades que 

emergem, das possibilidades de avanço e das descobertas que se descortinam. 

Paralelamente a essa reflexão, e não menos importante, também se faz necessária a 

contextualização teórica dessa movimentação, que sedimenta toda a estruturação da pesquisa, 

em um processo contínuo que requisita do pesquisador habilidade para delinear 

satisfatoriamente o que corresponde ao planejamento que foi desenhado no projeto de 

pesquisa, no que se refere aos objetivos propostos.  
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2.1 Instrumentos e procedimentos de produção de dados 

 

Uma vez escolhido o caminho, o desenho inicial da pesquisa, foi preciso decidir quais 

estratégias adotar para obter os dados necessários à análise do objeto já definido. Para tanto, 

foi preciso adotar técnicas apropriadas e instrumentos que conseguissem dialogar com as 

particularidades do objeto de pesquisa, considerando ainda o seu alinhamento com a 

problemática.  

O modo de organização e seleção dos dados e informações coletados, assim como o 

lastro teórico utilizado, diz respeito a muitas escolhas, pois ao se proceder a uma análise 

empírica do trabalho desprendido, verifica-se que ele é muito mais complexo do que se pode 

prever. Certamente, por mais aprofundada que seja a reflexão, não é possível e nem é a 

intenção nesta pesquisa, tornar finita a compreensão do que se expõe sobre o objeto 

pesquisado. 

A captação de dados e informações para a construção desta pesquisa deu-se, 

inicialmente, a partir de análise documental e de levantamento bibliográfico.  Para Gil (2002), 

livros, artigos e demais produções acadêmicas já elaboradas são a base para o 

desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Fonseca (2002) também concorda e afirma, ainda, 

que a pesquisa bibliográfica é pré-requisito para o início do percurso investigativo de qualquer 

estudo, uma vez que possibilita ao pesquisador realizar um mapeamento do que já foi 

estudado sobre o assunto, sendo, inclusive, em algumas pesquisas, o único método adotado. 

Em relação à pesquisa documental, Gil (2002, p. 45-46) assim a define: 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa. [...] a pesquisa bibliográfica apresenta uma série de vantagens. 

Primeiramente, há de se considerar que os documentos constituem fonte rica e 

estável de dados. 

 

A pesquisa documental representa, dessa maneira, a amplitude de possibilidades para 

fonte de dados, assim como sugere Fonseca (2002), quais sejam: uso de tabelas estatísticas, 

matérias jornalísticas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, vídeos, fotografias, 

pinturas, tapeçarias, dentre outros. Para esta pesquisa, destacamos o uso de documentos e 
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relatórios oficiais, em que foram analisados textos e contextos, além de dados numéricos que 

ilustram diferentes informações. 

Nesta investigação, a pesquisa bibliográfica foi o primeiro passo rumo à obtenção de 

informações pertinentes ao objeto investigado. Após levantamento aprofundado sobre o 

Programa, as dificuldades surgiram, pois constatamos que havia um número restrito de 

trabalhos científicos publicados, o que se tornou, ao mesmo tempo, um desafio e uma 

oportunidade de contribuir com os estudos acerca do objeto em questão.  

O segundo momento dedicado ao levantamento bibliográfico ajudou-me a construir o 

lastro teórico que pautaria os limites e ajudaria na contextualização do objeto de estudo. Vista 

como necessária, esta etapa se realizou em função da importância da teoria para estabelecer 

metas relacionadas ao contexto em estudo (HAIR JR. et al., 2005). Para isso, foram utilizados 

livros, artigos, dissertações e teses, a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético, 

como fonte, em busca de atender ao interesse de analisar a relação entre trabalho, educação e 

o Profuncionário.  

Conforme Quivy e Campenhoudt (2008), a fase exploratória da pesquisa busca 

levantar informações para constituir a problemática de investigação, contribuindo para 

descobrir aspectos a serem considerados e economizar perdas inúteis de energia e de tempo na 

leitura, na construção de hipóteses e na observação.  

Nessa fase, tivemos a oportunidade de assistir às webconferências realizadas pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), 

organizadas pela Coordenação Geral de Fortalecimento dos Sistemas Públicos (CGFSP) da 

Setec/MEC, que ocorreram entre dezembro 2015 e abril de 2016, a fim de discutir futuras 

ofertas do Profuncionário e como forma de mobilização preparatória para a oferta de curso do 

Profuncionário de 2016 a 2018. 

Além disso, por considerar um dos objetivos da pesquisa, que trata da descrição do 

Programa e de ações gestoras que proporcionaram a implantação do Profuncionário no IFBA, 

optamos por realizar entrevistas semiestruturadas (cujos roteiros seguem disponíveis no 

Apêndice A) com pessoas que atuaram na coordenação do Programa. Denomina-se entrevista 

semiestruturada aquela em que o entrevistado “[...] é abordado pelo entrevistador, para 

obtenção de informações detalhadas sobre temas específicos, a fim de levantar motivações, 

crenças, percepções e atitudes em relação à certa situação e/ou objeto de investigação” 

(MARTINS, 2008, p. 27). Adotar essa técnica para a coleta de dados foi importante para 

compreender “[...] o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em 



24 
 

contextos que não foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas 

do pesquisador” (MARTINS, 2008, p. 27). 

Nesse sentido, a partir da necessidade de obter informações e opiniões dos sujeitos da 

pesquisa, conduzi o momento de entrevista apenas com roteiro pré-estabelecido, motivando 

uma conversa mais livre. Essa técnica foi essencial para a coleta de dados necessários à 

investigação. Antecedendo cada entrevista, foi explicado a cada entrevistado, mais uma vez, 

os objetivos do estudo, visto que isso já havia sido feito através de correspondência eletrônica, 

e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os quais foram elucidados e 

devidamente assinados. 

Dessa maneira, foram entrevistados quatro coordenadores, três deles pertencentes às 

duas primeiras equipes do Profuncionário no IFBA, que atuaram de 2013 a 2015, além de 

uma quarta pessoa, a qual conduziu o Programa de 2015 até 2016. Tal escolha foi importante 

para esclarecer outro objetivo desta pesquisa que trata da operacionalização administrativa e 

pedagógica do Profuncionário no IFBA, principalmente porque não existe, até o momento, o 

registro documental publicizado que revele esse processo, fator que reforça a relevância desta 

pesquisa, dentre outros motivos, sobretudo pelo fato do Profuncionário ter sido a primeira 

experiência do IFBA com educação a distância.  

As entrevistas foram realizadas nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2016 a partir de um 

agendamento feito por e-mail com os entrevistados, no IFBA – Campus de Salvador, vez que 

a primeira equipe que coordenou o Profuncionário no IFBA foi formada por professores desse 

Campus. O contato com os entrevistados ocorreu na Reitoria, especificamente na sala da 

coordenação atual do Programa. Para esse procedimento foram adotados diferentes roteiros de 

entrevista semiestruturadas direcionadas aos entrevistados, conforme (Apêndice A), com 

pequenas variações entre eles, uma vez que consideramos o momento do Profuncionário no 

IFBA, em que cada sujeito atuou junto à coordenação do Programa, a saber: 1º momento – 

adesão do IFBA ao Profuncionário (2013); 2º momento – planejamento da proposta de 

execução do Programa (2013 a 2014); 3º momento – o Profuncionário no IFBA (2015 a 

2016). 

Os roteiros contiveram entre quatro e cinco questões norteadoras relativas ao objeto da 

pesquisa. O diálogo flexível, estabelecido durante o processo, possibilitou melhor exploração 

de informações, sobretudo pela boa receptividade dos entrevistados. Durante a entrevista, as 

questões previstas nos roteiros foram abordadas, com a flexibilidade necessária para que os 

entrevistados apresentassem os seus relatos sobre a sua vivência no Programa. O tempo de 
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entrevista com os sujeitos da pesquisa variou entre 40 minutos a 1 hora e 10 minutos tendo 

sido utilizado um aplicativo de gravador de voz, instalado em aparelho celular para registro 

dos relatos orais. Entretanto, um dos entrevistados não autorizou a gravação. Assim, foi 

respeitada sua decisão e a entrevista foi conduzida de forma a evitar o surgimento de 

resistência ou desconforto, o que poderia comprometer a disposição em colaborar com a 

pesquisa por parte daquela fonte de informação. A estratégia funcionou, mas exigiu um 

esforço muito maior em relação às outras entrevistas realizadas, pois houve a necessidade de 

realiza anotações, ainda que pontuais. Ainda assim, o ato de efetuar registros escritos, 

também, gerava desconforto ao entrevistado. 

É importante destacar que outras pessoas, participantes desse processo de implantação 

do programa também foram contatadas, entretanto não aceitaram participar da pesquisa. 

Antecedendo cada entrevista, foi explicado aos entrevistados, mais uma vez, os 

objetivos do estudo, mesmo que tal procedimento já tivesse sido feito através de 

correspondência eletrônica. Além disso, houve a apresentação dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecidos (TCLE), os quais foram elucidados e devidamente assinados. 

Em campo, durante as entrevistas, senti a necessidade de utilizar o diário de campo, 

que conforme pontua Alaszewski (2006, p.1) trata-se de “[...] um documento criado por um 

indivíduo que mantém ou manteve um registro regular, pessoal e contemporâneo”, os quais 

são feitos perto o suficiente do momento em que os eventos ou atividades ocorreram. Nesse 

sentido, após a entrevista, foi elaborado um relato minucioso no diário de campo, registrando 

detalhes do quanto observado e interpretado durante o encontro com os entrevistados. 

Destacamos ainda, que essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), sob o Parecer nº 1.619.522, que concedeu 

aprovação para execução, por apresentar benefícios potenciais a serem gerados com sua 

aplicação, além de representar risco mínimo aos sujeitos da pesquisa, tendo sido respeitados 

os princípios da autonomia dos participantes da pesquisa, também da beneficência, não 

maleficência, justiça e equidade.  

 

2.2 A análise dos dados produzidos pela pesquisa 

 

No intuito de organizar e analisar as respostas obtidas nas entrevistas e para a 

apreciação dos documentos coletados, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo que, 

segundo Bardin (2011), é indicada quando se busca uma descrição do conteúdo expresso no 
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processo de comunicação, ora por meio de texto, ora por meio de falas. Através da 

sistematização do material, que podem ter caráter quantitativo ou qualitativo, essa técnica 

possibilita a realização de inferências.   

O registro das entrevistas se constituiu em um momento de aproximação 

extremamente rico com o objeto, pois a prévia definição da técnica de análise propiciou 

aguçar os sentidos e expandir nossa sensibilidade na expectativa de colher, não somente 

informações verbalizadas pelos entrevistados, mas tudo aquilo que, de algum modo, pudesse 

contribuir para a compreensão plena acerca da implantação do Profuncionário no IFBA.  

A Análise de Conteúdo permite, de forma sistemática, a descrição das mensagens e 

das atitudes atreladas ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os dados 

encontrados durante a pesquisa. A escolha dessa técnica de análise pode ser explicada pela 

necessidade de “[...] enriquecimento da leitura por meio da compreensão das significações e 

pela necessidade de desvelar as relações que se estabelecem além das falas propriamente 

ditas” (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014, p. 14). 

Desse modo, esta pesquisa demonstra não somente a apresentação de informações 

inéditas e reflexões relevantes que permeiam o objeto de estudo em questão, mas também, por 

meio da técnica de análise escolhida, foi possível estabelecer uma compreensão mais 

profunda sobre os dados obtidos. Nesse sentido, Oliveira (2008, p. 570) acredita que a técnica 

possibilita: 

 

O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam eles 

expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; implicação do contexto 

político nos discursos; exploração da moralidade de dada época; análise das 

representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em 

determinado tema; repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou 

profissional; análise da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre 

outros. 

 

Para a aplicação da técnica de Análise de Conteúdo, Lopez (2015) orienta o 

desenvolvimento da sequência de procedimentos a serem realizados em três fases: 

 

A primeira fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais 

colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a 
interpretação das informações coletadas. É a fase em que se organiza o material a ser 

analisado, com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias. Trata-se 

da organização propriamente dita por meio de quatro etapas: 1) leitura flutuante, que 

é o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se 

começa a conhecer os textos; 2) escolha dos documentos, que consiste na 

demarcação do que será analisado (corpus de análise); 3) formulação das hipóteses e 
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dos objetivos; 4) elaboração de indicadores, a fim de interpretar o material coletado 

(LOPEZ, 2015, p. 35). 

 

Portanto, a primeira fase, segundo propõe Lopez (2015), referiu-se ao planejamento 

estratégico das ações que foram desenvolvidas para o alcance do maior número de 

informações que contemplassem a problemática investigada. A segunda considerou a 

exploração do material, etapa fundamental, a qual foi responsável por enriquecer a pesquisa 

em curso, bem como por permitir identificar categorias (expressões ou palavras) consideradas 

centrais de uma fala, conforme Lopez (2015) destaca: 

 

A segunda fase compreende a exploração do material, que consiste na definição de 

sistemas de codificação com a criação de categorias; na identificação das unidades 

de registro, isto é, unidade de significação a codificar, que corresponde ao segmento 

de conteúdo considerado como unidade-base, visando à categorização e à contagem 

frequencial; também na identificação dos documentos das unidades de contexto, ou 

seja, unidades de compreensão para codificar a unidade de registro, que corresponde 

ao segmento da mensagem, com o objetivo de compreender a significação exata da 

unidade de registro. (LOPEZ, 2015, p. 35-36). 

 

A terceira e última fase foi dedicada ao tratamento de dados. A partir daqui, 

desenvolvemos um movimento de proposição de narrativas e interpretações, em processo que 

se retroalimentava, conforme sugere Lopez (2015, p. 36): 

 

A terceira fase inclui o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. É 

destinada ao tratamento dos resultados; ocorrem nela a condensação e o destaque 
das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. 

 

A mesma autora destaca que, para quem adota a proposta de Análise de Conteúdo, 

rigidez e completude não devem ser aceitas, mas antes, um cuidado com a descrição e 

execução de cada uma das fases, há que se considere a flexibilidade e criatividade, para que 

possa ser garantido o caráter de confiabilidade e validade da pesquisa (LOPEZ, 2015). É com 

esse espírito que a técnica foi aplicada na presente pesquisa, mesmo que tenha havido menor 

rigor na organização das categorias e informações, a interpretação dos dados se deu com base 

na melhor análise possível sobre as intenções constantes dos documentos e nas falas dos 

sujeitos entrevistados.  
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3 O PROGRAMA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA 

EDUCAÇÃO – PROFUNCIONÁRIO 

 

Esta seção tem a finalidade de melhor contextualizar o objeto desse estudo. Assim 

sendo, nela são apresentados o contexto histórico do Profuncionário, suas origens e objetivos, 

bem como a concepção de formação adotada pelo projeto pedagógico dos cursos ofertados. 

Soma-se a isso, a estrutura e a organização curricular do Programa, com um detalhamento de 

núcleos e temas em que se organizam, além de perspectivas de ampliação do Programa para a 

continuidade dos estudos dos egressos em nível superior. Para isto, deve-se considerar a 

aprovação de normativas pelo Conselho Nacional de Educação específica para a formação em 

nível superior dos profissionais não docentes. 

 

3.1 Contexto histórico que deu origem ao surgimento do Profuncionário 

 

Os funcionários da educação, inseridos em uma sociedade que se interpõe a 

componentes autoritários e patrimonialistas, cumpriram diferentes papéis quanto a sua 

origem, à forma de ingresso e permanência no espaço escolar, influenciando-se pelos padrões 

econômicos, políticos e sociais vigentes em cada época (NASCIMENTO, 2006).  

Esses mesmos profissionais da educação buscam por maior valorização e 

ressignificação de suas funções e importância dentro do processo educativo, seja como 

estudante ou como um profissional da área. Essa valorização perpassa por várias percepções, 

proposições e lutas políticas permeadas por posicionamentos distintos sobre valorização, bem 

como, sobre quem são os profissionais da educação (DOURADO, 2016), assim, o processo de 

valorização já se inicia pela identificação do profissional e da sua função como parte da 

unidade escolar como um todo. 

Na contemporaneidade, as diferentes políticas de formação dos profissionais da 

educação são historicamente voltadas para professores no exercício de suas funções como 

docentes ou em cargos administrativos. Entretanto, recentemente, os órgãos governamentais 

demonstram uma preocupação voltada para os profissionais não docentes. 

Em 2005, Horácio Reis e Francisco das Chagas Fernandes (este último secretário da 

Educação Básica do MEC e membro do CNE, ambos ex-diretores da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação - CNTE) com aval da Confederação, lograram êxito na 
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defesa da introdução de cursos voltados para a habilitação dos funcionários das escolas 

públicas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de 1.200 horas. Com 

isso, viabilizou-se a oferta, em 2006, de cursos a distância, com formação em serviço, para 

funcionários de seis estados: Pernambuco, Piauí, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul e 

Goiás.  

Assim, começou o projeto piloto do Profuncionário, que nos anos seguintes se 

estendeu a mais 12 estados e já diplomou perto de 25 mil funcionários em quatro cursos: a) 

Técnico em Alimentação Escolar; b) Técnico em Multimeios Didáticos; c) Técnico em Meio 

Ambiente e Manutenção de Infraestruturas Escolares; d) Técnico em Gestão Escolar 

(MOLENVADE, 2009). 

A organização dos cursos nas quatro habilitações se desenvolve em três blocos de 

atividades: um pedagógico, um técnico e outro de Prática Profissional Supervisionada. Os 

dois primeiros contam com módulos escritos por especialistas, que foram recrutados pela 

Universidade de Brasília- UnB, cujas sucessivas tiragens já atingem mais de um milhão de 

exemplares. Mesmo não tendo atingido o objetivo quantitativo inicial, o Profuncionário se 

consolidou como um dos mais demandados e bem avaliados Programas do MEC.  

Para a oferta desses cursos, o ambiente escolhido foi os Institutos Federais (IF), cujo 

processo de expansão previa abertura de mais de 300 campi até o final de 2010 sem, com isso, 

descartar a oferta pelas redes estaduais, se possível acoplados aos cursos normais de nível 

médio, dada a natureza pedagógica dos cursos (MOLENVADE, 2009). 

No que se refere à estrutura física, também havia uma possível disponibilidade de 

instituições de ensino para a oferta do Programa, no caso dos Institutos Federais, contava-se 

ainda com sua experiência na formação técnica, mesmo considerando que o perfil dos 

estudantes do Programa era incomum, se comparado com a maioria dos outros alunos, visto 

que se tratava de profissionais já inseridos no mercado de trabalho. 

Assim, surge o Profuncionário como o objetivo de proporcionar formação técnica 

especializada a profissionais não docentes da educação, que historicamente tiveram seu lugar 

social negligenciado, a despeito do seu papel junto aos alunos nas escolas, bem como em todo 

o contexto educacional (SILVA, 2016). Para sanar essa dívida, tornava-se fundamental a 

formação e qualificação desses profissionais, a fim de que pudesse favorecer a melhoria da 

qualidade do desenvolvimento de suas tarefas no espaço escolar.  

O Profuncionário, instituído em 2006, no âmbito da Secretaria de Educação Básica do 

MEC e coordenado pela Setec, oferta cursos que se configuram como uma política de 
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governo, que pode vir a se tornar uma política de Estado. No primeiro caso, uma política de 

governo, por se constituir como uma ação decidida pelo Poder Executivo, ao formular e 

implementar medidas e Programas direcionados ao atendimento de demandas da agenda 

política interna. No segundo caso, o Programa pode vir a se tornar uma política de Estado 

(OLIVEIRA, D. A., 2011), por envolver mais de uma agência de Estado, como conselhos, 

parlamento, unidades formadoras e demais instâncias de discussão e ter uma demanda 

contínua, para a qual se torna imprescindível a oferta permanente da formação que lhe 

compete. Conselhos, demais órgãos reguladores e unidades formadoras, como os Institutos 

Federais, muitas vezes, promovem alterações de normas já estabelecidas que abarcam ações 

relacionadas a setores mais amplos da sociedade (das políticas à prática, a instituição do 

Profuncionário, como política de Estado, pode proporcionar avanços significativos ao 

conjunto das escolas da rede pública de educação básica, beneficiado pelo Programa). 

O Profuncionário resulta de decisões tomadas no âmbito dos mandatos dos ex-

presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2011) e Dilma Vana Rousseff (2012 a 2016), 

como respostas às reivindicações da CNTE e de gestores estaduais e municipais, preocupados 

com a valorização dos funcionários da educação básica pública (MONLEVADE, 2014).  

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNTC), os cursos ofertados 

pelo Profuncionário têm aderência ao eixo tecnológico de Desenvolvimento Educacional e 

Social, que: 

 

Compreende atividades relacionadas ao planejamento, execução, controle e 

avaliação de funções de apoio social, pedagógico e administrativo em escolas 

públicas e privadas e demais instituições. Tradicionalmente são funções que apoiam 

e complementam o desenvolvimento da ação social e educativa intra e extraescolar. 

Os serviços de desenvolvimento educacional são realizados em espaços como 

secretaria escolar, bibliotecas, manutenção de infraestrutura, cantinas, recreios, 

portarias, laboratórios, oficinas, instalações esportivas, almoxarifados, jardins, 

hortas, brinquedotecas e outros espaços requeridos pela educação formal e não 

formal.Os serviços de desenvolvimento social vão além do espaço escolar e buscam 
a integração do indivíduo na sociedade, bem como melhoria de sua qualidade de 

vida.A organização curricular destes cursos contempla estudos de ética, normas 

técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, raciocínio lógico, além da 

capacidade de trabalhar em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade 

(BRASIL, 2012, p. 31). 

 

A implantação do Profuncionário, em regime de colaboração com os sistemas de 

ensino, com o apoio de entidades importantes da área de educação e execução prioritária dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em nosso entendimento, demanda uma 

investigação mais profunda. Ainda que possuam larga experiência no oferecimento da 
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Educação Profissional, a oferta de cursos técnicos de nível médio no âmbito do 

Profuncionário se apresenta como um enorme desafio para os IF, seja pela estratégia e 

dinâmica da oferta (cursos a distância e em serviço), seja pelo perfil e interesses dos 

estudantes ou ainda pela relação de parceria estabelecida com as secretarias de educação dos 

municípios (BRASIL, 2012). 

Contendo eixos convergentes à formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério sem, contudo, negligenciar a especificidade do trabalho pedagógico realizado 

pelos funcionários da educação básica, o Parecer CNE/CES nº 264, de 2016 e a Resolução 

CNE/CES nº 2, de 2016 indicam que os cursos de formação inicial para os profissionais 

funcionários da educação básica, em nível superior, compreendem as especificidades da 

atividade profissional a ser ofertada no nível superior
3
.  

Através dessa Resolução, também fica determinado que seja papel da instituição 

formadora definir, no seu projeto institucional, as formas de desenvolvimento da formação 

inicial, por meio de curso tecnológico para funcionários da educação básica, nas áreas 

mencionadas, articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à base comum 

nacional explicitada no documento (BRASIL, 2016). Isso significa que é concedida 

autonomia às instituições formadoras, no que diz respeito ao planejamento e execução da 

proposta de formação, respeitadas as diretrizes nacionais emitidas pelo Conselho Nacional de 

Educação para cada curso. 

 

3.2 Concepção de formação dos profissionais não docentes nos cursos do 

Profuncionário 

 

O Profuncionário configura-se como uma política que visa à valorização dos 

profissionais de educação não docentes. Seu objetivo principal é oferecer formação 

profissional em nível médio aos funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação 

básica pública, com vistas à melhoria da qualidade da educação, com a participação 

                                                             
 

3 O Parecer CNE/CES nº 264, de 2016 e a Resolução CNE/CES nº 2, de 2016 indicam que os cursos de 

formação inicial para os profissionais funcionários da educação básica, em nível superior, compreendem, 

segundo Brasil (2016, p. 9): I.  Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Secretaria 

Escolar; II.  Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Alimentação Escolar; III. 
Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Infraestrutura Escolar; IV. Curso Superior 

de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Multimeios Didáticos. 
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democrática de toda comunidade escolar e a construção de novas competências para os 

colaboradores do corpo técnico.  

As informações históricas, conceituais e político-normativas no âmbito de formação 

do Profuncionário indicam: 1) que a formação é basilar para a construção da identidade e da 

carreira, bem como para o reconhecimento e valorização profissional dos funcionários da 

educação; 2) que o núcleo da formação se constitui pelos conhecimentos específicos, sem os 

quais os profissionais não são reconhecidos como aptos para exercerem a profissão, 

configurando-se em um conjunto de conteúdos que apontam o processo formativo para além 

do conhecimento técnico específico, pois agrega, também, conhecimentos de natureza 

diversa. 

Diante disso, é importante refletir, ainda que rapidamente (pois não é este o objeto de 

estudo desta pesquisa), sobre a maneira como a formação ofertada pelo Profuncionário é 

concebida e como contribui para que os funcionários possam se posicionar frente às projeções 

sobre sua identidade e carreira profissional (BESSA, 2016). Nesse sentido, entendemos que o 

Profuncionário se apresenta como uma proposta de formação relevante, pois a formação dos 

funcionários da educação é indispensável para a construção de aspectos que promovem, não 

somente os saberes que perpassam os conhecimentos necessários à realização do trabalho em 

si, mas também o reconhecimento consciente do lugar que esses trabalhadores ocupam em 

relação aos demais atores que fazem o dia a dia da escola. Portanto, é indispensável 

considerar os impactos das suas ações no ambiente escolar. 

Ainda para Bessa (2016), o ponto de partida da concepção de formação do 

Profuncionário são os sujeitos da/em formação: funcionários da educação em efetivo 

exercício de suas funções. A condição desses sujeitos exige que a formação seja pensada 

como formação em serviço e, por isso, o Profuncionário reconhece os conhecimentos 

construídos na experiência de trabalho como relativos a uma identificação, já existente, que 

não pode ser ignorada pela formação profissional. 

Entretanto, essa é uma questão que requer, das instituições formadoras, uma 

habilidade peculiar, uma vez que elas possuem o desafio de realizar a oferta de uma formação 

inicial (para indivíduos que já realizam, na sua prática diária, muitos elementos que serão 

teorizados nos conteúdos ao longo do currículo) que considere as vivências profissionais, as 

quais passam a ser elementos inerentes ao processo formativo. A aprendizagem deve 

acontecer em formato diferente das formações em geral, caracterizando-se não somente como 
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momento de construção, mas de reconstrução, de transformação e ressignificação dos saberes 

e papéis assumidos por cada um.  

Outra questão importante a ser pensada nesse processo refere-se à metodologia de 

trabalho docente, que irá lidar com um público adulto, conhecedor de prática relacionada à 

formação que se dispusera a fazer, por isso exige que esse docente demonstre habilidades que 

correspondam às demandas do processo formativo dos estudantes profissionais que são.  

No Brasil, com maior politização dos trabalhadores organizados por classe, e 

consequentemente maior afirmação de sua identidade profissional, através dos sindicatos de 

trabalhadores na educação, tornou-se perceptível a necessidade de formação profissional que 

sistematizasse sua prática e garantisse as competências requeridas por suas funções. 

Para suprir a necessidade de formação técnica, desde os cursos implantados no Mato 

Grosso, Acre e Distrito Federal, na década de 1990, as matrizes curriculares dos cursos 

contemplavam componentes curriculares e carga horária que propiciasse a prática profissional 

supervisionada. O termo “supervisionada” é derivado desse contexto e foi sacramentado pela 

Lei do Estágio (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008), que o define como ato educativo 

escolar supervisionado (MONLEVADE, 2014). 

Com a inserção dessa prática profissional supervisionada, a formação oferecida pelo 

Profuncionário favorece a inter-relação dos conhecimentos e valores da experiência individual 

na prática cotidiana dos estudantes profissionais e os conhecimentos técnicos específicos 

oriundos da educação formal que recebem através do Programa, que representam a identidade 

herdada da história, da vida e da identidade construída.  

Essa relação que os próprios estudantes profissionais precisam estabelecer deve dar-se 

através de atividades nas quais novos conhecimentos poderão ser construídos, contanto que 

eles consigam se apropriar de um comportamento que desperte a capacidade de discernimento 

sobre a realidade de seu trabalho na escola, sendo capaz de provocar uma transformação na 

sua atitude e consequentemente no ambiente escolar (BESSA, 2016). 

Com isso, os funcionários poderão afirmar seu pertencimento à categoria de 

profissionais da educação, ao investir na produção dos conhecimentos que lhes possibilitarão 

planejar e atuar como educadores em espaços escolares específicos (BESSA, 2016). Esse 

mesmo autor firmou ainda que: 

 

Tendo em conta o trabalho como princípio educativo, isso significa que a 

experiência dos funcionários no trabalho não pode ser desconsiderada como 

elemento de formação e, por isso, no Profuncionário, a formação é concebida como 
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encontro e confronto intelectual, entre conhecimentos técnico-científicos e saberes 

produzidos nas situações de trabalho. Uma formação, portanto, que não antecede ao 

trabalho e propõe que os funcionários sejam protagonistas do seu aprendizado e da 

construção da identidade e da carreira profissional. (BESSA, 2016, p. 208). 

 

Portanto, o ponto de partida da formação muda de foco. Tradicionalmente, acontecia 

de modo a preceder o trabalho, agora ocorre a partir dele, com base no lugar dos sujeitos, 

colocando-os no centro do processo, no sentido de serem autores de seu saber, colaboradores 

ativos na construção de identidade e atividade profissional. 

Por esse pressuposto, concordamos com Bessa (2016) no sentido de que a proposta de 

formação do Profuncionário, do ponto de vista pedagógico, sugere que a transformação da 

identidade profissional é um processo dependente dos questionamentos que os funcionários 

fazem na escola, diante da experiência do trabalho. Assim, é com base no processo de 

problematização da sua vivência, que poderão sentir e perceber os conhecimentos dos quais 

precisam para compreender e fazer de outro jeito (talvez, com outras novas intenções), o que 

fazem todos os dias. Ou, ainda, partir para ações novas, criativas, que revelem compreensão 

científica e pedagógica dos problemas e dos meios para superá-los, ou seja, “[...] 

problematizar significa confrontar conhecimentos, valores e habilidades já presentes no fazer 

cotidiano com outras concepções, visões, teorias, propostas e paradigmas” (BRASIL, 2012, p. 

73-74). 

A identidade atual dos funcionários não docentes foi construída dentro de um processo 

histórico no qual as relações sociais não reconheceram nem valorizaram suas funções, ditas 

auxiliares, de apoio ao ensino, tampouco consideravam os trabalhadores ocupados com essas 

funções como relevantes para a educação escolar. O delineamento dessa nova identidade pela 

qual o trabalho e os trabalhadores sejam valorizados implica em um processo de 

desconstrução e reconstrução da identidade (BESSA, 2016). 

Desconstruir uma identidade historicamente construída implica em uma 

movimentação intelectual reflexiva considerável, que se preconiza a partir dos próprios 

sujeitos que a detém, pois ocupando um lugar de invisibilidade, os técnicos-administrativos 

tiveram sua identidade deixada à margem pelas relações sociais. Entretanto, através de 

políticas de valorização, como o Profuncionário, esse cenário se altera positivamente e 

emerge um novo lugar para os profissionais da educação não docentes. 

Esta pesquisa corrobora com a concepção de formação aqui defendida, mas dirige o 

seu foco para a análise da implantação do Profuncionário no IFBA, em decorrência das 

inúmeras preocupações aqui apresentadas, propõe uma ação de intervenção junto aos egressos 
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do curso, a fim de identificar o modo como essa formação influencia nos seus 

posicionamentos em seu espaço de trabalho, identidade e carreira profissional. 

 

3.3 A estrutura pedagógica dos cursos 

 

A proposta pedagógica trazida pelo Profuncionário é considerada inovadora, pois tanto 

a legislação como as normatizações específicas sobre a formação profissional de funcionários 

técnicos de educação são muito recentes e estão inseridas no contexto dos princípios que 

orientam a educação profissional e tecnológica no Brasil. Nesse sentido, representam o 

reconhecimento social das diferentes atribuições desempenhadas pelos trabalhadores em 

educação e asseguram o direito à profissionalização dos técnicos da educação em efetiva 

atividade e de outros cidadãos que a desejarem.  

De acordo com o documento de orientações gerais do MEC, o objetivo principal do 

Programa é promover formação profissional em nível médio a distância, aos funcionários não 

docentes atuantes no sistema de ensino da educação básica pública. Ressalta-se que a 

prerrogativa do Profuncionário é de uma formação técnica, baseada em um conjunto de 

atividades teórico-práticas, investigativa e reflexiva (BRASIL, 2016). 

Em consonância com o referido documento, essas atividades contribuem para o 

desenvolvimento crítico de habilidades e valores essenciais à formação dos funcionários da 

educação, a fim de que se tornem profissionais mais competentes e, principalmente, 

proporcione sua contribuição como cidadãos e como atores ativos de um espaço escolar 

específico. 

Segundo Bessa (2016), os três núcleos existentes no programa se articulam 

transversalmente entre si e em torno do tema – escola, lugar de atuação profissional dos 

funcionários e, portanto, eixo central da formação, ao indicar a organização curricular do 

Profuncionário:  

a) Núcleo da Formação Pedagógica, integrado por conhecimentos das ciências e 

da filosofia da educação, com vistas à construção da identidade de educador, gestor da 

educação, isto é, “como profissional da educação”. 

b) O Núcleo da Formação Específica, integrado por conhecimentos técnico-

científicos relativos à natureza das funções específicas de cada habilitação, com vistas à 

construção das identidades específicas que diferenciam os funcionários entre si e em 

relação aos professores e pedagogos. 
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c) O Núcleo da Prática Profissional Supervisionada (PPS), integrada por um 

conjunto de atividades de pesquisa, reflexão e exercícios técnicos, que possibilitam aos 

funcionários planejar ações nas quais possam problematizar a realidade do trabalho, ao 

confrontar os conhecimentos técnico-científicos introduzidos pelos cadernos de 

conteúdos com os conhecimentos da experiência no trabalho.  

 

O tema escola atravessa e é atravessado por todas as disciplinas dos cursos, sendo 

problematizado a partir de outros temas relevantes para a formação daquele que atua em 

espaços educacionais específicos, como se pode ver no Quadro 1 a seguir: 

 

QUADRO 1 – TEMAS TRANSVERSAIS 

Fonte: Bessa (2016) 

 

Com essa estrutura curricular, o Profuncionário favorece à formação transversal mais 

do que a formação disciplinar e verticalizada, em relação à experiência dos funcionários não 

docentes na escola, de modo que eles se sintam e se identifiquem, em suas atividades, como 

profissionais e gestores da educação. Na formação concebida pelo Profuncionário, portanto, 

os conhecimentos advindos da própria experiência de vida, são valorizados como 

fundamentais para a reconstrução da identidade profissional, assim como desenvolvimento 

pessoal.  

Monlevade (2014) chama atenção para a necessidade de integração da formação 

pedagógica desses novos profissionais da educação, com o objetivo de uma orientação mais 

FORMAÇÃO TEMAS TRANSVERSAIS 

Formação Pedagógica (comum a todas as 

habilitações) 

Educação, Trabalho, Identidade, 

Cidadania e Gestão Democrática 

Secretaria escolar Gestão democrática e participativa 

Multimeios didáticos 
Linguagem, Arte, Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) 

Alimentação escolar 

Alimentação saudável e nutritiva, Política 

Alimentar, Produção de alimentos, 

Higiene 

Infraestrutura escolar 
Meio ambiente, Espaço escolar, Higiene 

e Segurança 
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sólida e concreta sobre os fundamentos e o modo dessa formação, integrante da Matriz 

Curricular dos quatro cursos. 

A Prática Profissional Supervisionada (PPS), em muitos estados do Brasil, sob 

responsabilidade de secretarias estaduais de educação e de institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia, enfrenta algumas dificuldades para atingir seus objetivos centrais, como 

por exemplo: integrar fortemente teoria e prática na aquisição de competências e transformar 

os funcionários e funcionárias em educadores profissionais que construam uma educação 

básica democrática e de qualidade, reclamada pela Constituição e pela realidade brasileira no 

século XXI (MONLEVADE, 2014). 

Tais dificuldades se constituem por essa formação ainda ser incomum na realidade 

brasileira, pois apesar dos avanços, muito ainda precisa ser conquistado para que essa prática 

se integre ao cotidiano institucional e da sociedade civil de modo que os obstáculos possam 

ser vencidos mais rapidamente. Assim, a PPS se apresenta como um momento de reflexões, 

ações e registro daquilo que foi aprendido em cada componente curricular estudado, 

caracterizando-se como uma atividade de aplicação do conhecimento reconstruído e/ou 

transformado. 

Mediante a organização acima citada, as atividades que constituem a PPS são 

integradas aos estudos dos componentes curriculares de formação técnica geral e específica e 

devem ser planejadas conjuntamente pelo estudante e pelo professor presencial, sendo esse 

último o responsável, embora não o único, pela sua supervisão e avaliação. 

É através da PPS que a integração entre a teoria e prática se concretiza, no sentido de 

valorizar profissionalmente o trabalhador da educação e de conferir qualidade às escolas 

públicas, que não subsistem sem a presença dos funcionários técnico-administrativos e não 

alcançam seus objetivos sem o seu trabalho, cada vez mais qualificado e integrado aos PPP's, 

que também são elaborados e avaliados com a participação crescente desses atores 

(MONLEVADE, 2014). 

A PPS promove, ainda, a construção de materiais pedagógicos ou desenvolvimento de 

propostas de intervenção na escola onde trabalha o estudante, o que possibilita um retorno 

constante dessa formação diretamente na sua prática profissional cotidiana. Dessa maneira, 

também promove ao estudante o redirecionamento do seu fazer profissional, transformando 

atividades rotineiras em práticas educativas intencionais. Ela incentiva o questionamento da 

rotina, ou seja, instiga a dúvida sobre o processo do dia a dia do trabalho em seus respectivos 

espaços, à luz do PPP da escola (MONLEVADE, 2014). 



38 
 

Portanto, a reconstrução da identidade profissional pelo processo educacional, pode 

ser analisada pautando-se em uma avaliação formativa processual e dialógica no seu 

acontecer, sendo diagnóstica e participativa quanto ao método e emancipatória em seu 

objetivo. Conforme assegurou Bessa (2016), como processo dialógico e participativo, a 

avaliação pressupõe a autoavaliação mediada, feita através de dois instrumentos, 

denominados como memorial reflexivo e relatório analítico-descritivo das atividades de PPS. 

Para esse autor: 

 

O memorial possibilita que os funcionários, por meio da produção escrita, sejam 

ativos intelectualmente, ao refletir sobre suas atividades no trabalho, na medida em 

que registram, narrativamente, a sua trajetória de vida e de trabalho, senão, pelo 

menos, a sua trajetória num dos cursos do Programa, de modo a poder perceber e 

planejar mudanças nas atividades e mudanças na própria escola, ao confrontar, pela 

escrita, o modo como executavam suas funções com o modo como passaram a 

executá-las, com a introdução de conhecimentos técnico-científicos na experiência 

de trabalho. (BESSA, 2016, p. 210). 

 

A despeito do relatório das atividades da PPS, este se configura como um documento 

no qual os funcionários registram a memória das transformações da profissão e 

disponibilizam, para a categoria e para as próximas gerações, a experiência histórica da 

produção de conhecimentos específicos, da qual são protagonistas. Diante dessa concepção, 

os instrumentos de avaliação do Profuncionário promovem a autoavaliação, visto que 

possibilitam mensurar a produção dos funcionários através da escrita e do diálogo com quem 

os acompanha nas atividades formativas: professores e, sobretudo, os coletivos da profissão e 

do trabalho na escola (BESSA, 2016). 

O mesmo autor aponta que, diante dessa concepção, os instrumentos de avaliação do 

Profuncionário promovem a autoavaliação, visto que possibilitam mensurar a produção dos 

funcionários através da escrita e do diálogo com quem os acompanha nas atividades 

formativas: professores e, sobretudo, os coletivos da profissão e do trabalho na escola. 

Para clarificar o contexto de formação acima destacado, a estrutura curricular do 

Profuncionário caracteriza-se por ter o currículo organizado por módulos e não apenas em 

disciplinas, cuja preparação das disciplinas realiza-se mediante o cruzamento dos núcleos 

formativos. 

Esses eixos são flexíveis e não há sobreposição de importâncias, todos se articulam em 

módulos de modo a proporcionar a aquisição de conhecimentos e competências, a construção 
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e experimentação, mediante a problematização teórico-prática de contextos inseridos nos 

conteúdos dos cursos, segundo o documento de orientações gerais do MEC. 

Ainda com relação à PPS, pode-se afirmar que se trata de um componente com carga 

horária mínima de 300 horas, o qual é constituído por atividades integradas às disciplinas dos 

dois outros eixos, as quais devem ser planejadas em conjunto, entre o estudante e o professor 

presencial. De acordo com o documento das Orientações Gerais do MEC: 

 

A Prática Profissional Supervisionada é concebida no Profuncionário como o 

momento em que o estudante se situa na redefinição do seu fazer profissional, 

transformando atividades rotineiras em práticas educativas intencionais. Ela 

promove a problematização da rotina e a criação de outras possibilidades práticas 

com base nos estudos das disciplinas e das necessidades educativas da escola. 

Objetivamente, o estudo das disciplinas remete à PPS e aos saberes necessários a ela 

(sugerindo atividades de reflexão, investigação e práticas) e ambos se remetem um 
ao outro, mesmo que nem todas as atividades sugeridas nas disciplinas sejam 

abrangidas pelo plano a ser elaborado para a PPS. (BRASIL, 2016, p. 61). 

 

Todas as atividades a serem desenvolvidas na PPS têm como base a relação 

colaborativa e o diálogo entre o estudante e o professor presencial, sobretudo na avaliação da 

prática supervisionada que é pensada de modo processual e preza pela interação entre os 

atores envolvidos no processo. 

Quanto ao Núcleo de Formação Pedagógica, objetiva aprimorar a ação e visão dos 

funcionários não docentes sobre o ambiente escolar, proporcionando um alargamento de seus 

horizontes no que tange às suas práticas e relações estabelecidas na unidade escolar, bem 

como com os demais segmentos constituintes da unidade escolar. Além disso, visa propiciar 

uma ação mais reflexiva e crítica frente à sua posição como sujeito no espaço de trabalho para 

o qual se volta mais munido de ferramentas após a formação no Programa. 

Tal transformação no perfil dos estudantes é possibilitada pelos conceitos trabalhados 

pelas disciplinas que integram a matriz curricular dos cursos na formação pedagógica. O 

objetivo é que os temas relativos às ciências e à filosofia da educação sejam contextualizados 

em relação de troca entre a escola e o estudante, ambos atuando de modo formativo. Os temas 

abordados na formação, segundo o supracitado documento do MEC são: 

 

Identidade do técnico em educação como educador, gestor, profissional, cidadão e 

humano; educação, como prática social, como formação, como transmissão cultural, 

como endoculturação, como ato político, como ação política, como desenvolvimento 

da personalidade, como projeto de vida e de sociedade; cidadania, como pertença e 

participação em um Estado, como direito, como conquista, como projeto social e 

como valor político; trabalho, como elemento central na organização social e como 

prática cultural na qual e pela qual se educa, como autoprodução humana; gestão 
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democrática, como cogestão, gestão coletiva e participativa, de uma participação 

qualificada e competente que se constrói com acesso à informação e a 

conhecimentos, com problematização, investigação e reflexão da realidade e no 

diálogo com o outro, com processos de decisão coletiva. (BRASIL, 2012, p. 64, 

grifos do autor). 

 

Importante destacar que esses temas devem ser trabalhados de modo transversal, 

contando com as experiências do estudante, seja da sua rotina escolar, seja no âmbito de sua 

vida pessoal, possibilitando a compreensão teórica desses conteúdos, mas que também 

promova uma ação crítica e reflexiva a partir das experiências práticas. Desse modo, acredita-

se haver uma apropriação e elaboração mais qualificada dos conceitos trabalhados no curso. 

Quanto às disciplinas que compõem o núcleo de formação pedagógica, elas se organizam da 

seguinte maneira: 

 

DISCIPLINA 1 - Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e 

gestores; DISCIPLINA 2 – Educadores e Educandos: tempos históricos; 

DISCIPLINA 3 – Homem, pensamento e cultura: abordagens filosófica e 

antropológica; DISCIPLINA 4 – Relações interpessoais: abordagem psicológica; 

DISCIPLINA 5 – Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da 

educação; DISCIPLINA 6 – Secretaria Escolar (BRASIL, 2012, p. 65). 

 

Esse conjunto de seis disciplinas soma cerca de 360 horas, integrando a base comum 

às quatro habilitações. São concebidas como essenciais à transformação do estudante em 

educador.  

O terceiro núcleo de formação, a Formação Técnica Geral e Específica, objetiva 

proporcionar ao estudante do Profuncionário acesso a conhecimentos técnicos e tecnológicos 

relativos à formação profissional pretendida, considerando os pontos já destacados nos 

núcleos anteriores com acréscimos sobre a condição do trabalhador e reflexão sobre a 

realidade do trabalho. O documento de Orientações Gerais do Profuncionário destaca que: 

 

No núcleo de formação técnica geral e específica, portanto, a ênfase não é dada 

pelas ciências e filosofia da educação, mas por outros saberes que envolvem 

nutrição, biologia, química, comunicação, administração, ciências contábeis, 

arquitetura, engenharia, meio ambiente, informática, direito, entre outros. Com esses 

outros saberes e temas, são indicadas as especificidades da gestão de espaços 

educativos diferentes na escola. O núcleo da formação técnica geral e específica é 

composto por dez disciplinas, equivalentes a 600 horas. Três delas, equivalentes a 
180 horas relativas a conteúdos de Informática Básica, de Produção Textual na 

Educação Escolar e de Direito Administrativo e do Trabalho, são comuns às quatro 

formações propostas, trazendo saberes importantes tanto para a atuação profissional 

como para os estudos no Profuncionário. Por isso podem ser estudadas 

concomitantemente às disciplinas do núcleo de formação pedagógica. (BRASIL, 

2012, p. 67). 
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As demais disciplinas componentes do núcleo comum de formação pedagógica 

referem-se às: Orientações Gerais, Fundamentos e Práticas em EaD e Orientações na Prática 

Profissional, totalizando 60 horas no Módulo Introdutório. A partir de então, são cumpridos 

os componentes curriculares correlatos a cada formação específica, as disciplinas de cada 

formação técnica específica, conforme ilustrado pela Figura 1: 

 

FIGURA 1 – ESQUEMA DAS RELAÇÕES ENTRE OS NÚCLEOS NA CONSTITUIÇÃO DO CURRÍCULO 

DOS CURSOS DO PROFUNCIONÁRIO 

 

 

Fonte: Figura adaptada de Brasil (2012). 

 

Dentre os cursos do eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional, são ofertados 

pelo Profuncionário os cursos a seguir relacionados, cujos perfis são definidos no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2014), conforme normas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação para a oferta de cursos técnicos de nível médio, em todo território 

nacional:  

 

1. Técnico em Secretaria Escolar – Realiza atividades de registro e controle 

escolar. Organiza registros escolares. Controla os arquivos da vida acadêmica 

Formação Pedagógica - 420h 

Prática Profissional Supervisionada - 300h 

Formação Técnica Geral e Específica - 600h 

1. Realidade de Trabalho 

2. Projeto Político Pedagógico 

4.Transversalidade Temática, 

saberes historicamente 

produzidos,   

Problematização 

5. Plano de atividades da PPS 

6. Processo de avaliação 

3. Experiências e exigências  
teórico-práticas 
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dos alunos. Elabora o mapeamento de acadêmicos para conclusão de cursos. 

Operacionaliza os processos de matrícula e transferência de alunos.  

2. Técnico em Multimeios Didáticos – Associa a infraestrutura tecnológica ao 

desenvolvimento da ação educativa em cursos presenciais e a distância. Orienta 

a comunidade escolar na utilização de equipamentos tecnológicos. Difunde 

práticas de utilização de recursos tecnológicos. Seleciona recursos tecnológicos 

para ampliação e atualização do acervo multimidiático. Zela pela conservação 

dos multimeios didáticos. Incentiva diferentes possibilidades de aprendizagem 

mediada por tecnologias. Identifica e busca soluções para problemas na relação 

com as tecnologias. 

3. Técnico em Alimentação Escolar– Prepara, seleciona e conserva alimentos, 

conforme cardápio e orientações nutricionais. Organiza e executa fluxos de 

aquisição e armazenamento de alimentos e insumos. Organiza e controla 

ambientes de preparo e de fornecimento de alimentação. Organiza, controla e 

executa os processos de higienização de alimentos. Orienta a alimentação. 

4. Técnico em Infraestrutura Escolar
4
 – Realiza manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos e instalações escolares. Organiza e conserva espaços 

físicos. Promove a construção de hábitos de preservação e manutenção do 

ambiente e do patrimônio escolar. Identifica e busca soluções para problemas 

de infraestrutura. Organiza o espaço escolar. 

 

O documento de Orientações Gerais do Profuncionário sinaliza ainda que, desde que 

seja respeitada a carga horária mínima de 1.200 horas, as instituições ofertantes do Programa 

têm autonomia para flexibilizar a estrutura curricular dos cursos, que alcançam um total de até 

1.450 horas. Isso é possível pela flexibilização circular dos núcleos, da forma como consta no 

esquema anterior (Figura 1). 

Conforme apontado no Caderno Introdutório de Orientações Gerais do Profuncionário: 

 

                                                             
 

4Há, nesse caso, uma alteração na nomenclatura. A proposta inicial do Profuncionário se tratava da habilitação 

em Meio Ambiente e Infraestrutura Escolar. Ao longo dos anos, o curso foi alterado e no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, versão 2014, consta a possibilidade de oferta das duas habilitações, Meio Ambiente e 
Infraestrutura Escolar, sendo que somente a habilitação em Infraestrutura Escolar encontra-se no eixo de 

Desenvolvimento Pedagógico e é ofertada pelo Profuncionário (BRASIL, 2016). 
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Essa política significa a conquista dos trabalhadores em negociação com os poderes 

públicos, por meio de suas entidades representativas, acolhida e levada a sério pelo 

MEC, que passou a concretizá-la a partir do Seminário Nacional sobre Política de 

Valorização de Trabalhadores em Educação – Em Cena os Funcionários de Escola, 

que foi o acontecimento que possibilitou a elaboração de um documento orientador 

das ações dessa política de abrangência nacional (BRASIL, 2012, p.29). 

 

Segundo a proposta político-pedagógica apresentada pelo Programa e de acordo com o 

Parecer CNE/CEB n° 16/2005
5
, a formação técnica no Profuncionário compreende um 

conjunto de atividades teórico-práticas, investigativas e reflexivas. Essas atividades são 

propostas no intuito de contribuir para a aquisição e construção crítica de conhecimentos, 

habilidades e valores capazes de promover uma transposição de papéis, tanto entre o 

formando quanto o formador (BRASIL, 2012). 

Trata-se de uma proposta bastante ampla de ações direcionadas não apenas para a 

formação profissional, isto é, do aperfeiçoamento desse estudante no seu ambiente de 

trabalho, mas, sobretudo, para a concepção de um currículo que versa sobre a vida cotidiana, a 

relação em sociedade, bem como o desenvolvimento profissional e humano.   

O perfil profissional do egresso que norteia os planos de cursos, também em 

consonância com o CNTC, define as competências a serem construídas ao longo dos seus 

estudos. Conforme o Parecer CNE/CEB nº 16/2005: “Entende-se por competência 

profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ações valores, conhecimentos e 

habilidades necessárias para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do 

trabalho” (BRASIL, 2005, p. 3).  

Como uma política de valorização dos funcionários da educação, o Profuncionário se 

constitui como um Programa pelo qual perpassam o reconhecimento das novas identidades 

profissionais, a oferta de escolarização e a formação continuada dos funcionários técnicos das 

escolas, propondo uma base curricular como um momento de acúmulo e diferenciação no 

processo de construção das referências para a formação profissional e de reconstrução das 

identidades profissionais. 

O conceito de formação do Profuncionário fica bem definido sob a ótica de três 

motivos para pensar a construção da carreira profissional dos funcionários da educação, 

conforme consta nos documentos oficiais:  

                                                             
 

5 O Parecer CNE/CEB nº 16/2005 favoreceu a efetiva implantação do Profuncionário, objetivando a união das 
dimensões técnicas e pedagógicas, elencadas como imprescindíveis para formação humana comprometida com a 

ética, o profissionalismo, bem com a construção de uma educação de qualidade para todos. 
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1) o Profuncionário é o único Programa de formação profissional, no Brasil, hoje, 

como política indutiva do Governo Federal, ofertado nacionalmente; 2) neste ano de 
2016, o Profuncionário completa uma década de existência e, por isso, gostaria de 

prestar uma homenagem ao Programa; 3) o atual Plano Nacional de Educação tem 

como primeira estratégia da Meta 18 que, até junho de 2016, deveriam ter-se 

formados pelo menos 50% dos funcionários da educação básica (BRASIL, 2016, p. 

202). 

 

Mesmo esses números mostrando uma porcentagem inferior à meta proposta, 

representando menos do que o esperado, deve-se ponderar que milhares de pessoas 

experimentaram um processo formativo pela concepção de formação do Programa. Então, é 

relevante levar em consideração tanto mais a qualidade da concepção de formação e a 

necessidade do engajamento pessoal dos estudantes profissionais que, necessariamente, a 

quantidade de pessoas formadas, ainda que esse tema mereça atenção especial, por se tratar de 

política pública e, como tal, requer maior abrangência possível (BESSA, 2016). 

 

3.4 Uma ampliação do Programa para o nível superior? 

 

Corroborando com a perspectiva de formação para os trabalhadores da educação 

inserida no Profuncionário, recentemente, foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação a 

Resolução CNE/CES nº 02/2016, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para Funcionários da Educação Básica. 

Conforme art. 9º, dessa Resolução, os cursos ofertados em nível médio passam a possuir 

correspondentes cursos tecnológicos em nível superior de forma que permitam aos 

funcionários das escolas prosseguirem em sua formação para além dos cursos realizados no 

âmbito do Profuncionário. Estes cursos não são objeto de estudo nesta pesquisa, entretanto de 

forma breve, aqui são apontados os principais elementos previstos na Resolução CNE/CES nº 

02/2016, os quais apontam para a continuidade dos estudos dos egressos dos cursos do 

Profuncionário em nível superior, portanto há a necessidade de acompanhar esses alunos a 

fim de estabelecer a demanda social que pode ser daí advinda. 
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QUADRO 2 - ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, EM NÍVEL SUPERIOR. 

 

Fonte: BRASIL (2016, p. 8-9). 

 

Com a aprovação da Resolução CNE/CES nº 02/2016, o horizonte da formação dos 

funcionários das escolas se amplia, com ele, a visão de mundo, o modo de ser e estar nele, 

enxergando limites e possibilidades num contexto de diversidade e aprendizado constante. 

Para isso, orienta-se pensar o currículo dessa formação atento às diferenças que compõem o 

espaço escolar e aos desafios inerentes a ele, conforme é apresentado no Parecer CNE/CES nº 

246/2016: 

 

Os cursos superiores em tecnologia mencionados, direcionados à formação de 

funcionários para a educação básica, deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de formação destes profissionais (Secretaria Escolar; 

Alimentação Escolar; Infraestrutura Escolar ou Multimeios Didáticos), seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da 

educação, formação na área de políticas educacionais e gestão da educação, seus 

fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas. (BRASIL, 2016, p. 29). 

 

Ver-se, assim, uma ampliação do currículo, das habilidades necessárias à formação 

desse estudante, não só em termos de teoria, mas principalmente, para reforçar o conteúdo 

prático de cada função, pois mesmo esses estudantes estando na condição de trabalhadores 

atuantes na área em que estão se aperfeiçoando, há um direcionamento para que a prática 

Curso Superior de Tecnologia Curso Técnico de Nível Médio 

I - Curso Superior de Tecnologia em Educação e 

Processos de Trabalho: Secretaria Escolar 
Secretaria Escolar 

II - Curso Superior de Tecnologia em Educação e 

Processos de Trabalho: Alimentação Escolar 

Alimentação Escolar 

III - Curso Superior de Tecnologia em Educação e 

Processos de Trabalho: Infraestrutura Escolar 
Infraestrutura Escolar 

IV - Curso Superior de Tecnologia em Educação e 

Processos de Trabalho: Multimeios Didáticos 
Multimeios Didáticos 
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laboral diária seja revista, atualizada, complementada, melhorada, de modo a cumprir com a 

proposta formativa do curso.  

A possibilidade de continuidade da formação dos funcionários em nível superior 

reforça não só o caráter formativo necessário à formação dos profissionais de educação, como 

também permite a valorização e profissionalização, cada vez maior desses trabalhadores. Da 

mesma forma que a formação ofertada no âmbito do Profuncionário, esta formação em cursos 

tecnológicos permite o acesso aos conhecimentos teóricos e valoriza a prática diária desses 

profissionais. 

Dessa forma, emergem novas perspectivas no caminho para a formação dos trabalhadores 

da educação, além da sua formação inicial e técnica, também lhes pode ser proporcionada a 

continuidade da sua profissionalização, no ensino superior. A implementação de uma política 

de tal porte pode promover a ressignificação do espaço escolar, ancorada em experiências 

acadêmicas, resultantes da aproximação entre educação básica e educação superior, em 

importante troca de diálogos e saberes, catalisadores da produção e difusão do conhecimento. 
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4 A RELAÇÃO TRABALHO, EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Tratar da formação de profissionais da educação implica diretamente em falar da 

realização do trabalho, como ação que constitui a essência do humano e a sua realização como 

princípio educativo. No processo de formação dos funcionários das escolas, as categorias 

trabalho e educação estão fortemente relacionadas. Nesse sentido, esta seção é dedicada à 

reflexão teórica sobre essas categorias e a forma como elas se relacionam com o Programa ora 

analisado. 

 

4.1 A relação trabalho e educação na sociedade capitalista 

 

Com base teórica amparada no materialismo histórico dialético, entendemos que o 

homem se torna um ser social através do trabalho, por meio do qual se relaciona com a 

natureza, transformando-a e também a si próprio, bem como as condições materiais de sua 

existência e toda a sociedade. Isto é, o trabalho é condição central para o homem enquanto ser 

social e para o processo de produção e reprodução de sua existência.    

Conforme postula Saviani (2007), o ser humano traz os princípios da educação e do 

trabalho na sua essência. O trabalho surge com a inevitabilidade humana, como ser racional, 

de adaptação do meio as suas necessidades. Por consequência, o homem precisa aprender a 

produzir os seus meios de existência, caracterizando o processo educativo através da 

formação, que ocorre no processo de trabalho, determinado pelo ato de transformar o meio e 

produzir.  

Dessa forma, desenvolvem-se os fundamentos histórico-ontológicos da relação 

trabalho-educação. Históricos, porque se referem a um processo produzido e desenvolvido, ao 

longo do tempo, pela ação dos próprios homens, ontológicos porque o produto dessa ação, o 

resultado desse processo, é o próprio ser dos homens. Essa ideia se complementa com a 

reflexão trazida por Kuenzer (1998, p.55):  

 

A concepção de trabalho em geral, enquanto práxis humana, material e não material, 

que objetiva a criação das condições de existência, e que, portanto, não se encerra na 

produção de mercadorias, e a concepção de trabalho para produzir mais valia, forma 

histórica específica que assume no modo de produção capitalista. 
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A fim de preparar os trabalhadores para realizar atividades que exigiam determinadas 

qualificações específicas, como manutenção, reparos, ajustes, desenvolvimento e adaptação a 

novas circunstâncias criadas pelo capitalismo industrial, foram criados os cursos profissionais 

organizados no âmbito das empresas ou do sistema de ensino, baseados no padrão escolar, 

mas com a única finalidade de atender às necessidades do processo produtivo (SAVIANI, 

2007). 

Essas qualificações específicas também passam a emergir dentro da escola, mas não 

para uma atuação somente técnica, e por assim ser, passam a ser nomeadas de formação, 

apresentando-se em uma maneira mais ampla de aplicação, bem como na construção daquilo 

que se aprende para por em prática no trabalhar. 

Macário (1999) avalia que Marx estabelece o trabalho como o centro da fundação do 

ser social, favorecendo o entendimento de que o complexo da educação tenha se originado no 

trabalho e através dele, fundamentando-o como fator educativo. A confirmação do trabalho 

como princípio educativo encontra-se pautada na sua participação no processo de transição da 

esfera biológica à social e na sua exigência em pertencer a um processo educativo. 

No âmbito do trabalho, como mundo da liberdade, descrito como a segunda dimensão 

da centralidade humana, o princípio educativo, de onde se origina sua particularidade em ser 

uma atividade essencial a todos os seres humanos, o trabalho, na sua condição de ser 

pertencente à natureza, necessita elaborá-la e transformá-la em bens úteis para satisfazer as 

necessidades vitais do homem, seja elas biológicas, sociais, culturais, etc.  

O trabalho se constitui em um movimento que tem na educação o sentido de formação 

humana. De outro ponto de vista, o desenvolvimento da consciência das suas capacidades e 

potências, norteadas pela capacidade criativa, são também finalidades do processo 

educacional, conforme pontuou Macário (1999, p. 90): 

 

As posições teleológicas primárias são aquelas que relacionam homem (sociedade) e 

natureza, isto é, elas perfazem o que chamamos de atividade econômica. Já as 

posições teleológicas secundárias constituem o conjunto das atividades não 

econômicas que compõem a práxis social. Estas posições têm, portanto, os homens 

por objeto e não a natureza. 

 

Nessa perspectiva, a base material da sociedade se relaciona com o conjunto das 

atividades não econômicas que fazem parte das práxis sociais, campo ao qual pertence a 

educação. Então, o processo de educação conduz sempre a transformação ou manutenção da 

realidade presente em conexão com o conjunto de reações socioprodutivas (MACÁRIO, 
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1999). Não queremos, com isso, dizer que a prática educativa esteja desatrelada da questão 

econômica. No entanto, antes de tudo, é preciso que seja valorizado o conjunto de 

experiências individuais por que passa esse sujeito, o qual contribui em seu processo 

formativo.  

Assim, a educação deve ser considerada dentro da formação econômico-social 

responsável pelo seu surgimento e através da qual ela se desenvolve, dispensando seu 

tratamento como processo ordenado pela vida social, devendo ser abordada na dimensão da 

totalidade, da atividade humana e não como “[...] uma construção arbitrária ou abstrata de 

profissionais da educação, como entendem ou apresentam alguns segmentos sociais” 

(LOMBARDI; SILVA, 2012, p. 135). 

As transformações que ocorrem no campo da educação são, em geral, uma resposta às 

demandas que emergem do contexto social vigente, do modo de produção da respectiva 

formação social, econômica e histórica a que está sujeita a educação. A educação, assim, é 

caracterizada por um conceito muito mais abrangente, que possibilita o desenvolvimento de 

políticas e ações concretas que rompam definitivamente o quadro social e econômico em que 

ocorre (SEGNINI, 2000).  

Entretanto, esse rompimento nem sempre se dá de modo natural. Ele é, na maioria das 

vezes, fruto de embates, de reivindicações sociais e políticas, construídas em um cenário de 

lutas no sentido de convencer, não somente as instâncias governamentais da necessidade de 

determinadas providências, mas também de lançar novos frutos dentro de uma sociedade que, 

culturalmente, pode não estar atenta a tais necessidades, ou simplesmente não as consideram 

importantes.  

Para Frigotto (2001, p. 79), “[...] os processos educativos, escolares ou não, são 

práticas sociais mediadoras constituintes da sociedade que subordina o trabalho, os bens da 

natureza, a ciência e tecnologia como propriedade privada, valores de troca”, favorecendo a 

alienação e exclusão de milhões de seres humanos do direito a uma vida com dignidade ou o 

direito de transformar a sua realidade de forma radical.  

O entendimento e compreensão da própria existência humana e as relações sociais 

estabelecidas pela sociedade e dentro dela, junto com outros seres e componentes da natureza, 

estão intimamente vinculados ao modo de produção, bem como à sua distribuição, forma de 

consumo, de ação, de pensamento e de organização social, incluindo a dimensão educacional. 

Mesmo outras categorias como o trabalho, o ser social, a cultura ou a própria educação 

com sua base de destaque, entre as diferentes escolas do pensamento marxista, é de extrema 
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relevância que a relação direta entre educação e a categoria trabalho seja instituída. Essa 

condição advém da prerrogativa de que são categorias inseparáveis para o projeto marxiano 

de emancipações política e humana, ao formular a suplantação da sociedade dividida em 

classes sociais, embasada na bifurcação entre concepção e execução que, nas palavras de 

Lombardi e Silva (2012, p. 136), se expressam como o “principal pilar da divisão social 

hierárquico-vertical do trabalho”. 

Sob o prisma da pedagogia histórico-crítica, Lombardi e Silva (2012) compreendem a 

educação dentro do processo revolucionário como um mecanismo capaz de possibilitar o 

ingresso e apropriação dos componentes escolares e com poder de impulsionar a busca do 

controle do processo de produção e de reprodução dos conhecimentos tecnológicos e 

científicos envolvidos no processo produtivo. Portanto, a educação é nessa ótica, “[...] um dos 

componentes revolucionários para mudança da classe trabalhadora da condição de classe em 

si para a condição de classe para si” (LOMBARDI; SILVA, 2012, p. 136). Os autores ainda 

reforçam que a educação por si só não é suficiente, no entanto, é condição necessária para o 

processo de transformação do modo de produção capitalista, com vistas ao processo de 

transição a outro modo de produção. 

A maquinaria e a grande indústria incorporaram a divisão do trabalho a qual culminou 

em mudanças, tanto nos processos de produção, quanto nos processos de aprendizagem ao 

exigir em termos educativos um novo tipo de disciplinamento do trabalhador e novos modos 

de vida, comportamento, atitudes e valores, o que caracteriza a educação como um processo 

social, historicamente determinado e determinante. 

As mudanças operadas e sua representação simbólica reforçam questões que permeiam 

não somente a educação, mas toda a sociedade que sofreu impacto da crise e políticas 

neoliberais. Sendo a educação uma política social capaz de libertar, é relevante a renovação 

do seu potencial através de projetos criativos e desafiadores (PACHECO, 2011). 

Nessa conjuntura, há a exigência de reavaliação de todas as práticas que 

intermediaram a sua realidade histórica: o trabalho, a sociabilidade e a cultura simbólica. 

Nesse sentido, a educação deve se tornar investimento sistemático nas forças construtivas 

dessas práticas, a fim de contribuir mais eficazmente na construção da cidadania, tornando-se 

fundamentalmente educação do homem social. 
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4.2 Trabalho, Educação e a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

 

Originalmente a função da escola era, especificamente, a preparação dos futuros 

dirigentes que se exercitavam, não apenas nas funções da guerra (liderança militar), mas 

também nas funções de mando (liderança política), detendo o conhecimento da arte da 

palavra, dos fenômenos naturais e de regras de convivência social, dispensando a exigência de 

preparo escolar para aqueles que exerciam as funções manuais (SAVIANI, 2007).  

Segundo Peixoto e Silva (2014), mesmo as escolas tendo integrado distintas 

civilizações, é com o avanço do industrialismo que passa a vigorar uma obrigatoriedade na 

existência de sistemas de ensino regulares, os quais passaram a integrar a sociedade de modo 

geral e a se relacionar com o modo de produção.  

A forma de organização da produção baseada na distinção bem definida entre 

dirigentes e trabalhadores representa, de maneira evidente, a manifestação da dicotomia 

estrutural, fundamentada nas formas de divisão social e técnica do trabalho. À velha escola 

humanista tradicional correspondia a necessidade socialmente determinada de formar os 

grupos dirigentes, que não exerciam funções instrumentais. A proposta pedagógica da escola, 

portanto, não tinha por objetivo a formação técnico-profissional vinculada às necessidades 

imediatas, mas de formar o sujeito, seu caráter mediante um padrão de disciplina, hábitos e 

compostura.  

No contexto das formas tayloristas/fordistas de organizar a divisão social do trabalho 

no século XX, desenvolveu-se uma rede de escolas de formação profissional em diferentes 

níveis, paralela à rede de escolas destinadas à formação propedêutica, esta com a finalidade de 

atender às funções instrumentais, inerentes às atividades práticas que decorriam da crescente 

diferenciação dos ramos profissionais. Para Kuenzer e Grabowski (2006, p. 302): 

 

O desenvolvimento científico-tecnológico, ao impulsionar o desenvolvimento das 

forças produtivas na perspectiva do processo de criação de valor, quanto mais 

avança, mais intensifica a contradição entre as demandas do processo produtivo e os 

processos de educação da força de trabalho: quanto mais se simplificam as 

atividades práticas na execução dos processos de trabalho, mais se complexificam as 

ações relativas ao desenvolvimento de produtos e processos, à sua manutenção e ao 

seu gerenciamento. Ou seja, o trabalho mais se simplifica enquanto mais se tornam 

complexas a ciência e a tecnologia; ao se exigir menos conhecimento sobre o 

trabalho do trabalhador, mais ele se distancia da compreensão e do domínio das 

tarefas que executa, bem como dos que as gerenciam, mantêm os processos e 

produzem ciência e tecnologia.  
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Concomitantemente, esse processo em que se desdobrou a vida social resultou na 

ampliação dos espaços de participação do trabalhador em vários sentidos: atividades culturais, 

associativas, sindicais e partidárias. É essa diferenciação de escolas e redes que atende às 

demandas de formação, a partir do lugar que cada classe social vai ocupar na divisão do 

trabalho, que determinou o caráter antidemocrático do desdobramento entre escolas 

propedêuticas e profissionais e não propriamente os seus conteúdos. O conhecimento 

tecnológico, embora organicamente vinculado ao trabalho, não foi democratizado porque se 

destinava à formação dos dirigentes e, por longo tempo, ficou restrito à formação de nível 

superior (KUENZER; GRABOWSKI, 2006). 

Segundo Manfredi (2002, p.54), “[...] a expansão do capitalismo industrial, durante os 

últimos séculos, criou a necessidade da universalização da escola como agência social de 

preparação para a inserção no mundo do trabalho”. A partir de então, ocorre uma tendência à 

homogeneização dos conteúdos curriculares, com vistas a qualificações genéricas e 

padronizações de conhecimentos que antes pertenciam aos artesãos ou às casas de ofício. 

No mesmo processo, o conhecimento preliminar da classe trabalhadora foi propiciado 

pela versão geral da oferta do ensino médio, em virtude das missões que essa classe 

trabalhadora passaria, teoricamente, a exercer e a função que ocuparia a partir inserção da 

microeletrônica nos processos industriais, embora essa ocorrência não tenha favorecido uma 

mudança na sua posição de classe. As mudanças na base técnica possibilitaram o progresso 

das forças produtivas e foram acompanhadas de novas exigências para a educação dos 

trabalhadores, o que no modo de produção capitalista responde às necessidades decorrentes da 

valorização do capital (KUENZER; GRABOWSKI, 2006). 

De acordo com a concepção de Saviani (2007), o trabalho pode ser visto sob duas 

perspectivas: uma anterior e outra posterior ao Modo de Produção Capitalista. Tal concepção 

se alia às concepções de Kuenzer (1988), cujos fundamentos estão pautados na ideia de 

trabalho presente no pensamento marxista. Dessa forma, é importante chamar a atenção para 

as mudanças ocorridas e a reorganização sofrida pelos processos de trabalho desde então. 

Ramos (2002) ressalta alguns fatos históricos que ajudam a entender à nova configuração da 

educação profissional, com relação à qualificação da formação do trabalhador, baseada em 

competências e voltada para a questão mais técnico-pedagógica da discussão, com dois 

objetivos: 
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a) reordenar conceitualmente a compreensão da relação trabalho/educação, 

desviando o foco dos empregos, das ocupações e das tarefas para o trabalhador, em 

suas implicações subjetivas com o trabalho;  

b) institucionalizar novas formas de educar/formar os trabalhadores e gerir 

internamente às organizações e no mercado de trabalho em geral, sob novos códigos 

profissionais (RAMOS, 2002, p. 401). 

 

Nesse sentido, na escola, o processo de formação técnico-profissional sofre uma 

mudança profunda, no que tange ao papel econômico que exerce no interior da pedagogia da 

competitividade, centrada nos conceitos de competências e habilidades (FRIGOTTO, 2001). 

Como nos indica Gentili (1998), dentro do cenário mais marcante do capitalismo, 

principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial, a função econômica da escola é 

evidenciada diante de um ponto de vista integrador. 

Nesse cenário, surge a economia da educação como campo disciplinar específico, cujo 

eixo central associa educação com o desenvolvimento econômico, o emprego, a mobilidade e 

a ascensão social. Dentro do contexto de crise endêmica, repercute em desemprego estrutural 

e uma nova (des) ordem mundial se apresenta, com a configuração de blocos econômicos com 

poder e realidades objetivas irregulares e a consequente divisão de incluídos, precarizados e 

excluídos. Nesse sentido, a promessa de integração pela educação é desfeita e a função 

econômica atribuída à escola passa a ser baseada em uma formação que garanta a 

empregabilidade e se adeque à flexibilização das formas de emprego, originada da chamada 

“metamorfose” do mundo do trabalho (FRIGOTTO, 2001). 

Nesse contexto, uma concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

centrada na perspectiva de emancipação da classe trabalhadora, se contrapõe ao projeto 

dominante sustentado na base do modelo capitalista de produção. Frigotto (2001, p. 84) 

destaca e sugere cinco aspectos que pressupõe ser centrais para caracterizar um projeto de 

EPT voltado para uma visão emancipadora, ofertada no âmbito dos Institutos Federais e, mais 

especificamente, como explicitado a seguir: 

 

1. É provável que, no plano societário, haja um embate permanente que vem sendo sustentado na 

construção contra hegemônica que se situa no terreno ético-político: “Trata-se de um movimento 

de crítica ao projeto societário dominante centrado na lógica do mercado e a afirmação dos 

valores centrados na democracia efetiva, na igualdade e solidariedade entre os seres humanos”. 

2. No campo educativo, é necessário insistir na concepção de educação básica (fundamental e 

média) pública, laica, unitária, gratuita e universal, centrada na ideia de direito subjetivo de cada 

ser humano. Uma educação “omnilateral”, tecnológica ou politécnica formadora de sujeitos 

autônomos e protagonistas de cidadania ativa e articulada a um projeto de Estado radicalmente 

democrático e a um projeto de desenvolvimento “sustentável”. Confirmar a possibilidade que 

essa educação pode ser básica e de qualidade social, estabelece o sentido da emancipação 
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humana e a melhor preparação técnica para o mundo da produção nesse patamar científico 

tecnológico. 

3. Ainda há espaço evidente, nesse patamar histórico, e uma especificidade da formação técnico-

profissional articulada a um projeto de desenvolvimento “sustentável”, embora esse espaço 

esteja sempre vinculado à educação básica e da dimensão ético-política da formação de sujeitos 

autônomos e construtores de processos sociais radicalmente democráticos, solidários e 

igualitários. 

4. Por outro lado, tem-se o argumento de que não se pode tomar a Educação Profissional Técnica 

como política focalizada nem de geração de emprego, nem como preventiva ao desemprego e 

estratégia para nos integrar ao mundo globalizado: “As políticas de emprego, renda e de nossa 

inserção soberana no plano mundial estão inscritas num projeto alternativo de desenvolvimento 
humano, social, político, cultural e econômico”, dentro do qual o ser humano compõe o centro e 

a medida e não o mercado ou o lucro. Os mercados “[...] ao contrário, no mínimo, devem ser 

regulados por uma esfera pública (esfera dos direitos) e estarem num horizonte utópico de serem 

suplantados”. 

5. O horizonte de sociedade e de educação geral ou profissional requisita um processo que exige a 

vinculação orgânica das relações sociais de produção e as relações políticas, culturais e 

educativas. Essa perspectiva impulsiona a luta, no âmbito político, para um Estado que governe 

com as organizações da sociedade e para a sociedade e não em nome da sociedade, sem a 

sociedade e contra as maiorias. Nesse sentido: “A perspectiva fundamental, em todos os casos, é 

o controle democrático e, portanto, transparente, do fundo público e dos processos e conteúdos 

do projeto educativo da classe trabalhadora” (FRIGOTTO, 2001, p. 84). 
 

No Brasil, a partir do governo Lula, houve a expansão da EPT através da 

implementação de políticas que se contrapuseram às concepções neoliberais e abriram 

oportunidades para milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora. Assim, a EPT foi 

ampliada na Rede Federal através da abertura de novas unidades, na perspectiva de 

colaboração com os demais sistemas de ensino para fortalecimento da oferta de EPT e, ao 

mesmo tempo, encaminhou-se a criação dos IF. De acordo com informações do MEC, entre 

2003-2016 foram mais de 500 novas unidades totalizando 644 campi em funcionamento no 

plano de extensão da educação profissional. 

O Governo Federal, através do Ministério da Educação, organizou um modelo 

institucional inovador em termos de proposta político-pedagógica: os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Essas instituições são fundamentadas em um conceito de 

educação profissional e tecnológica único, que não possui equivalência em nenhum outro país 

(PACHECO et al., 2011). 

Dessa maneira, os Institutos Federais se fundamentam na organização pedagógica 

verticalizada, da educação básica à superior. Essa organização possibilita aos docentes 

atuarem em diferentes níveis de ensino e aos discentes compartilharem espaços de 

aprendizagem, incluindo os laboratórios e permitindo o delineamento de trajetórias de 

formação que podem ir do curso técnico ao doutorado.  

Para Pacheco (2011), a missão dessas instituições é fundamentada através da estrutura 

multicampi e pela definição bem estabelecida do território de abrangência das suas ações, 
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firmando o compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas 

e criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão 

social. Os cursos ofertados pelos IF devem estar em concordância com as potencialidades de 

desenvolvimento regional, já os cursos abertos nas novas unidades deveriam ter em conta a 

realização de audiências públicas e da escuta às representações da sociedade: 

 

Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica a preparação 

para o trabalho (compreendendo-o em seu sentido histórico, mas sem deixar de 

afirmar seu sentido ontológico) e discutir os princípios das tecnologias a ele 

concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição de um propósito 
específico para a estrutura curricular da educação profissional e tecnológica. O que 

se propõe é uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e 

valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida mais dignos 

(PACHECO, 2011, p. 15). 

 

É importante salientar que, no âmbito dos IF, recomenda-se que toda a prática de 

ensino significativa seja contextualizada, produzida e utilizada de modo que abranja contextos 

específicos, isto é, tenha em vista a necessidade de, “[...] superar a aridez das abstrações 

científicas para dar vida ao conteúdo escolar, relacionando-o com as experiências passadas e 

atuais vivenciadas pelos estudantes/educadores” (MOURA, 2007, p. 24). Essa ação objetiva 

deve fortalecer as bases da relação entre as perspectivas de futuro do estudante com a sua 

realidade de vida.  

A Rede e-Tec Brasil, através da utilização da modalidade de Educação Distância, 

ampliou as vagas públicas de cursos técnicos, possibilitando a formação de jovens residentes 

nas periferias dos grandes centros e em regiões isoladas. O Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) viabilizaram a formação plena de sujeitos, até então, excluídos dos sistemas de 

ensino. O Programa Escola de Fábrica, educação em ambiente de trabalho e o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), mesmo com todas as limitações, alcançaram 

milhares de jovens, reforçando seus vínculos com a escola (PACHECO, 2011). 
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4.3 Formação de identidade – processos de conscientização dos trabalhadores da 

educação não docentes 

 

Os funcionários da educação não docentes, inseridos em uma sociedade que se 

interpõe a componentes autoritários e patrimonialistas, cumpriram diferentes papéis quanto à 

sua origem, a forma de ingresso e permanência, sofrendo sempre influência e em 

conformidade com os padrões econômico, político e social (NASCIMENTO, 2006). 

Tais influências reverberam diretamente na formação social, nesse caso, é importante 

que esses profissionais estudantes e futuros trabalhadores da educação não docente tenham o 

reconhecimento de que representam uma importante categoria profissional no contexto 

educacional. O processo de conscientização da importância que possuem, em nossa 

compreensão, pauta-se tanto na criação de dispositivos legais que assegurem à categoria 

direitos e deveres, bem como representatividade no ambiente escolar, esta construída a partir 

de um posicionamento ativo do profissional, cuja consciência de sua importância e 

valorização de sua função seja algo que passa pela construção formativa de sua identidade. 

Portanto, é sobre esse processo de conscientização que desenvolveremos essa subseção.  

De modo geral, no contexto escolar, o foco principal em termos de formação e 

capacitação foi a carreira docente. Obviamente, é indiscutível a relevância dessa função 

social, contudo, o desenvolvimento de ações na direção da educação inicial e continuada dos 

demais profissionais da educação, que também atuam na comunidade escolar, tem sido 

secundarizadas. Além disso, as funções cumpridas por esse segmento, no sentido mais amplo, 

não podem ser exclusivas da instituição escolar, tais como: secretaria, serviços 

administrativos, limpeza, merenda etc. Os profissionais dessas áreas exercem uma função 

educativa junto aos estudantes e participam (ou deveriam participar) do conselho escolar, 

órgão máximo de gestão da escola, espaço de deliberação das ações a serem desenvolvidas 

para cumprir a sua função social. 

Para tanto, é preciso que todos que compõem a comunidade escolar sejam 

protagonistas do processo educativo, tendo como prerrogativa o desenvolvimento de práticas 

de trabalho coletivas voltadas para o aumento da qualidade da educação (BESSA, 2016). 

Reconhecer esse papel implica em uma concepção de educador para além dos limites da sala 

de aula, ideia que contraria o preconceito histórico sobre os funcionários não docentes, que os 

vê apenas como trabalhadores braçais, tarefeiros, alienados das ações pedagógicas.  
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Para isso, “[...] os funcionários, conscientes de seu papel de educadores, precisam 

construir sua nova identidade profissional, isto é, ser profissionalizados, recebendo formação 

inicial e continuada tanto quanto os professores” (BRASIL, 2004, p. 17). Nesse sent ido, esses 

profissionais necessitam, portanto, de formação condizente com seu papel no processo 

educacional. No entanto, o maior desafio é conscientizá-los sobre esse papel dentro do campo 

da educação.  

A evolução da escolaridade e das técnicas de trabalho nas cozinhas e cantinas, nas 

secretarias, nas portarias (muitas vezes transformadas em guaritas) – no espaço escolar como 

campo de construção de saberes, devem ultrapassar as limitações impostas a tais funções, 

pois: 

 

Não se trata somente de multiplicar as habilidades da merendeira, de inserir o 

pessoal da limpeza no mundo da higiene química, de informatizar as ações dos 

auxiliares de secretaria e de biblioteca, de modernizar os aparatos de segurança. Para 

terem a identidade de educadoras e de educadores, as técnicas e as tecnólogas em 

multimeios didáticos, em alimentação, em infraestrutura e em gestão escolar 

precisam assumir o compromisso com o projeto político-pedagógico da escola e 

com a gestão democrática do sistema de ensino, engajar-se na formação continuada, 
no trabalho cotidiano de planejamento e avaliação coletiva do espaço e do tempo 

escolares. Tudo isso faz parte da história atual e futura dos funcionários e da 

construção de sua identidade, que se procurou desenhar neste texto. Haja 

consciência, haja luta, haja esperança (MOLENVADE, 2009, p. 350). 

 

Ademais, enquanto os professores, no Brasil, começaram a se organizar em 

associações antes do século XX, os profissionais da educação não docentes constituíram-se 

somente há pouco tempo como categoria autônoma e organizada em torno de uma pessoa 

jurídica na defesa dos seus direitos, pois como não possuíam uma identidade profissional, 

eram lotados juntamente com os demais funcionários públicos municipais, estaduais e 

federais. Dessa forma, ou eles se incorporavam às associações de caráter geral dos 

funcionários públicos ou se filiavam às associações de professores (NASCIMENTO, 2006). 

Em 1995, em uma sessão plenária do Senado Federal em que se discutia o projeto de 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os profissionais da Educação não docentes sofreram 

uma derrota: foi descartado do texto um artigo em que seriam reconhecidos, ao lado dos 

professores e pedagogos, como profissionais da educação. O argumento formal utilizado, 

embora mascarado por outros preconceitos, baseou-se no fato de que professores e pedagogos 

tinham uma formação com habilitação específica para uma tarefa educativa, enquanto os 

demais não contavam com um diploma profissional. Somente trabalhavam na escola. Eram 
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auxiliares, ditos professores leigos, quando muito, uma categoria dos trabalhadores em 

educação (MOLENVADE, 2009). 

A partir dessa derrota e de outros desafios, fez-se a construção da luta e das vitórias 

ulteriores. Em 1996, no Distrito Federal, e em 1998, no Acre, foram oferecidos cursos 

profissionais em nível médio para a formação de técnicos em várias áreas - não docentes - da 

educação básica: gestão escolar, multimeios didáticos e manutenção de infraestrutura. Seus 

currículos se espelharam em um Programa de profissionalização já em curso na rede estadual 

de Mato Grosso e na rede municipal de Cuiabá, chamado Projeto Arara Azul.  

Em 1997, travou-se no Conselho Nacional de Educação outra luta pela 

profissionalização dos profissionais não docentes da educação, quando da elaboração de 

diretrizes para os planos de carreira dos educadores, no contexto da implantação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef). A tese de que era necessário incluir os funcionários nos planos estaduais e 

municipais de carreira dos educadores foi derrotada, não somente em vista de sua 

desconsideração como “profissionais da educação”, mas em razão de uma política de serviço 

público, em que os funcionários, por não serem considerados trabalhadores de atividades-fim, 

podiam ser terceirizados (MOLENVADE, 2009). 

Assim sendo, era preciso inserir no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

LDB (BRASIL, 1996) a possibilidade de profissionalização dos funcionários não docentes, 

recuperando a perda de 2005 e consagrando de forma institucional o conceito de 

“profissionais da educação”, que inclui e ao mesmo tempo transcende a categoria dos 

professores. Depois de uma longa tramitação, foi finalmente sancionado pelo Presidente Lula 

o Projeto de Lei nº 507 (BRASIL, 2003), da Senadora Fátima Cleide, como a Lei nº 12.014, 

de 6 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009a). Contudo, mesmo com a institucionalização da 

categoria, reconhecida pelo art. 61 da LDB (BRASIL, 1996) e a perspectiva de formação 

equacionada em nível médio e superior, ainda há outros passos a se conquistar.  

Um dos desafios é o da construção de planos de carreira unificados com os outros 

educadores, nas redes de ensino federal, estadual e municipal, nos termos atuais do art. 206 da 

Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988). Não há consenso na aceitação de que um 

professor e um funcionário não docente, mesmo habilitado profissionalmente, com a mesma 

carga horária, ganhem o mesmo vencimento inicial ou, pelo menos, se beneficiem pela 

política de um mesmo Piso Salarial Profissional Nacional.  
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A Conferência Nacional de Educação (Conae), de 2014, apresenta uma concepção 

ampla sobre valorização do profissional da educação, eliminando a visão de valorização 

restrita ou tributária da formação. O documento final da Conae define que a valorização dos 

profissionais da educação envolve, de maneira articulada, a formação inicial e continuada, 

carreira, salários e condições de trabalho. Essa concepção é fundamental para que avanços se 

materializem na valorização dos profissionais da educação (DOURADO, 2016). 

É importante destacar que a valorização dos profissionais da educação perpassa por 

várias percepções, proposições e lutas políticas permeadas por concepções distintas sobre 

valorização, bem como sobre quem são os profissionais da educação. Considerando ainda que 

a relação entre profissão, profissionalização e profissionalidade, associada a essa discussão, é 

subordinada à política pública e vinculada à valorização do/a profissional, conforme afirmou 

Vieira (2009, p. 327-328): 

 

Profissão refere-se à atividade exercida no mundo do trabalho e reconhecida 
institucionalmente. O profissional da educação se ocupa da educação escolarizada e 

preenche os requisitos de formação e dedicação à tarefa educativa sistematizada. No 

serviço público, o pré-requisito para o ingresso na profissão é a aprovação em 

concurso público. A profissionalização resulta de um conjunto de condições 

indissociáveis: salário, carreira, formação e condições de trabalho. 

Profissionalização significa superação da ideia de “missão”, de continuidade das 

atribuições da família, como no conceito de “tia”, contestado por Paulo Freire. 

Significa, também, o contraponto ao “apoliticismo”, à construção cultural de que o 

educador tem compromisso com os eventuais mandatários, não com o Estado e a 

sociedade, e, portanto, não pode contrariar os detentores do poder. 

 

Vemos assim que a profissionalização passa por um conjunto de condições para que 

seja efetivamente concretizada e que esses profissionais, sobretudo, quando tratamos da 

educação, tenham o reconhecimento e valorização das suas atribuições, funções e que possam 

atuar como sujeitos políticos sem que isso represente ônus ao trabalhador.  

Quanto à profissionalidade, trata-se de outro conceito que também identifica o 

profissional de educação, expressa objetiva e/ou subjetivamente o compromisso com a 

educação e, também, com o projeto de sociedade. A profissionalidade não é restringida 

[restrita] somente às condições objetivas de trabalho, mas atrelada à construção da identidade 

profissional, na sua dimensão intelectual, ética, política e cultural (DOURADO, 2016). 

Estabelecer esses conceitos torna-se fundamental para embasar as discussões e 

avanços no processo de valorização dos profissionais da educação, atreladas à formação 

inicial e continuada, carreira, salários e remunerações, condições de trabalho e saúde, que 
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certamente interferem no pensar e no fazer político-pedagógico do profissional da educação, 

portanto, na sua profissão, profissionalização e profissionalidade. 

O planejamento do trabalho passa a ser específico de profissionais com formação 

especializada para isso, enquanto a execução do trabalho se torna atividade de técnicos com 

formação média e, na maior parte dos casos, atividades puramente manuais, para as quais não 

é exigida nenhuma formação específica, senão treinamentos de curta duração. Esse processo 

torna necessário que os profissionais reconheçam a si mesmos e sejam reconhecidos pelo 

outro (instituições e coletividade do trabalho) como habilitado para agir profissionalmente, 

porque se apropriaram dos conhecimentos da profissão para responder a expectativas sociais 

em relação à mesma, definida normativamente pelo direito e planejada pela carreira e na 

formação (BESSA, 2016). 

Para Bessa (2016), esse reconhecimento de si mesmo representa a noção de identidade 

dos profissionais, pois define para eles, individualmente, o pertencimento a uma profissão, a 

qual ajuda a construir nas atividades diárias de trabalho. O direito à formação profissional 

significa, assim, uma “autorização” social aos indivíduos para exercer uma profissão. Tal 

autorização os coloca no compromisso de contribuir com a realização de um projeto social no 

qual se engajam e no compromisso com o desenvolvimento da própria profissão, de maneira 

que nesse engajamento possam realizar o seu projeto de vida pessoal. 

A relação próxima entre o projeto social e projeto de vida pessoal aponta as 

concepções da tese de Dubar (2005), segundo a qual a formação profissional é um processo 

de socialização com o qual identidades são construídas. O autor reforça que nesse 

entrelaçamento também são construídas a(s) carreira(s) profissional (is), quando se entende 

carreira como o processo de definição da natureza do trabalho específico da profissão; os 

objetivos e compromissos sociais da profissão; quem pode exercer a profissão; do nível e do 

tipo de formação que a profissão requer; das funções e atividades próprias da profissão; dos 

valores morais e princípios éticos que devem orientar a conduta dos profissionais; dos 

critérios de progressão dos profissionais no emprego; da remuneração justa a cada avanço na 

progressão. Enfim, a carreira representa uma visão de mundo da profissão, construída pelos 

profissionais no seu exercício e na luta social, formalizada normativamente pelo direito. 

A formação profissional então deve ser analisada dentro de um contexto social ou de 

socialização através do qual a escolha da profissão pelo indivíduo, é relacionada com o 

acúmulo histórico de conhecimentos e valores, com outros profissionais da mesma profissão e 
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de outras profissões próximas, além de colocá-lo em relação com as normas, objetivos e 

funções oficiais e socialmente reconhecidas para a profissão que escolheu (BESSA, 2016). 

Nessa perspectiva, a formação é a solução para a construção da identidade e da 

carreira profissional, na medida em que é a principal fonte de conhecimentos e valores 

necessários para que alguém possa estar habilitado e autorizado a exercer uma profissão, 

pertencer a ela de forma consciente e desafiado a participar de sua construção a partir do 

trabalho cotidiano e das relações com o(s) coletivo(s) profissional (is), seja no local de 

trabalho, seja nos sindicatos ou associações, seja na interlocução, com os mesmos direitos e 

valores que os profissionais especializados na produção dos conhecimentos da profissão. 

De certa maneira, o acesso maior à escolarização e o crescimento da oferta de 

educação em tempo integral exigia a criação de novos espaços nas escolas, para além das 

salas de aula, os quais também pudessem ser usados no processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, como o acesso à escola por diversas faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, impôs-se a criação de espaços como: jardins e hortas para a educação ambiental; 

cozinhas, cantinas e refeitórios para a educação alimentar; sanitários e vestiários, para a 

educação do corpo; secretarias para abrigar documentos, arquivos e informações curriculares; 

bibliotecas, laboratórios e computadores para a educação cultural. Assim, quem ocupava esses 

espaços eram as pessoas que dominavam as práticas desenvolvidas nesses lugares, até que 

elas evoluíram e se sofisticaram a ponto de exigirem uma profissionalização (MONLEVADE, 

2014). 

A identidade dos funcionários não docentes da educação vem sendo construída 

historicamente, através da luta para mudar o cenário, no qual nem os outros nem os próprios 

funcionários se reconhecem como participantes do processo educativo escolar, porque seu 

trabalho sempre foi tratado como serviço auxiliar de apoio ao ensino. Enfim, o trabalho que 

garante as condições materiais da educação escolar nunca foi considerado educativo (BESSA, 

2016). 

As condições para construir uma identidade afirmativa como profissionais da 

educação foram dificultadas, de modo a se engajarem num projeto social que contribuísse 

com seus projetos de vida pessoal. Partindo desse pressuposto histórico, a luta por valorização 

e reconhecimento profissional desses funcionários, que se traduz em incessante trabalho de 

conquista, garantia e ampliação de direitos, deve contar com o engajamento intenso de cada 

um e deve envolver a todos os profissionais da educação, a comunidade escolar e a sociedade 

em geral, já que sua finalidade é a transformação na qualidade da educação pública, como 
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deixa claro o Decreto Presidencial nº 7.415, de 2010, ao definir os princípios e objetivos da 

Política de Formação (BESSA, 2016). 

É importante destacar que esse decreto foi revogado por outro, de nº 8752, de maio de 

2016, que amplia as ações dessa política de formação dos profissionais da educação, 

objetivando: 

 

I - instituir o Programa Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, o qual 

deverá articular ações das instituições de ensino superior vinculadas aos sistemas federal, 

estaduais e distrital de educação, por meio da colaboração entre o Ministério da Educação, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - induzir avanços na qualidade da educação básica e ampliar as oportunidades de formação 

dos profissionais para o atendimento das políticas deste nível educacional em todas as suas 

etapas e modalidades, e garantir a apropriação progressiva da cultura, dos valores e do 

conhecimento, com a aprendizagem adequada à etapa ou à modalidade cursada pelos 

estudantes; 

III - identificar, com base em planejamento estratégico nacional, e suprir, em regime de 

colaboração, a necessidade das redes e dos sistemas de ensino por formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação básica, de forma a assegurar a oferta em quantidade e 

nas localidades necessárias; 

IV - promover a integração da educação básica com a formação inicial e continuada, 

consideradas as características culturais, sociais e regionais em cada unidade federativa; 

V - apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada em exercício para 

profissionais da educação básica pelas instituições de ensino superior em diferentes redes e 

sistemas de ensino, conforme estabelecido pela Meta 15 do PNE; 

VI - promover a formação de profissionais comprometidos com os valores de democracia, com 

a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o respeito ao meio ambiente e com relações 

étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, com vistas à construção de ambiente educativo 

inclusivo e cooperativo; 

VII - assegurar o domínio dos conhecimentos técnicos, científicos, pedagógicos e específicos 

pertinentes à área de atuação profissional, inclusive da gestão educacional e escolar, por meio 

da revisão periódica das diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura, de forma a assegurar 

o foco no aprendizado do aluno; 

VIII - assegurar que os cursos de licenciatura contemplem carga horária de formação geral, 

formação na área do saber e formação pedagógica específica, de forma a garantir o campo de 

prática inclusive por meio de residência pedagógica; e 

IX - promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos profissionais 

da educação básica, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de comunicação e 

informação nos processos educativos (BRASIL, 2016) 
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A argumentação da política de formação assume a luta histórica dos funcionários não 

docentes, reconhecendo-os como profissionais da educação e instituindo o direito à formação 

profissional como necessária à valorização, ao mesmo tempo em que projeta a identidade e a 

carreira a partir da formação, que deve articular teoria e prática e ter conhecimentos 

científicos e específicos da natureza da função como fundamentos. 

A valorização profissional pela formação deverá ser acompanhada de melhorias nas 

condições de trabalho com a definição de planos de carreira, de jornada e de remuneração, de 

modo que todos os trabalhadores da educação possam escolher se identificar e permanecer na 

profissão. O Decreto nº 7.415/2010 é posterior à fixação das Diretrizes Nacionais para os 

Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública, por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 5, de 2010, orientada pelo Parecer CNE/CEB nº 9, de 2010. O 

Parecer faz referência ao processo coletivo e à interação das diversas atividades na escola, 

quando se pensa em educação para a formação de cidadãs e cidadãos, ou seja, todas as 

atividades escolares são reconhecidas como relevantes para o processo educativo da cidadania 

que pode vir a se engajar naquele projeto social indicado na política de formação (BRASIL, 

2010). 

O Parecer pressupõe que a formação profissional possa prover os funcionários das 

condições para que ajam intencionalmente nas atividades de trabalho, como educadores 

profissionais integrantes do movimento coletivo que é o processo educativo, tal como já 

estava declarado no documento intitulado “Por uma política de valorização dos trabalhadores 

em educação” (BRASIL, 2004), documento que antecipa e orienta o governo federal na 

implantação da Política de Valorização dos Funcionários em Educação. Ainda: 

 

Nesse cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da educação alimentar, 

bibliotecários, ajudar na construção do hábito da leitura e da educação literária, 

secretários devem colaborar com o processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, 

configurando-se a instituição de novas identidades funcionais (BRASIL, 2012, p. 
16). 

 

Esclarece-se, antecipadamente, que a proposta de diversificação na formação do 

profissional da educação não docente, apontada pelo documento acima citado (BRASIL, 

2012) em termos de saber responder a outras demandas, para além das inerentes as suas 

próprias função e formação, deve realizar-se com o intuito primeiro de aprimoramento das 

capacidades do profissional e cidadão, e não como forma de compensar a ausência de 
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profissional específico para tais funções, incorrendo em exploração da mão de obra dos 

trabalhadores existentes na unidade escolar, fato que pode ocasionar uma oferta 

desqualificada do serviço prestado e aprofundar a precarização do trabalho. 

Os funcionários não docentes da educação básica, após muitas lutas e propostas, 

passam a ser considerados profissionais da educação a partir de alterações na LDB que 

definiu no art. 61, por meio de alterações ocorridas após a sua aprovação, os seguintes termos: 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009): 

 

Art. 61 Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:  

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim. (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

De acordo com essa definição, são profissionais da educação os professores e os 

trabalhadores da educação com formação técnica ou superior em área pedagógica ou afim. 

Através dessa mudança na LDB, a compreensão de educação é reconhecida em outro contexto 

e os diferentes profissionais que a constroem no cotidiano das instituições de educação básica 

são redefinidos (DOURADO, 2016). 

Embora os profissionais da educação tenham sido reconhecidos com esses novos 

avanços, as condições dos funcionários não docentes ainda são apresentadas de formas 

diversas e marcadas por desigualdade: “Em alguns casos, gozam de plano de carreira e, em 

outros, os sistemas tem optado pela terceirização ou outras formas precárias de contratação” 

(DOURADO, 2016, p. 42). 

Diante de todo esse cenário e processos, a construção da identidade dos profissionais 

da educação tem sido resultante de discussões, embates e proposições diversas. Na última 

década, outros importantes avanços se efetivaram na agenda da legislação e das políticas 

nacionais, destacando, entre outros:  

 

a) A Resolução nº 5, de 2005 do Conselho Nacional de Educação que instituiu a 

área de Serviços de Apoio Escolar como a 21ª Área Profissional; 

b) A Lei nº 11.738, de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para 

os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica; a Lei nº 12.014, de 
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2009, que definiu, na LDB, as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação;  

c) A Resolução CNE/CEB nº 2, de 2009, do Conselho Nacional de Educação, que 

fixou as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, em conformidade com 

a Lei nº 11.738, de 2008;  

d) O Decreto nº 6.755, de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica;  

e) O Decreto nº 7.415, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica e dispõe sobre o Programa de Formação 

Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino 

Público (Profuncionário), e dá outras providências; 

f) A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que define a formação dos funcionários 

técnicos administrativos da educação como de conteúdo técnico-pedagógico, em 

consonância com a Lei nº 12.014, de 2009. 

g) O Decreto Nº 8.752, de 9 de maio de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Formação dos Profissionais da Educação Básica, o Parecer CNE/CES nº 246, 

de 4 de maio de 2016, homologado por Despacho do Ministro de Estado da 

Educação publicado no Diário Oficial do União de 12 de maio de 2016 e a 

Resolução Nº 2, de 13 de maio de 2016, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para 

Funcionários da Educação Básica. 

 

Mesmo diante dessas proposições, a escola sofre pressão da sua época, por se 

constituir como uma instituição da sociedade, e é ainda influenciada por quase duas décadas 

de políticas privatistas. As relações do universo educacional também sofrem intervenção da 

degradação das relações humanas. É importante priorizar o ensino como meio de 

desenvolvimento do sujeito social, da formação cidadã e não, necessariamente, reprodutores 

da lógica de lucratividade do sistema de produção, isto é, é preciso desvincular a educação da 

lógica do capital, não permitindo que o currículo seja mero instrumento do simples 

treinamento de habilidades e técnicas a serviço da reprodução capitalista.  
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5 A IMPLANTAÇÃO DO PROFUNCIONARIO NO IFBA 

 

 

A proposta de implementação do Profuncionário no IFBA surgiu de uma premissa 

dessa instituição em trabalhar com a educação a distância. Assim, no ano de 2012, a então 

reitora do IFBA propôs a um grupo de professores do Campus Avançado de Dias D’Ávila, 

que desenvolviam algumas atividades relacionadas à educação a distância, que essa 

modalidade de ensino fosse instituída até o final de 2013. 

A experiência do instituto com o ensino a distância se deu a partir da execução do 

Profuncionário. Pelo levantamento documental e bibliográfico realizado nessa investigação, 

as informações que nos permitem tratar da estrutura institucional para abarcar essa demanda 

também são debatidas a partir de então, assim como destacou Reis (2015).   

Logo, os desafios foram vários e de natureza diversa, a exemplo da responsabilidade 

pela condução e execução do Programa em sua fase inicial, pois a educação a distância não 

era permanente no IFBA o que tencionava a relação educação x trabalho, conforme apontou 

Reis (2015): 

Então, estamos falando de uma equipe que se encontra sobrecarregada de 

responsabilidades institucionais, em meio a uma configuração de trabalho 

extremamente precarizada e flexibilizada, porque não se encontra devidamente 

amparada pela Consolidação das leis do trabalho - CLT e nem pelo regime de 

trabalho estatutário, pois o regime de bolsa não se configura como atividade passível 
de vínculo empregatício (REIS, 2015, p. 102). 

 

Já debatemos linhas atrás esse contexto trabalhista e que muito prejudica a eficácia, 

tanto do Programa como da condução de estratégias de ensino dessa natureza. Além dessas 

questões mais gerais, havia ainda a ausência de estrutura que assegurasse ações mais 

rotineiras do Programa e mais diretamente relacionadas ao cotidiano dos estudantes 

profissionais, como o frágil registro de frequência, organização das aulas presenciais e 

semipresenciais, avaliações, recuperação, etc. Realidade, que segundo avaliação de Reis 

(2015) deriva do fato de que o instituto estava em uma situação de conflito no currículo, ou 

seja, inovando com a proposta do trabalho em rede, mas arraigado na proposta de currículo 

disciplinar. Para esse mesmo autor: 

 

Portanto, trata-se de um programa que, para alcançar certa institucionalização, 

precisou trabalhar e operar a partir de todo um conjunto de técnicas, valores e 

normas existentes na instituição, que ajudaram a informar um ideal de currículo a ser 
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seguido. Mas, por outro lado, por tratar-se de um tipo de educação que não pode 

prescindir completamente da dinâmica da rede. Então, o Profuncionário, no IFBA, 

fica em uma espécie de limiar, numa fronteira entre duas lógicas, que podem ser 

consideradas opostas, em alguns pontos e linhas de força, ou seja, estamos diante de 

um programa fissurado e contestado por duas forças: a lógica disciplinar e a lógica 

da rede. (REIS, 2015, p. 101). 

 

São questões como estas que problematizaram o início da execução do Profuncionário 

no IFBA, o qual exigiu das equipes de coordenação e também dos alunos, um esforço maior 

para conseguirem formar e serem formados no Programa. Ainda assim, com essas e outras 

demandas, turmas foram abertas e fases de aplicação do Profuncionário foram sendo gestadas 

conforme ilustraremos nas próximas páginas.  

Após a aceitação da proposta de trabalho com o ensino a distância através do 

Profuncionário pelos professores do Campus Avançado de Dias D’Ávila, os procedimentos 

preliminares da equipe de professores do referido Campus foram para buscar as opções 

disponíveis que poderiam dar o suporte técnico e o financiamento necessário para 

implementação e viabilização do sistema de ensino a distância. Uma opção encontrada foi a 

Rede e-Tec
6
, iniciativa do Governo Federal, cujo propósito é incentivar a realização de cursos 

técnicos, como a formação proposta pelo Profuncionário que está inserido nessa rede.  

A escolha de uma base técnica foi importante porque atendeu ao plano do IFBA em 

ofertar uma diversidade de estratégias de ensino condizente com o seu perfil de atuação. Com 

uma análise apurada das possibilidades existentes para implementação do sistema de ensino a 

distância, a escolha pela Rede e-Tec mostrou-se como a mais indicada, haja vista a 

identificação do Profuncionário como uma solução viável ao propósito da própria rede. 

As primeiras tentativas de aplicação do Profuncionário não foram tão eficazes, em 

decorrência de fatores como a inexperiência com a educação a distância e, por vezes, devido 

aos desencontros de posições ou problemas na condução das lideranças que refletiram nas 

ofertas seguintes, as quais encontraram outras resistências por não haver um acolhimento 

expressivo do instituto aos estudantes do Profuncionário, por isso eles não se sentiam 

pertencentes ao cotidiano desse espaço. Soma-se a isso a insatisfação dos professores que se 

dispuseram a trabalhar no Profuncionário e se depararam com a falta de representatividade 

                                                             
 

6 A Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de 

ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de 
colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/rede-

e-tec-brasil>.  Acesso em maio 2017.   

http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil
http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil
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dessa modalidade de ensino no IFBA. Portanto, não houve de fato um apoio concreto na 

execução do Programa, por parte da reitoria, o que demonstrou a fragilidade da liderança na 

condução do Programa. 

Tais fatores mostram que a equipe do Profuncionário tinha uma posição com certa 

vulnerabilidade nos campi, entretanto a equipe de coordenadores gerais tentava manter um 

diálogo e relação mais próxima entre as hierarquias de coordenações. Ainda assim, a 

avaliação do processo de implementação do ensino técnico a distância no IFBA, foi descrita 

como positiva, conforme afirmado por nosso entrevistado: 

 

A primeira e a segunda equipe montadas para gerir o Profuncionário não deram 
certo e foi a partir da formação da terceira equipe que as coisas começaram a 

funcionar. E em outubro de 2013, dentro da meta estabelecida pela reitoria, realizou-

se a primeira aula do Profuncionário no IFBA. Por isso, esse ano é muito importante 

para a Educação a Distância no IFBA, que através do Profuncionário, realizou a 

primeira grande iniciativa em EaD na instituição. Existiam outras, mas que nem de 

perto tinham o tamanho e a importância do Profuncionário. [...] Daí, no início, foi 

montado um modelo de gestão que era sabido que não daria certo, mas era preciso 

começar. Nesse formato, a gestão de toda EaD do IFBA ficava centralizada na 

reitoria. (C1 - relato oral, 2016).  

 

Passado esse primeiro momento de implementação do Programa, o planejamento do 

Profuncionário centralizou-se na reitoria do IFBA. Esse foi apresentado ao Conselho Superior 

do Instituto, quando se fez uma convocação dos diretores para avaliarem em conjunto a 

adesão total do instituto à nova proposta de trabalho. A convocação foi aceita pelos diretores, 

os quais se mostraram abertos à proposta e já iniciaram os procedimentos pela escolha dos 

coordenadores locais do programa. 

As etapas seguintes foram direcionadas aos coordenadores locais de cada campus, os 

quais deveriam buscar apoio junto à prefeitura local e da região e convidá-los a um 

momento de formação ofertado pelo campus. À prefeitura local, através da secretária 

municipal de educação, caberia a função de fazer um levantamento dos profissionais 

interessados em participar da formação a ser promovida pelo IFBA. Os dados 

levantados junto às prefeituras/secretarias municipais de educação eram 

encaminhados ao Campus em que o curso ocorreria e, em seguida, para a 

Coordenação Geral do Programa, em Salvador, onde eram analisados para 

planejarem as aulas do Profuncionário. Além de verificarem a demanda dos 

funcionários da região, cabia às prefeituras proporcionarem as condições necessárias 

para que os funcionários pudessem participar dos momentos de formação presencial 
que ocorriam uma vez por semana no campus no turno vespertino. As escolas que 

tivessem profissionais participando dos cursos técnicos deveriam se organizar para 

facilitarem a saída dos funcionários sem lhes causar ônus e a frequência destes era 

registrada pelo IFBA, sendo encaminhada mensalmente à secretaria de educação do 

município, conforme nos foi relatado em entrevista. (C2 – relato oral, 2016). 

 

O levantamento desses dados é fundamental para nortear as ações, bem como para 

mapear demandas de ordem logísticas a serem adotadas pelos envolvidos.  
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As escolas que tivessem profissionais participando dos cursos técnicos deveriam se 

organizar para facilitarem a saída dos funcionários sem lhes causar ônus e a 

frequência destes era registrada pelo IFBA, sendo encaminhada mensalmente à 

secretaria de educação do município, conforme nos foi relatado em entrevista (C2 - 

relato oral, 2016).  

 

A referência inicial para implementação do Profuncionário no IFBA adveio de 

experiências já realizadas no Instituto Federal do Paraná (IFPR). A proposta inicial 

se baseava na gestão dos cursos através da equipe do IFPR, e ainda se 

responsabilizariam por: impressão e entrega dos módulos de estudos de cada 

disciplina, transmissão das aulas, etc. Assim, inicialmente, as vídeos-aulas eram 
transmitidas aos estudantes do IFBA, mas problemas de logística, como as 

diferenças nos horários, a estrutura dos campi, despertou a necessidade de 

reformular todo o material e as aulas, conforme relatado por nossos entrevistados 

(C3 - relato oral, 2016).  

. 

 

Contudo, a maior motivação para operar mudanças na estrutura inicialmente utilizada 

como referência foi a concepção pedagógica de curso a ser oferecido, pois se chegou à 

conclusão de que era preciso adequar o Programa à realidade do IFBA. Foi o que destacou 

Reis (2015): 

 

No IFBA, a equipe gestora do Programa não concordou com a metodologia inicial 

que seria de replicar o Programa a partir da experiência do Instituto Federal do 

Paraná – IFPR. A metodologia do IFPR consistia em um encontro presencial na 

semana com atividades, a serem desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem –AVA. O encontro presencial seria exclusivamente através de 

transmissão de vídeo aulas, com professores do Paraná. Mas a equipe entendeu que 

essa metodologia, além de tornar o processo didático pedagógico monótono, por que 
criaria pouca possibilidade de interação e contato entre os professores e estudantes, 

ainda teria uma reverberação muito impactante sobre o currículo dos cursos (REIS, 

2015, p. 97). 

 

A não concordância em aplicar a mesma metodologia utilizada pelo IFPR, isto é, 

encontros presenciais durante a semana e realização de atividades através da plataforma 

virtual de aprendizagem - AVA derivou-se do fato de que tal metodologia não caberia na 

rotina dos estudantes do Programa no IFBA, haja vista poder causar falta de estímulos à 

continuidade do Programa, dada a monotonia da ação e falta de interatividade, que impactaria 

na aprendizagem dos alunos.  

Para o mesmo autor (REIS, 2015), era preciso reconfigurar a proposta inicial baseada 

nas aplicações do IFPR para um novo formato de curso que não descaracterizasse a relação 

entre professores e alunos e, mesmo no formato EaD, reverberasse negativamente no processo 

de ensino-aprendizagem. Uma postura mais propositiva da equipe gestora foi destacada pelo 

entrevistado quando trata da mudança no olhar sobre os atores envolvidos no Programa, ao 

pontuar que: 



70 
 

De tal modo, foi forjando-se um modo diferente de fazer, uma forma independente 

de qualquer outro instituto, mesmo tendo poucos recursos estruturais e de mão de 

obra qualificada disponível na instituição que tivesse experiência com esse tipo de 

ensino. No decorrer dessa experiência foi sendo construída uma metodologia própria 

de ensino à distância (REIS, 2015. p.97). 

 

O entrevistado C2 destaca ainda que:  

 

A mudança iniciou pela desconstrução da ideia de que o ensino a distância não tem 

qualidade assegurada, como se fosse uma estratégia de ensino de menor valor. Isso 
foi significativo, haja vista, ter alterado até o tratamento que era dado aos estudantes 

do Programa, a forma como eram vistos na instituição. Os estudantes passaram a ser 

mais acolhidos e respeitados, inclusive pelos demais estudantes e por funcionários 

da instituição, situação distinta da que ocorria no início da oferta do Programa, 

quando houve relatos de exposição, assédio aos estudantes do Profuncionário por 

alguns setores do IFBA. (C2 – relato oral, 2016). 

 

Assim, foi-se construindo um novo jeito de conduzir o Profuncionário, tentando uma 

identidade própria do IFBA, mesmo com problemas de outras ordens, como a disponibilidade 

de recursos, infraestrutura, recurso humano qualificado e disponível para atuação nessa 

modalidade de ensino. Ainda, na perspectiva pedagógica, havia a questão do regionalismo dos 

conteúdos abordados no material didático elaborado pelo IFPR, que não se adequava à 

realidade dos funcionários em formação pelo Profuncionário na Bahia, tornando-se um dos 

motivos que levaram a um posicionamento mais incisivo da coordenação do IFBA em 

assumir todas as ações do Programa.   

Mesmo diante desses desafios, a primeira oferta do Profuncionário do IFBA teve 

grande abrangência, tendo sido iniciada em outubro de 2013, com adesão dos seguintes 

campi: Barreiras, Camaçari, Dias D’Ávila (Unidade Avançada de Camaçari), Euclides da 

Cunha (unidade avançada de Paulo Afonso), Ilhéus, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, 

Jacobina, Jequié, Juazeiro (unidade avançada de Paulo Afonso), Paulo Afonso, Porto Seguro, 

Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista; já na segunda 

oferta do Programa, os campi de Ubaitaba (unidade avançada de Porto Seguro) e Santo 

Antônio de Jesus.  

O Programa foi implementado também no município de Ipirá, mesmo sem campus na 

cidade, tendo sido coordenado pelo Instituto. Na primeira oferta, foram matriculados mais de 

3 mil estudantes nos diferentes cursos ofertados, conforme indicado no Quadro 3. 
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QUADRO 3 – NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS POR CURSO – 1ª OFERTA DO 

PROFUNCIONÁRIO NO IFBA 

Fonte: Coordenação do Profuncionário no IFBA, Salvador/BA, nov/2016. 

 

O quantitativo expressivo de inscritos demonstra, a nosso ver, um grande anseio da 

sociedade para preencher essa lacuna em sua escolarização formal e aperfeiçoamento 

profissional, como também, da própria instituição ofertante, na função dos coordenadores do 

Programa, os quais tendo observado a grande demanda, buscaram apoio junto a outras 

instituições de ensino e órgãos públicos da esfera representativa do Estado. 

Já na segunda etapa de oferta do Programa, houve uma queda percentual de matrículas 

se comparada com a primeira oferta do Profuncionário no IFBA, conforme disposto a seguir: 

 

FIGURA 2 – NÚMERO DE TURMAS OFERTADAS – PROFUNCIONÁRIO NO IFBA. POR OFERTA 

E POR CURSO. 

 

Fonte: Coordenação do Profuncionário no IFBA, Salvador-BA, nov/2016. 

Cursos Total de alunos Nº de turmas 

Alimentação escolar 784 20 

Infraestrutura escolar 804 29 

Multimeios didático 802 22 

Secretaria escolar 1.045 25 

Total 3.435 96 
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A demanda por cursos e por matrículas mostrou-se inferior na segunda etapa do 

Programa. Trata-se, pois, de um momento em que o Profuncionário no IFBA passava por uma 

transição em sua estrutura pedagógica, cortes na educação ocorridos no âmbito nacional, das 

impossibilidades existentes de abrir mais turmas, enfim, um cenário que pode ter influenciado 

a redução na oferta e procura dos cursos. Ademais, por decisão da Pró-Reitoria de ensino o 

Profuncionário seria ofertado apenas nos campi que tivessem condições de gerenciá-lo de 

modo mais independente da coordenação geral, instituída na reitoria em Salvador-BA. 

Assim, seguiu-se com a oferta da segunda etapa de aplicação do Profuncionário no 

IFBA, anos 2014-2016, nas unidades de Ubaitaba e Santo Antônio de Jesus, sendo que no 

primeiro houve 290 matrículas (Figura 3) e, no segundo, cerca de 195 matrículas (Figura 4).   

 

FIGURA 3 – NÚMERO DE MATRÍCULAS POR CURSO, EM VALORES ABSOLUTOS – 

PROFUNCIONÁRIO NO IFBA/CAMPUS UBAITABA (2014-2016). 

 

Fonte: Coordenação do Profuncionário no IFBA, Salvador-BA, nov./2016. 
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FIGURA 4 – NÚMERO DE MATRÍCULAS, EM VALORES ABSOLUTOS – PROFUNCIONÁRIO NO 

IFBA/CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS (2014-2016). 

 

Fonte: Coordenação do Profuncionário no IFBA, Salvador-BA, nov/2016. 

 

Desde então, tem-se verificado estratégias, tanto em nível nacional como estadual, de 

pensar novas possibilidades para melhorar a condução do Profuncionário, como processos de 

formação, revisão das infraestruturas, elaboração de planos de ação para oferta de cursos para 

os próximos ciclos.
7
 

Apesar de inicialmente a aplicação do Profuncionário não terem tido o êxito esperado, 

as ofertas seguintes encontraram outras resistências. Isso porque alguns estudantes 

estranhavam o cotidiano das atividades e se sentiam desconfortáveis para realizarem as suas 

atividades no Instituto, por não se sentirem adequadamente acolhidos, ou pela insatisfação de 

alguns professores do Programa quanto à falta de representatividade dessa modalidade de 

ensino no IFBA ou mesmo por problemas relativos ao apoio da Coordenação Geral do 

Programa e da Administração ao bom funcionamento dos cursos, em especial, nas turmas 

ofertadas fora do Campus de Salvador. 

                                                             
 

7  Como exemplo, em 18 de dezembro de 2015, a Coordenação Geral de Fortalecimento dos Sistemas Públicos 

(CGFS), da Setec/MEC, realizou a primeira webconferência do Profuncionário, como uma ação mobilizadora e 

preparatória para a oferta dos cursos em 2016. De acordo com a coordenação a Setec/MEC, o ciclo de 

webconferências tem como objetivo o diagnóstico da demanda e elaboração do plano estratégico para oferta dos 

cursos do Profuncionário 2016-2018, à luz do Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024, Lei Federal nº 
13.005, de 25 de junho de 2014). Com esse foco, a Setec passou a realizar as webconferências, que tiveram 

como agenda: de janeiro a março de 2016, nas seguintes datas: 18/12/2015, 19/02/2016, 18/03/2016, 13/04/2016. 
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Tais fatores mostram que as equipes do Profuncionário se sentiam muito vulneráveis 

nos campi, ainda que a equipe central do Programa tentasse manter com elas um diálogo e 

uma relação mais próxima quanto possível. Apesar de todos os problemas enfrentados, a 

oferta dos cursos, na forma de ensino técnico a distância no IFBA foi descrita como positiva, 

conforme afirmado por um dos entrevistados: 

 

A primeira e a segunda equipe montadas para gerir o Profuncionário não deram 

certo e foi a partir da formação da terceira equipe que as coisas começaram a 

funcionar. E em outubro de 2013, dentro da meta estabelecida pela reitoria, realizou-

se a primeira aula do Profuncionário no IFBA. Por isso, esse ano é muito importante 
para a Educação a Distância no IFBA, que através do Profuncionário, realizou a 

primeira grande iniciativa em EaD na instituição. Existiam outras, mas que nem de 

perto tinham o tamanho e a importância do Profuncionário. [...]. Daí, no início, foi 

montado um modelo de gestão que era sabido que não daria certo, mas era preciso 

começar. Nesse formato, a gestão de toda EaD do IFBA ficava centralizada na 

reitoria. (C1 - relato oral, 2016).  

 

Os problemas enfrentados para a implantação do Profuncionário no IFBA exigiram de 

gestores, equipes de coordenação, alunos e professores um esforço maior para o sucesso e 

continuidade do Programa. A partir de então, a coordenação passou a planejar a execução do 

Profuncionário de acordo às especificidades locais e aprimorar a gestão do programa. Na 

medida em que a demanda aumentava, em termos de número de alunos – profissionais da 

educação não docentes – a necessidade de pensar a condução do programa também foi se 

estendendo para que, acima de tudo, fosse ofertada uma formação de qualidade a esses 

profissionais.  

 

5.1 O Profuncionário e a Educação a Distância no IFBA: desafios da gestão para a 

oferta concomitante 

 

Muitos são os desafios no tocante ao planejamento educacional que se impõem a uma 

instituição de ensino. Um deles é a garantia na qualidade de ensino e oferta ampliada desse 

para atender às demandas da sociedade, sobretudo na contemporaneidade. O uso das mídias 

online, por exemplo, são representativas dos novos hábitos sociais e as instituições de ensino 

vêem nessa realidade virtual, um modo de alcançar um público sempre maior. 

Partindo desse pressuposto, as instituições de ensino tendem a abarcar as demandas da 

sociedade e a buscar meios de adequar sua estrutura às novas necessidades de formação. 

Nesse caso, o ensino a distância visa sanar necessidades de formação inicial ou continuada, 
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enquanto que as instituições de ensino, propiciam novas possibilidades de acesso para a 

população. 

Do ponto de vista da execução da modalidade de ensino a distância, um primeiro 

desafio é sua aceitação como um modo eficiente de formação. A cultura do senso comum 

remonta à educação a distância como uma modalidade inferior, desqualificada, condição que, 

na compreensão de Rios, Souza e Reis (2015), pode ter vinculação a uma diferenciação entre 

educação presencial e educação a distância, como se ambas as modalidades fossem opostas e 

não complementares.  

Esse pré-conceito existente sobre o ensino a distância, como uma opção de formação 

menos qualificada, influi não apenas na concepção da sociedade civil, mas, de modo mais 

preocupante, na ação administrativa das instituições que ofertam essa modalidade de ensino. 

Conforme expuseram Rios, Reis e Souza (2015), a concepção negativa que é atribuída ao 

ensino a distância, por vezes serve de respaldo para gestores realizarem um mau uso dos 

recursos direcionados à EaD, culminando na atividade fim, a aprendizagem dos estudantes. 

Para os mesmos autores: 

 

[...] é comum a falta de planejamento adequado às características do ensino nessa 

modalidade, o que culmina no mau dimensionamento dos custos, na pouca ou 

nenhuma preparação dos profissionais que medeiam o aprendizado, seja por falta de 

conhecimento no uso dos recursos computacionais ou por falta de fundamentação 

teórica, e na precariedade da infraestrutura de acesso aos recursos didáticos. Esse 

frágil planejamento, associado à falta de critérios e de estrutura de avaliação formal 

desses cursos, acaba por gerar diversos dos problemas enfrentados na execução de 

cursos; sendo que parte desses problemas está relacionada com aspectos 

pedagógicos (RIOS; SOUZA; REIS, 2015, p. 232). 

 

Esses fatores destacados pelos autores culminam em uma visão equivocada por parte 

dos estudantes de como deva ocorrer o ensino a distância, de como os professores devem 

proceder, da execução das aulas que implica inclusive no desenvolvimento da autonomia 

desses. Para tanto, um conjunto de elementos são importantes para que a aprendizagem de 

fato se efetive, conforme expuseram os supracitados autores:  

 

A percepção da qualidade do ensino, independente da forma, meio e tempo em que é 

ofertado, está relacionada com: (a) a organização pedagógica da gestão e 

participação, (b) a efetividade do processo de ensino-aprendizagem, (c) os atores 

envolvidos, (d) o engajamento de todos os atores no processo, (e) a cultura, e (f) o 

contexto em que se insere a organização responsável pelo curso. (RIOS; SOUZA; 

REIS, 2015, p. 232). 
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Todos esses elementos são importantes na efetiva qualidade de ensino, seja na 

modalidade presencial ou a distância. Contudo, nesse capítulo, chamamos a atenção para as 

ações gestoras, não com isso querendo colocar em demérito o trabalho dos demais agentes. É, 

antes, uma opção de conduzir a leitura pela ótica que propomos, a partir do planejamento do 

Profuncionário. 

O planejamento na oferta de cursos a distância é uma etapa essencial para a eficácia da 

aprendizagem nessa modalidade. Esta é a compreensão de Rios, Souza e Reis (2015), ao 

destacarem que: 

 

Esse planejamento abarca processos vinculados à concepção, produção, 
implantação, monitoramento e controle das atividades voltadas ao desenvolvimento 

de cursos a distância e inclui, desde a escolha da abordagem teórica de ensino-

aprendizagem até procedimentos gerenciais que garantam a realização do projeto 

(RIOS; SOUZA; REIS, 2015, p. 250). 

 

Assim, o planejamento perpassa todas as fases da oferta de ensino e em todo o tempo 

de execução, desde a elaboração do plano de trabalho ao produto final, que não se esgota na 

certificação. Por isso é importante para o planejamento das próximas ofertas, o feedback que o 

estudante egresso dá como resposta de eficácia ou não de sua formação.  

Assim, as ações gestoras e de planejamento devem considerar um conjunto de fatores 

para que a oferta de cursos a distância seja efetiva, dentre os quais podem ser citados: o 

contexto de implementação do curso, as condições de execução do curso, o público a ser 

abrangido, a proposição de um organograma de atividades a serem desenvolvidas para, então, 

cogitar a viabilidade de ofertar o curso (RIOS; SOUZA; REIS, 2015). 

Em se tratando das ações voltadas para implementação do Profuncionário no IFBA, 

conforme dissemos anteriormente, o processo foi estruturado, inicialmente, com base nas 

experiências e colaboração administrativa do IFPR. Os professores convidados a integrarem 

as coordenações tinham pouco conhecimento sobre a dinâmica do Programa e, por isso, 

tiveram que se adaptar à nova proposta de trabalho, ao passo que buscavam opções de 

gerenciamento que estivessem mais de acordo com as especificidades locais. 

Nesse sentido, é importante destacar a fala de C3 a qual pontua que: 

 

A gestão do Profuncionário no IFBA ocorreu de modo colaborativo, mediante 

participação ativa da equipe que se estruturou naquele momento, o que favoreceu o 

desenvolvimento do Programa. Pode-se também atribuir os acertos do Programa à 

experiência em pesquisas acadêmicas de alguns integrantes da equipe, voltadas para 

processos colaborativos. Tais elementos foram adotados para a execução das ações 
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do Profuncionário, ideia acolhida pelos coordenadores por acreditarem em relações 

mais horizontalizadas no trabalho institucional. (C3 – relato oral, 2016). 

 

A proposta do trabalho colaborativo, em nosso recorte, ampara-se na construção 

teórica que trata da gestão participativa pautada em uma distribuição de ações realizadas 

coletivamente pelos atores envolvidos no ambiente de trabalho, isto é, um modo de execução 

de tarefas de forma coletiva e colaborativa a fim de alcançar uma meta comum.  

Nesse sentido, importante contribuição é dada por Rios (2013) ao relacionar essa 

proposta à execução do Profuncionário, por entender que a partir das demandas eirigidas pela 

gestão participativa foi impulsionado o surgimento de organizações em rede colaborativa. No 

contexto histórico, as redes colaborativas ganharam proporções mais alargadas com o 

aparecimento e difusão da rede computadores e uso da internet passando por distintas 

variações e termos de forma e nomenclatura.  

Desse modo, pela proposição de Rios (2013), em relação com o que se pretendeu 

realizar à frente do Profuncionário, as relações de trabalho nesse Programa, basearam-se em 

uma ação em rede, coletiva e colaborativa, caraterizadas por: 

 

Uma variedade de entidades (organizações e pessoas), cujos participantes são em 

grande parte autônoma, geograficamente distribuída, e heterogênea em termos de 

ambiente operacional, cultura, capital social e objetivos, mas colaboram para melhor 

realização de objetivos comuns. (RIOS, 2013, p. 119). 

 

Um perfil que harmoniza com o que as equipes de coordenação pensaram para o 

trabalho no Programa é levar em consideração os benefícios do pensar coletivamente que 

deve se sobressai ao trabalho individual. Com uma gestão colaborativa há mais possibilidades 

de relacionar práticas e saberes de diversas perspectivas segundo propõe a interação em rede, 

buscando incrementar e valorizar a produção do conhecimento coletivo (RIOS, 2013). 

A gestão do Profuncionário no IFBA ocorreu, assim, pela ação coletiva e as equipes se 

organizam segundo as seguintes funções: 

a) 1 Coordenador de projeto 

b) 1 Coordenador adjunto 

c) 4 Coordenadores de curso 

d) 20 Coordenadores de campi/polo (1 para cada polo) 

e) 4 tutores a distância ( 1 para cada curso) 

f) 40 tutores presenciais ( 2 para cada campi/polo). 
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Entendemos que a equipe formada para condução do Profuncionário compôs-se por 

número aquém, em termos de recursos humanos, para a demanda do Programa, sobretudo, se 

comparamos com o que propõe o documento de orientações gerais do MEC que trata sobre a 

estrutura dos cursos a distância (Figura 5).  

 

 FIGURA 5 – ORGANOGRAMA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA 

 

Fonte: Brasil (2012). 

 

Salientando que a referida estrutura do MEC é apenas uma proposta, cada instituto 

pode adequar à sua proposta particular, assim como ocorreu no IFBA. Em termos práticos, o 

Profuncionário contava com um coordenador geral, um coordenador adjunto e um 

coordenador da Rede e-Tec, também, os coordenadores dos polos de cursos, os monitores e 

estagiários. A maior parte dessa equipe foi alocada na Proen. 

Mesmo com essa estrutura e quantitativo de profissionais, as ações a serem 

desenvolvidas para executar o Programa eram enormes e demandavam um grande esforço, 

muito em virtude da velocidade com que chegavam as demandas, ainda mais em se tratando 

de EaD. O compartilhamento das tarefas, segundo depoimentos dos entrevistados, facilitava o 

trabalho, pois dentro da demanda de trabalho, os coordenadores desenvolviam funções com as 

quais mais se identificavam. Então, havia quem trabalhasse diretamente com as questões de 

TI, outros com o atendimento ao público ou com as questões de gestão (burocráticas) 

propriamente ditas, criando um clima mais harmônico na condução do Programa. 

Sobre as demandas, nossos entrevistados destacaram: 
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A oferta do Profuncionário no IFBA aconteceu de modo muito ousado, a gente 

transgrediu o que era pedido a nós, porque não fizemos só o ensino, mas também 

fizemos a pesquisa e extensão envolvendo o Programa. E, a princípio, nem pesquisa 

e nem extensão estavam nos planos, fizemos seminários de integração, envolvendo 

quase todos os polos. Criamos um Congresso de Educação Profissional para falar da 

nossa experiência como Profuncionário (C2 – relato oral, 2016). 

 

Após as primeiras ações de implementação do Programa, os coordenadores envolvidos 

perceberam que se tratava de um Programa com grande importância social, passando a se 

engajar de modo mais incisivo na administração do Profuncionário, apesar de bastante 

desafiador, conforme relatou nossos entrevistados sobre seu ingresso na coordenação: 

 

Eu entrei no Profuncionário muito por acaso, nunca tinha ouvido falar do Programa 

antes, mas me interessei por ele se tratar de uma formação com relevância social e 

por perceber que a equipe estava muito engajada para fazer o Profuncionário 

acontecer. Então, eu avaliei que seria uma experiência bastante enriquecedora, como 

de fato foi. A gestão do Programa se deu num clima muito bom, através de 

processos colaborativos, onde as relações eram horizontalizadas e as 

responsabilidades partilhadas, não existia uma divisão rigorosa de cargos entre os 

coordenadores, bem como as suas atribuições. Fazíamos de tudo um pouco e 

buscávamos nos ajudar constantemente, pois, buscávamos potencializar o trabalho 

um do outro, não havia rivalidade ou segregação na equipe. (C2 – relato oral, 2016). 

 

Aos poucos, os coordenadores foram tendo noção da dimensão das demandas do 

Programa e procurando meios de torná-lo funcional. Uma das etapas foi repensar o 

orçamento. Já havia uma verba prevista para a implantação do Programa, os coordenadores 

tinham que elaborar o plano de trabalho e o orçamento, além da melhor forma de gerir o 

recurso. Parte desse recurso já havia sido investida em equipamentos e impressão de material 

didático (os quais chegavam com certa demora), apesar dessas ações iniciais, ainda havia 

muito a se fazer, conforme pontuou nossos entrevistados: 

 

[...] tinha alguma coisa feita, mas não havia nenhuma estruturação, pelo menos não 

me foi passado. Então, quando eu cheguei era como se não tivesse nada. Comecei 
tendo que pensar toda a estruturação organizacional mesmo, de processo de trabalho 

e fiz com base na minha experiência, eu já tinha experiência de coordenação de 

Programa grande, mas não tão grande, coordenei um curso de especialização que 

tinha quase dois mil alunos, eram quinze polos distribuídos em todo o estado da 

Bahia; tinha, também, experiência em curso de extensão que tinha polos até fora do 

estado: Maranhão, Sergipe, Alagoas. Mas, a complexidade de um curso regular 

como o Profuncionário é muito grande, é como se fosse um curso de graduação, 

porque se trata de um curso que não pode ser interrompido por qualquer motivo que 

seja, ele tem que continuar, pois, tem o semestre a cumprir (C3 – Relato oral, 2016).  

 

Mesmo diante de um profissional com experiência em gerir Programas dessa natureza, 

o Profuncionário mostrou-se ainda mais complexo levando em conta as suas especificidades e 
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estrutura organizacional que impunham uma rotina regular de funcionamento, exigindo uma 

dedicação quase que exclusiva ao Programa. 

Esse mesmo entrevistado informou que após a reestruturação do Programa o 

orçamento foi refeito, contudo, nada que provocasse grandes alterações no projeto inicial ou 

preocupação em assegurar sua viabilidade, pois, segundo os entrevistados, o compromisso era 

com a qualidade do ensino. Com o orçamento ajustado, foi possível, por exemplo, contratar 

mais profissionais para atuarem no Programa. 

Foram ações que a equipe de coordenadores insistiu em realizar para que o 

Profuncionário pudesse acontecer e de forma satisfatória, atendendo às necessidades locais e 

garantindo qualidade no ensino. As mudanças aconteceram no decorrer dos cursos, até mesmo 

porque oportunizou um conhecimento mais profundo pelas equipes de coordenação acerca da 

dinâmica do Programa. 

As alterações que foram feitas no Profuncionário mostram-se como um modo de 

valorização do profissional pela atenção voltada à formação, a qual deve ser acompanhada de 

melhorias na sua infraestrutura, nas condições de trabalho dos profissionais que atuam no 

Programa, bem como uma ação formativa dos estudantes, que também são trabalhadores, de 

modo que saibam pleitear os mesmos direitos em seu ambiente de trabalho.  

Sendo assim, há a necessidade de se pensar na integração da formação pedagógica 

desses novos profissionais da educação, com os objetivos do Programa de uma capacitação 

mais sólida e concreta, capaz de promover uma aprendizagem significativa nessa modalidade 

de ensino e que seja, além de tudo, uma formação que não se restrinja ao aperfeiçoamento 

profissional, mas antes, uma formação para vida. 

 

5.2 Estratégias de gestão adotadas ao Profuncionário do IFBA: o cotidiano do 

Programa 

 

A oferta do Profuncionário levou a equipe gestora do IFBA a pensar sobre a 

organização e estrutura de gestão do Programa, mas também na necessidade de integração da 

formação pedagógica desses novos profissionais da educação, com os objetivos do Programa, 

realizando uma formação capaz de promover aprendizagens significativas em um curso 

voltado para funcionários de escola e ofertado na modalidade a distância.  

Por definição, os IF têm como um dos objetivos ofertar o ensino técnico e o científico, 

articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, recusando o 
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conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, 

buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na 

formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação 

qualitativamente superior. Nesse sentido, a formação deve se comprometer com: “Um 

profissionalizar-se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de reinventarem-se no mundo 

para o mundo, princípios esses válidos, inclusive, para as engenharias e licenciaturas” 

(PACHECO, 2011, p. 15). 

A estratégia de oferta de ensino adotada para realização da formação proposta pelo 

Profuncionário, a Educação a Distância, mostrou-se como uma opção avançada e abrangente 

em termos de alargamento da oferta de ensino e aprendizagem, isto é, um modo de abarcar 

um maior número de sujeitos, formando-os profissionalmente, intensificando e diversificando 

os meios de interação social, através de uma plataforma que dispõe de recursos variados de 

comunicação e estratégias de aprendizagem. 

Contudo, há de se considerar a adequação dessa estratégia de ensino com a realidade 

dos alunos, na medida em que boa parte não tem acesso aos recursos digitais, ou não sabem 

lidar com as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Assim, o processo deve 

iniciar pelo o que podemos chamar de letramento digital para, então, seguir com a condução 

das aulas, considerando as necessidades dos estudantes, conforme descrição de um dos nossos 

entrevistados: 

 

Era muito interessante perceber essas variadas narrativas de empoderamento, 

pessoas que não sabiam no começo sequer pegar no mouse, saem, ao final do curso, 

sabendo mexer bastante no computador, na internet, ou seja, é também uma questão 

de inclusão digital. Pessoas que tinham medo de computador, acabam fazendo um 

curso completo no computador. (C2 – relato oral, 2016).  

 

O perfil dos alunos do Profuncionário pode ser descrito como pessoas com idade 

superior a 40 anos, com baixa escolaridade, as quais não possuem em sua rotina o contato 

com equipamentos digitais, com o uso da informática, nesse sentido, C2 continua: 

 

Esses alunos precisaram se adequar aos novos modos de aprendizagem no ensino 

formal. A proposta de execução do Profuncionário só se aplicaria se fosse 

disponibilizada a esses alunos a oportunidade de atualização e adequação a esses 

modos de interagir e aprender, pois, não adiantaria impor uma estratégia pedagógica 

se não fosse inserida no contexto dos alunos.(C2 – relato oral, 2016). 
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Além disso, há que se pensar no lugar do estudante do Profuncionário no âmbito do 

IFBA, o que perpassa, primeiramente, pelo reconhecimento desse sujeito também como 

integrante da comunidade escolar do IFBA e que deve ser tratado como tal. Realidade que não 

se efetivava nas primeiras experiências com o Profuncionário, haja vista que o ingresso no 

curso, não significava, necessariamente, ingresso no contexto escolar do Instituto, causando 

certo estranhamento nos alunos ao passarem por situações até mesmo constrangedoras, como 

a negativa do seu acesso às áreas de convivência da instituição ou aos serviços do campus, 

como a biblioteca. 

A modalidade de Ensino a Distância, ainda incipiente no IFBA e, sobretudo, a forma 

como ocorrem as aulas (encontros presenciais uma vez por semana), podem ter gerado certa 

estranheza tanto nos alunos, como na comunidade do Instituto em geral. Isto porque a rotina 

do Instituto centra-se num contato mais direto, diário, físico sendo esse o medidor da eficácia 

(curso, estudante etc.) e mediador das relações de exclusão e inclusão no âmbito das 

atividades pedagógicas realizadas nos demais cursos. Assim, ingressar no IFBA, via 

Profuncionário, não significava, necessariamente, uma verdadeira integração do estudante à 

comunidade do IFBA. 

Se a afirmação do lugar desse estudante no IFBA se baseia na lógica disciplinar, 

marcada por um registro que precede um contato visual, presencial, tornou-se realmente 

difícil para eles, firmarem-se como integrantes da comunidade escolar do IFBA, haja vista 

terem feito uma formação em um Programa inédito no Instituto, o que fez com que 

passassem, segundo Reis (2015), pela condição paradoxal de estudantes que pertencem e não 

pertencem ao IFBA. Ele continua:  

 

Então, o fato dos estudantes do Profuncionário se encontrarem apenas um dia da 

semana na instituição traz consequência para a própria condição deles. Porque, a 

partir da lógica do instituído, que centrando o foco na disciplina, vemos o desdobrar 

de um conjunto variável de interações e contatos, com forte dependência das 

relações face a face, em que a “presença física” consiste num importante marcador 

que servirá para medir a eficácia e, assim, também servirá para operar todo um jogo 
de excussões e inclusões. (REIS, 2015, p. 102). 

 

Um problema destacado pelo autor (REIS, 2015), que não deve passar despercebido 

pela Instituição, trata-se de que, à medida que tal tratamento era dispensado aos estudantes do 

Profuncionário, as chances de ele acarretar em desinteresse pelo curso e, consequentemente, 

uma procura menor por matrículas, se tornava cada vez maior. Somados a esse problema, os 

estudantes do Profuncionário ainda precisavam gerenciar os conflitos no ambiente de trabalho 
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para conseguirem frequentar a aulas, assédio por parte dos diretores das escolas e também de 

colegas de trabalho ou mesmo político. Enfim, um conjunto de fatores que culminaram em 

desistências dos cursos. C2 afirma ainda que: 

 

A equipe coordenadora do Profuncionário se posicionou no sentido de buscar 

esclarecimentos junto aos dirigentes escolares sobre a situação relatada pelos 

estudantes, na tentativa de resolver alguns dos problemas enfrentados nas escolas 

onde trabalhavam, pois, embora o acesso à formação fosse garantido por lei, havia 

uma série de conflitos motivados por interesses pessoais e também de cunho 

político, em uma disputa de poder que extravasava os muros da escola e acontecia 

de modo explícito na comunidade. Contudo, nenhuma resposta foi dada à 

coordenação do Profuncionário sobre a condição dos estudantes profissionais. (C2 – 

relato oral, 2016).  

 

Além de pensarem a condição dos estudantes do Programa, outra questão verificada 

pela coordenação, como sendo umas das primeiras preocupações descritas por nossos 

entrevistados, dizia respeito à organização pedagógica, aos profissionais que atuariam no 

Programa, ao quantitativo de alunos, adequação da estratégia de ensino. Pois, caso essa 

estrutura não fosse gerida de maneira eficiente, poderia incorrer em baixa qualidade de ensino 

a ser ofertada pelo Profuncionário e, por conseguinte, deficiências na formação dos 

estudantes. Havia, sobretudo, a preocupação da equipe gestora quanto ao processo de ensino-

aprendizagem, para que esse não ficasse engessado aos parâmetros previstos na Matriz 

Curricular dos cursos, mas que possibilitasse uma aprendizagem significativa, assim como 

sinalizou um de nossos entrevistados: 

 

Professor nenhum consegue fazer algo de forma qualificada com tanta gente, ainda 

mais quando você não tem contato físico, que torna a comunicação mais difícil. 

Você tem que se munir de muita criatividade, de colocar-se no lugar do outro, isso é 

um exercício que não é fácil e você faz isso com certa tranquilidade com poucas 

pessoas. Na medida em que aumenta o número, esqueça! Você vai se comportar tal 

qual uma máquina. Nessa proposta de formação, com um número tão grande de 

alunos, certamente você vai incorrer numa situação que você seria facilmente 

substituído por uma máquina, porque você começa a mostrar respostas padrão, 

simplesmente porque não consegue dar conta e, também, porque se repetem as 

questões (C3 – relato oral, 2016). 

 

Nesse sentido, professores e gestores buscavam alternativas para intermediar situações 

de conflito e resolver problemas que o Programa ainda apresentava. O entrevistado C3 relatou 

que a equipe de coordenação teve que alterar muitas coisas no projeto inicial do 

Profuncionário; algo que demandou tempo para que as modificações fossem integralizadas à 
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rotina de trabalho, como por exemplo, um processo de valorização dos profissionais que 

conduziam as turmas: 

 

Acreditar que um tutor não era um mero recebedor de atividades nem um verificador 

de presenças em sala de aula, o tutor era muito mais que aquilo, então, nós tentamos 

transformar o tutor presencial num professor auxiliar (C3 – relato oral, 2016). 

 

Este foi o modo encontrado para ressignificar e valorizar a função do professor tutor, 

profissional que atuaria diretamente com os estudantes. Em uma das alterações feita no 

Programa, a coordenação reduziu o quantitativo de alunos por turma e aumentou a quantidade 

de professores auxiliares e a distância que atenderiam aos alunos. Conforme cita C2: 

 

Desse modo, além do professor presencial, havia um profissional para prestar 

suporte técnico, um monitor que atendesse às demandas de sala de aula, quanto à 

utilização dos equipamentos, da plataforma de trabalho e que operasse com o 

professor presencial no atendimento às demandas dos estudantes. (C2 – relato oral, 

2016).  

 

Um importante apoio ao desempenho pedagógico era o material didático fornecido aos 

estudantes e professores pelo IFBA. Como vimos em subseção anterior, inicialmente, o 

material didático, os livros utilizados, foram produzidos pelo MEC através do IFPR, e não 

condizia com as especificidades regionais do IFBA, sobretudo as vídeoaulas, as quais traziam 

informações descontextualizadas. Assim, conforme já foi dito, o recurso didático e toda a 

dinâmica de aula foram remodelados, em adequação à realidade do IFBA, a começar pela sua 

nomenclatura, isto é, um módulo, apostila ou um livro.  

O material didático do Programa era composto pelo livro-texto, atividades, avaliações 

etc. Para o livro-texto, material anteriormente chamado Módulo, foi feita uma alteração de 

nomenclatura, pois o nome Módulo, no entendimento da coordenação, poderia levar à 

concepção subjetiva de o Profuncionário ser um Programa inferior, o que não faria jus ao 

propósito do Profuncionário. Então, o texto-base que era impresso e entregue aos estudantes 

foi modificado e, de Módulo, passou a caracterizar-se como livro-texto: 

 

Como o material impresso de módulo dava a impressão de que se tratava de um 
material de baixa qualidade, e isso não era verdade, então eu insistia para que todos 

adotassem essa nomenclatura de livro-texto, corrigia a expressão em todos os 

lugares que eu via que estava diferente! (C3 – relato oral, 2016). 
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Esse era um dos fatores para maior valorização do curso que, como pontuaram os 

entrevistados, tratava-se de um curso técnico, regular, que se aproxima da formação de um 

tecnólogo; a diferença estava na carga horária e na oferta de algumas disciplinas. O 

Profuncionário, atualmente, conta com uma carga horária de 1450 horas, pouco diferindo do 

tecnólogo que tem carga horária mínima de 2000 horas, condição que, segundo um dos nossos 

entrevistados, não deve ser desconsiderada, pois não se trata de um curso de extensão. Ainda 

sobre o livro-texto, este mesmo entrevistado relatou que: 

 

Era preciso dar o valor real que aquela formação tinha, tanto que na segunda vez que 

fizemos a impressão do livro, tiramos o espiral, isso ajudou a esquecer aquela ideia 

do módulo e, inclusive, barateou muito o seu custo. (C3 – relato oral, 2016). 

 

Além da questão do material didático, havia ainda, a necessidade de organizar melhor 

a matriz curricular e a distribuição de carga horária. Em termos efetivos de estudos, as 

primeiras avaliações da equipe apontaram que a carga horária proposta, de 20 horas semanais, 

não estava sendo cumprida. Era preciso um planejamento que pensasse tal distribuição de 

modo que abarcasse tanto a carga horária semanal de estudos, entre a aula presencial no IFBA 

e as atividades desenvolvidas a distância, como um conteúdo mais denso que possibilitasse 

maior reflexão por parte dos estudantes que já eram profissionais.   

Ainda sobre as disciplinas, havia outra condição, alterada no Programa: a oferta 

paralela de disciplinas. No início do Programa, caso algum estudante fosse reprovado em 

alguma disciplina, ele só poderia cursá-la quando essa fosse ofertada na abertura de novas 

turmas. As discussões foram em direção à proposta de que fosse feita a oferta de modo 

paralelo ao curso de origem sem a necessidade de esperar a reoferta. Além disso, aqueles 

estudantes que escolhessem adiantar alguma disciplina, também teriam condições de fazê-lo 

paralelamente, conforme relato de um dos nossos entrevistados: 

 

Nós entendemos que seria mais vantajoso para o estudante ter a possibilidade de 

escolha em relação ao tempo destinado ao seu curso, então, poderiam cursar uma 

disciplina “perdida” concomitante as outras, ou antecipar disciplinas caso fosse do 

seu interesse adiantar o término de sua formação (C4 – relato oral, 2016).  

 

Desse modo, surge uma nova forma de fazer o Programa no IFBA, com uma proposta 

pensada a fim de conceder maior autonomia para o estudante em relação ao seu tempo de 

curso, que passa a ter a opção de escolher o momento de recuperar uma disciplina, bem como 

da antecipação de alguma outra de seu interesse. 
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 Entretanto, na prática a viabilidade dessa proposta trouxe consequências para os 

alunos e para a gestão do Programa, uma vez que o aumento do número de disciplinas a serem 

cursadas de maneira concomitante representava maior tempo de dedicação dos alunos aos 

estudos, inclusive com o desprendimento de tempo para a participarem de mais aulas 

presenciais. Isso representava, ainda, mais tempo de ausência do estudante do seu espaço de 

trabalho e, nesse contexto, maior dificuldade de obter apoio por parte de seus gestores para 

concluir sua formação. 

De diferentes matizes, os problemas que se apresentaram ao longo da implementação 

do Profuncionário no IFBA, revelaram que, na sua totalidade, o Programa é um complexo de 

complexos, os quais perpassam por elementos objetivos e subjetivos, que podem ser 

caracterizados ora como administrativos, ora como acadêmicos, ora como financeiros ou 

ainda como individuais/pessoais. Enfrentar cada problema e para eles buscar as melhores 

soluções disponíveis no âmbito das possibilidades do Instituto foi um desafio contínuo que se 

apresentou aos gestores dos campi e dos órgãos centrais do IFBA, no percurso de 

implementação do Profuncionário, durante todas as suas ofertas. 

 

5.3 Profissionais da educação não docentes e a relação trabalho e educação no âmbito 

do Profuncionário – IFBA 

 

No contexto de incentivo à formação e qualificação, o Profuncionário é um Programa 

inovador, no que tange ao ensino a distância e ao público alvo atendido, e de grande 

envergadura, apresentando-se como a maior oferta em Educação a Distância na história do 

IFBA. Segundo relatos de um dos nossos entrevistados (C1): 

 

O Profuncionário atendeu a um grande número de pessoas, provendo a formação de 

trabalhadores da educação, que não se restringe apenas à qualificação profissional, 

mas também a um desenvolvimento social, realidade até então não experimentada 

pelo IFBA. (C1 – relato oral, 2016). 

 

A proposta em trabalhar com o Profuncionário no IFBA foi oportuna, tanto pela 

possibilidade de experenciar uma nova forma de trabalho, quanto pelo atendimento a uma 

demanda emergente de educação, assim como pontuaram nossos entrevistados: 

 

O Programa tem um enorme potencial. Percebi isso desde o início e realizamos 

alguns ajustes para ganhar ainda mais espaço e se firmar dentro da instituição. (C3 – 

relato oral, 2016). 
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Não tenho dúvidas da relevância deste Programa para o IFBA e ressalto aqui a 

necessidade de sua continuação, me envolvi com ele por considerá-lo muito bonito, 
ele permitiu que nossa instituição alcançasse novos espaços sociais. (C2 – relato 

oral, 2016). 

 

É consenso entre os entrevistados a importância do Profuncionário para o IFBA, bem 

como para a comunidade que vem usufruindo dessa estratégia de ensino, haja vista o esforço 

envidado no âmbito da Instituição com vistas a manter a oferta do Programa como uma 

prática permanente na Instituição, tanto pelos aspectos legais, pelo cumprimento de 

prerrogativas institucionais na oferta de educação em diferentes modalidades, como da 

aprendizagem significativa, que tem promovido na formação dos estudantes de cada curso. 

Esses estudantes relatam grande satisfação pelas novas experiências profissionais e 

alargamento de suas funções no espaço de trabalho, advindas do processo de formação no 

Profuncionário. 

A esses estudantes – trabalhadores da educação – foi proporcionada uma ampliação do 

conhecimento, assim como foram apontadas melhorias na sua atuação no espaço de trabalho, 

algo que contribui para afirmação da sua identidade enquanto profissional da educação que, 

também, contribui na melhoria da qualidade de ensino.  

Moura (2007) chamou a atenção para a questão da contextualização da aprendizagem, 

assim, para torná-la significativa, as ações de ensino e aprendizagens do Programa não podem 

prescindir dos saberes trazidos pelos alunos – base para a construção do conhecimento 

científico, em benefício daqueles construídos/adquiridos através da experiência de vida. É 

claro que é importante considerar as experiências obtidas através da vivência, porém, muitas 

vezes, é necessário partir dessas para ressignificá-las, buscando explicações na ciência, ou 

desvencilhar-se delas, devido aos conflitos existentes entre essas experiências e os saberes 

científicos. 

Diante dessa proposição, entende-se que a prática social mais ampliada deve permear 

a formação dos estudantes, associada à formação para o trabalho e para a vida em sociedade, 

partindo do pressuposto de que a vida continua enquanto o aluno está na escola. Por outro 

lado, a escola constitui um espaço de socialização e de construção do caráter e da 

personalidade de todos que compartilham esse ambiente (MOURA, 2007). Um espaço de 

socialização em processo contínuo de construção em que o estudante trabalhador, enquanto 

indivíduo, passa a compor um ambiente social como qual passa a interagir, incorporando 

padrões sociais do grupo com que se relaciona, ao mesmo tempo em que age sobre ele. Nesse 
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processo, constrói sua identidade, enquanto sujeito, para si e para o outro (DUBAR, 1997) e 

assume sua posição da divisão social do trabalho.  

No entanto, a contextualização das experiências e saberes profissionais trazidos pelos 

estudantes deve ser uma estratégia de problematização das condições sociais, históricas, 

econômicas e políticas por eles vivenciadas, a fim de serem ressignificados os saberes 

adquiridos no âmbito da escola. Sendo assim, é necessário adicionar aos elementos, 

necessários à oferta de cursos a trabalhadores da educação em serviço, o conhecimento das 

limitações e potencialidades do conhecimento científico e tecnológico ofertado no âmbito do 

Programa e suas relações com outros tipos de saberes. Assim, o conteúdo recebe significado, 

em razão da relação que se estabelece entre o que é ensinado/aprendido e o conhecimento 

situado em uma determinada realidade.  

Nesse contexto relacional entre educação e os novos conteúdos atribuídos à categoria, 

trabalho no mundo contemporâneo, a educação se destaca por seu papel preponderante na 

formação do estudante, enquanto sujeito e profissional, por tomar para si as responsabilidades 

de uma formação que está para além da simples transmissão de conhecimentos teórico-

práticos, alcançando um patamar mais elevado que se refere à construção e desenvolvimento 

de identidades perfazendo todas as fases do processo de ensino formal, dotando o estudante 

profissional de uma consciência crítica e emancipatória do trabalhador (OLIVEIRA, 2011), 

tal qual, muitas vezes, se observou no Profuncionário.   

 

5.4 Cenário atual do Profuncionário no IFBA 

 

Nas últimas ofertas do Profuncionário no IFBA, o Programa passou por um processo 

de descentralização de suas atividades, isto é, mesmo a coordenação estando ainda centrada 

na Proen, em Salvador, as demais ações gestoras ficaram a cargo dos campi envolvidos. Na 

segunda oferta do Profuncionário, estiveram envolvidas as unidades de Ubaitaba e Santo 

Antônio de Jesus.  

Essa possibilidade de descentralização da gestão do Programa foi uma alternativa 

pensada para minorar os efeitos dos cortes de verbas na educação feitas pelo governo, visto 

que houve um repasse de verbas inferior àquele feito na primeira oferta. Além disso, a equipe 

de coordenação geral foi reduzida, em virtude da redução na oferta de vagas do Programa.  

A redução na oferta do Programa, também é resultado do processo de reestruturação 

pedagógica por que passou o Programa, sobretudo, na carga horária ofertada. A proposta é 
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que haja um aumento nas horas da PPS. Outra questão a ser resolvida é a institucionalização 

da EaD no Instituto para que, dentre outras coisas, seja possível a ampliação da oferta de 

vagas e garantias da atuação de servidores no Programa, especialmente dos docentes, que 

sejam voltados exclusivamente ao trabalho com a EaD, com experiência nessa modalidade de 

ensino, haja vista as especificidades diferenciadas do ensino a distância.  

A terceira oferta do Profuncionário no IFBA ainda estava sendo gestada, pois dentre 

outros fatores, depende da demanda, do número de vagas disponibilizadas por cada campus, 

pela sua capacidade de receber o quantitativo de alunos e, principalmente, da disponibilidade 

de verba para viabilizar a sua execução, enfim, das possibilidades infraestruturais em poder 

executar o Programa com garantia de qualidade de ensino. 

Mesmo o Profuncionário sendo um importante Programa de formação de 

trabalhadores da educação e de sua interface inovadora, por conta do seu público alvo e sua 

modalidade de ensino, ele apresenta alguns desafios ainda não vencidos desde a sua primeira 

oferta que, segundo o entendimento das coordenações, tem condicionado o Programa a uma 

posição de segundo plano, mostrando-se como um entrave ao seu pleno funcionamento e 

maior aceitação pelos demais campi, que é a institucionalização da EaD no IFBA. 

De acordo com o posicionamento unânime de nossos entrevistados, a 

institucionalização do EaD no IFBA é uma prerrogativa para que o Profuncionário se 

estabeleça na instituição, conforme observamos nos depoimentos a seguir: 

 

O Programa foi um sucesso no IFBA, mas sem dúvida teria tido um alcance muito 

maior se houvesse uma institucionalização da Ead aqui. (C1 – relato oral, 2016). 

 

As ações do Profuncionário, com certeza, teriam um alcance muito maior com a 

institucionalização da EaD. (C2 – relato oral, 2016). 

 

A instituicionalização da EaD no IFBA ainda é uma questão que precisa ser 

superada para que Programas como o Profuncionário possam se estabelecer. (C3 – 

relato oral, 2016). 

 

A gente acredita que com a institucionalização da EaD no IFBA, a oferta do 

Profuncionário acontecerá de uma maneira que assegure mais sua continuidade. (C4 

– relato oral, 2016). 

 

Em virtude disso, outra dificuldade encontrada é a sobrecarga de trabalho das equipes, 

uma vez que elas possuem apenas três professores trabalhando exclusivamente com o 

Profuncionário e por um período muito curto, cerca de um ano apenas.  
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A proposta de institucionalização já foi apresentada à reitoria e ao Colégio de 

Dirigentes, em momentos anteriores, para que o processo fosse iniciado, mas sem sucesso. O 

não atendimento à prerrogativa de institucionalização da EaD provocou vários outros 

problemas de ordem estrutural, intensificando outros problemas já existentes, como a atuação 

dos docentes no Programa, preocupação sinalizada por nosso entrevistado: 

 

Tivemos inúmeros desafios, mas a principal foi a falta de institucionalização da EaD 

no IFBA, esse era um ponto gerador para todos os outros problemas. Era 

interessante que metade dos professores engajados no Profuncionário fossem do 

IFBA, porque temos um corpo docente que é preparado e que poderia, mesmo que 
não tivesse experiência, se desenvolver e ganhar essa experiência, pois tivemos 

vários casos de professor que nunca haviam trabalhado com a EaD e fizeram um 

trabalho brilhante. (C3 – relato oral, 2016). 

 

Essa questão pode estar vinculada à ideia que discutimos na seção sobre a valorização 

dos funcionários da educação não docentes, que ainda passam por situação de invisibilidade 

no sistema educacional, como podem ser observados nas discussões da Câmara de Deputados 

e Comissão Especial sobre o Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb) e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, como política constitucional permanente
8
. 

Em sessão da Câmara de Deputados em que foi feito esse debate, a mediação ocorreu 

por três palestrantes e deputados. Tal debate versou, exclusivamente, com referência ao 

Fundeb, centrando-se na valorização do Magistério, dos professores, sem considerar os 

demais profissionais da educação, ressaltando que nosso posicionamento não seja voltado à 

exclusão dessa categoria do debate institucional. Contudo, é preciso chamar a atenção para o 

fato de que existem profissionais não docentes inseridos no cotidiano de todas as escolas 

públicas do Brasil e que integram o conjunto de profissionais da educação básica, portanto, 

deve ser pensada a situação da categoria de modo geral.  

Atribuir a importância relativa à sua função dentro do sistema educacional pode 

contribuir para a consolidação da categoria enquanto profissionais da educação e afirmação da 

sua identidade no âmbito institucional. Um entrave que tem condicionado a atuação mais 

efetiva desses profissionais, que tem se superado, pode representar um aumento em sua 

produtividade e, por conseguinte, do melhoramento no atendimento às demandas 

                                                             
 

8 Fonte: Boletim Informativo dos Funcionários da Educação. Brasília, 05/04/2017.    
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educacionais. Ou seja, investe-se na qualificação e na valorização do profissional, como 

resultado, espera-se uma melhoria na qualidade de ensino ofertado nas instituições de ensino.  

Nesse sentido, ganha destaque o Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores 

da educação, ofertado pelo IFBA, com uma proposta de formação inédita na instituição, no 

que diz respeito ao público atendido, trabalhadores da educação em serviço. Uma vez que 

estes sejam profissionais, para se estabelecer o processo de ensino e aprendizagem, é 

importante que o professor considere esse quesito e trabalhe no sentido de promover além de 

uma formação, uma transformação do desempenho profissional desse estudante no espaço 

onde ele trabalha. 

Assim sendo, devemos partir da constatação de que o ato de educar não está restrito a 

transmitir e produzir conhecimentos. É, também, parte do processo civilizatório, ou seja, pode 

alterar a forma como os alunos veem o mundo, como compreendem a realidade que os cerca e 

pode também alterar o seu comportamento. Trata-se, portanto, da construção da cidadania em 

seu sentido mais amplo. Dessa maneira, há no trabalho dos funcionários das escolas, o reflexo 

de algo que é próprio do processo educativo em sua concepção mais ampla: o pensar coletivo, 

a articulação e a integração entre as diversas atividades que se desenvolvem no interior da 

escola. 

E é a partir desse sujeito que a seção seguinte trata de apresentar uma proposta de 

acompanhamento dos egressos do Profuncionário do IFBA, numa ação que se dispõe a dar 

retorno ao IFBA enquanto instituição proponente da formação em discussão, bem como às 

escolas, secretarias de educação e á Setec.  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PROFUNCIONÁRIO NO 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

 

6.1 Introdução/Justificativa 

 

O Plano de acompanhamento de Egressos do Profuncionário – IFBA é uma 

proposta de ação de intervenção, fruto desta pesquisa de Mestrado, que se inscreve como uma 

possibilidade de continuação da pesquisa que identificou fatores que ainda precisam ser 

investigados, a fim de dar retorno ao IFBA. Alguns dos problemas identificados durante a 

pesquisa apontam para a necessária investigação sobre a trajetória dos alunos egressos do 

Programa após a conclusão dos cursos, mapeando a sua atuação profissional, pois interessa 

saber: quem ainda continua atuando na rede pública, quem está exercendo a função 

correspondente à formação, quais dos municípios participantes proporcionaram acréscimo 

salarial depois da formatura, se houve alguma modificação nos processos de trabalho após 

essa formação e como elas se configuram no espaço escolar, bem como as suas percepções 

enquanto profissionais da educação em relação ao processo educacional das escolas onde 

atuam e quais as perspectivas de retornar ao IFBA para realizar sua formação continuada.  

A proposição desse acompanhamento tem como base as ideias de Bessa (2016), 

quando destaca que o ponto de partida da concepção de formação do Profuncionário são os 

sujeitos da/em formação: funcionários da educação em efetivo exercício de suas funções. Por 

isso, ouvi-los, após o seu processo de formação, representa a retomada desse ponto de partida, 

a fim de constatarmos os resultados alcançados com a formação, tomando como referência os 

estudantes, profissionais da educação, protagonista desse processo. 

A importância de ouvir a opinião dos funcionários da educação básica, em especial, os 

egressos do Profuncionário no IFBA, também é certificada quando Dourado (2016) afirma 

que eles se encontram em condições diversas, pois a sua situação funcional permeia diferentes 

vínculos junto às secretarias de educação dos municípios. Em alguns casos, os profissionais 

da educação não docentes, egressos do Profuncionário fazem parte de uma carreira de 

servidores públicos efetivos dos municípios, os quais podem ou não possuir Plano de 

Carreira, Cargos e Salários, mas outros possuem, ou possuíam, quando da realização dos 



93 
 

cursos, vínculos temporários, como contratos administrativos temporários ou terceirizados ou 

até outras formas precárias de contratação, aqui não identificadas. Nesse sentido, a busca ativa 

por esses egressos pode ensejar descobertas importantes sobre a importância ou eficácia da 

ação de formação promovida pelo Profuncionário. 

 

6.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Para realizar a busca de informações desta ação de intervenção, consideramos 

necessária a realização de uma análise quali-quantitativa, com a utilização de um questionário 

estruturado. 

Inicialmente, a presente pesquisa ficará sob a responsabilidade da própria 

pesquisadora, que buscará parceria com outros professores do IFBA e gestores do campus onde 

atua e da administração central, que apresentem interesse na discussão, além de buscar 

estabelecer parcerias com as secretarias de educação dos municípios que foram beneficiadas 

com a formação. Nesse sentido, participarão dessa pesquisa os egressos do município de 

Eunápolis e cidades circunvizinhas, a saber, Itabela e Guaratinga e suas respectivas secretarias 

de educação, que serão visitadas no primeiro momento para a explicação da pesquisa, 

seguindo-se de mais duas visitas para o recolhimento das informações solicitadas. Conforme 

seja o apoio institucional recebido para a pesquisa, também podem ser incluídos os egressos 

dos 21 campi nos quais o Programa foi executado. 

Como instrumento de coleta de informações, serão aplicados questionários, 

encaminhados por e-mail ou por formulários eletrônicos disponibilizados on line. Essa última 

opção, em nosso entendimento, é uma alternativa mais viável por sua agilidade e praticidade 

tanto na aplicação, como na tabulação das informações. Como atualmente há boa 

acessibilidade à Internet, torna-se uma alternativa viável.  
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6.3 Cronograma de realização 

 

Ações/Atividades 

ANO 2018 

I 

trimestre 

II 

trimestre 

III 

Trimestre 

IV 

trimestre 

Mapeamento do Campo de pesquisa X    

Em busca de parceiras X X   

Formando um grupo de trabalho - 
Planejamento das ações 

 X   

Visita às secretarias de Educação de 
Eunápolis, Itabela e Guaratinga 

 X X  

Coleta de dados junto às secretarias    X X  

Tabulação e análise dos dados  X X  

Revisão dos dados e organização para 
sua publicação 

 X X X 

Divulgação dos resultados da pesquisa   X X 

 

6.4 Recursos orçamentários e materiais 

 

Essa investigação passa pelo estudo de viabilidade da proposta, estudo orçamentário, 

disponibilidade de material, de como esses dados coletados serão tratados, analisados e 

apresentados à comunidade e ao instituto. De posse dos dados tabulados, a produção da 

informação deve apontar perspectivas encontradas durante a pesquisa com os egressos, a qual 

deve ser socializada junto às administrações local, central, secretarias de educação e 

comunidade do IFBA. 

Quanto ao custo da pesquisa para a instituição, configura-se na disponibilização do 

carro oficial para a realização das visitas da equipe de pesquisa às secretarias de educação que 

tiveram seus profissionais não docentes participantes da formação atendidos pelo Campus 

Eunápolis. Estão previstas uma média de seis visitas, duas a cada uma das três secretarias 

envolvidas no processo.     
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Alguns itens de papelaria também serão necessários, mas como se tratam de materiais 

disponíveis no Campus para suporte às atividades acadêmicas, não apresentam um custo 

operacional adicional, no que se refere à aquisição. Os materiais são: canetas, papel A4 

branco, grampeador, pranchetas e caixa organizadora.  

 

6.5 Resultados esperados 

 

As informações dos egressos, recebidas pelo Instituto, são importantes para o 

aprimoramento da própria instituição e devem figurar como uma prática periódica 

institucional. A partir do acompanhamento desses egressos, a Instituição poderá criar uma 

base de dados sobre esses estudantes e profissionais com capacitação específica, instituindo 

uma forma mais estruturada de o IFBA e seus egressos se manterem conectados, seja para fins 

informativos, atualizações, oferta de trabalho, novas possibilidades de formação e capacitação 

específica, dentre outros conteúdos.  

Essas informações também são importantes para as escolas e secretarias de educação 

dos municípios envolvidos na proposta, pois poderão acessar dados que registrarão respostas 

ao investimento feito ao longo dos três anos de formação do profissional não docente que se 

formou. Em tempo, as informações dessa pesquisa, são de valia para a Setec, que podem 

utilizá-las no sentido de reestruturação dessa política pública. 

Além disso, esta proposta constitui-se de dados relevantes para outras pesquisas 

desenvolvidas no IFBA, inclusive podendo ser útil a estudantes e pesquisadores do curso de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, que atualmente é ofertado na 

própria instituição. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em resposta ao objetivo principal desta pesquisa, que propôs analisar a implantação do 

Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores da Educação – Profuncionário – no 

Instituto Federal da Bahia (IFBA), podemos concluir que o Profuncionário é um Programa 

relativamente novo no IFBA e o seu “nascimento” se deu em concomitância com a chegada 

da Educação à Distância – EAD na Instituição. Com isso, o referido Instituto se deparou com 

um desafio duplo: promover formação para um público já adulto de trabalhadores em 

exercício e promover a oferta dos cursos do Programa numa modalidade de ensino que ainda 

não é institucional.  

Com uma trajetória perfilada por desafios, dificuldades, trabalho e conquistas, a 

execução do Profuncionário no IFBA ainda ocorre em meio a dificuldades e inúmeros são os 

fatores que podem ser atribuídos a essa constatação, conforme relato dos entrevistados nesta 

pesquisa, a saber: falta de formação para os professores para se trabalhar com EaD; 

fragilidade na metodologia de trabalho para o aluno adulto; falta de perspectivas junto à 

gestão central da Instituição, no que concerne às ações concretas para a institucionalização da 

EaD; comunidade escolar indiferente às ações formativas realizadas pela Instituição; e 

estudantes que não construíram sentimento de pertença à Instituição, pois, dentre outros 

problemas, tiveram alguns de seus direitos negados dentro da Instituição, mesmo enquanto 

aluno regularmente matriculado. 

Apesar dos problemas relacionados, foi possível compreender, que houve o 

envolvimento de um grupo de coordenadores para a execução do trabalho. Assim, o empenho 

realizado inicialmente serviu para que o trabalho fosse fluido, resultado da eficiência com que 

se deu a execução do Programa no IFBA, a partir do progressivo encadeamento de ações das 

instâncias envolvidas no processo. Inicialmente, houve uma resistência ao uso de materiais 

didáticos desenvolvidos pelo Instituo Federal do Paraná, contudo, a busca pela autonomia da 

equipe do IFBA fez construir um projeto que, embora inspirado no Profuncionário do IFPR, 

foi remodelado de modo a responder, adequadamente, às necessidades da realidade local.   

Essa foi uma importante decisão, tendo em vista a preocupação da equipe em 

contemplar de forma eficiente os sujeitos a serem atendidos pelo Profuncionário do IFBA. 

Assim, a busca pela autonomia indicou, também, a busca pela identidade do Programa 
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ofertado na Bahia, de sua afirmação com vistas à autenticidade. Importante fator foi o 

engajamento da equipe, cujas interações ocorriam sem uma divisão de atividades de modo 

hierarquizado. Diferentemente disso, os envolvidos se responsabilizaram, igualmente, pelo 

trabalho em todos os âmbitos. 

Além disso, pontuamos a relação de trocas entre as diferentes posições que o estudante 

do Profuncionário participa, ora como profissional, ora como estudante. Contudo, em ambas 

as situações, o sujeito que está passando por essa formação está em processo contínuo de 

aprendizado, mas também de ensino com bases em suas experiências práticas cotidianas 

trazidas para o contexto da sala de aula. 

Vê-se, então, o entendimento da equipe acerca da implicação da relação 

professor/número de alunos, de modo que a coordenação avaliou que a proporção de alunos 

atendidos por professor fosse repensada, pois, caso a situação não fosse observada, o processo 

de ensino-aprendizagem poderia ficar comprometido, já que a proposta do Programa visa a 

interação entre docente e discente, de modo a não mecanizar o processo educacional. 

Para a consolidação de uma relação entre os envolvidos, que promovesse a 

criatividade e empatia, fez-se necessário levar em conta os percalços inerentes à Educação a 

Distância, como a condição dos profissionais envolvidos nas aulas presenciais, 

especificamente no que diz respeito à figura estereotipada do tutor. Em relação a esse ator, foi 

concebida uma nova perspectiva de espaço e de trabalho dentro do Profuncionário, 

identificando-o como professor presencial.  

Também, foram enfrentados desafios relativos à condição dos monitores, ao lidar com 

o quantitativo de estudantes nas aulas presenciais, ao material didático utilizado, aos 

equipamentos voltados às tecnologias da informação, à infraestrutura, à condição 

orçamentária, dentre outros fatores. Sobre o orçamento, após reestruturações realizadas no 

Programa, após a primeira oferta, que não ocasionaram maiores adaptações ao projeto inicial, 

este foi reorganizado, de forma que possibilitou um aumento significativo dos valores 

orçamentários para a segunda oferta, o que permitiu que fossem oferecidas melhores 

condições para a execução das ações educacionais.  

No entanto, verificamos entre os atores envolvidos, uma persistente resistência na 

execução das mudanças assinaladas no Programa, em relação à primeira oferta, já que se 

tratava da construção de novos costumes, referentes a ações que, até então, eram realizadas. 

Nesse sentido, as demandas surgidas destoavam das novas propostas do Programa no IFBA. 

Sobre isso, cabe destacar o perfil dos estudantes do Profuncionário no IFBA, os quais tinham 
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como característica a falta de prática em utilizar as tecnologias da informação e comunicação 

para interagir com outras pessoas. Entretanto, embora isso fosse uma realidade, não se 

configurou em empecilho definitivo para que esses estudantes não permanecessem no curso e, 

para tanto, foram inseridos no processo monitores de turmas, responsáveis por assessorá-los 

no manuseio do computador, bem como da plataforma digital de estudos. Quanto ao material 

didático, houve mudança da nomenclatura e na estética, configurando como uma 

possibilidade de marcar o lugar do Profuncionário no IFBA.   

Em termos de carga horária efetiva de estudo, a coordenação fez uma análise da 

relação entre densidade das atividades propostas no percurso didático-pedagógico versus 

carga-horária estipulada e constatou que havia disparidades, no que tange à efetivação do 

cumprimento das 20 horas de estudo semanais deliberada pelo projeto dos cursos. Então, 

julgaram que seria necessária uma reestruturação das tarefas, a fim de assegurar um equilíbrio 

dentro dessa relação, tal ação foi realizada logo nas primeiras experiências da execução do 

Programa.  

Essas mudanças se fizeram necessárias e foram motivadas pela preocupação em 

promover a valorização dos cursos do Profuncionário, enquanto cursos técnicos regulares 

ofertados pelo IFBA. O Profuncionário no IFBA, em razão do engajamento da equipe de 

trabalho, não se restringiu à oferta de ensino, embora essa tenha sido a principal meta, mas 

também alcançou os espaços de pesquisa e extensão a partir da sua prática. O Programa 

oportunizou, ainda, espaços de diálogos e debates sobre esse novo fazer da EPT dentro do 

IFBA.  

Foi relatada, também, uma mudança quanto ao modelo de oferta das disciplinas, que 

embora ainda esteja sendo pleiteado, pretende-se facultar aos estudantes cursarem disciplinas 

paralelamente, a fim de diminuir o tempo de curso, antecipando assim, a finalização de sua 

formação ou refazê-la, em caso de reprovação, isso no caso do Programa ser ofertado 

novamente. A perspectiva é de que a Setec priorize outras ações do Pronatec, como o 

Mediotec, com isso suspenda a oferta do Programa Profuncionário no país.  

Por fim, evidenciou-se um entrave para o total sucesso do Programa, sendo apontado 

inclusive como fator desencadeador de outros problemas, como por exemplo, a sobrecarga de 

trabalho. Trata-se da falta de institucionalização da oferta de EaD, no IFBA. Tal situação 

influencia diretamente no Programa e interfere no alcance do seu êxito, o que se configura 

como uma das principais metas da equipe de coordenação do Profuncionário.  
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A institucionalização da EaD é uma possibilidade apontada para que a oferta do 

Profuncionário no IFBA possa a acontecer de forma efetiva. Além disso, a institucionalização 

configura-se como a possibilidade de garantir que a educação a distância seja desenvolvida 

por profissionais que estejam completamente disponibilizados para trabalhar com tal 

estratégia de ensino.  

A maioria dos docentes que trabalhavam no Programa era oriunda de outras 

instituições, o que revelou o pouco envolvimento dos professores do IFBA junto ao 

Profuncionário. Isso reforçava a marginalização dos estudantes vinculados a esse Programa, 

ao mesmo tempo, destacou-se a competência dos professores do IFBA em contribuir com o a 

formação dos trabalhadores da educação, mesmo não dispondo de experiência com essa 

modalidade de ensino.  

Apesar disso, a ação do Profuncionário no IFBA se deu em grande porte e os 

resultados apontam a importância de se realizar algumas mudanças no Programa para que ele 

alcance todo o seu potencial, pois além da relevância e alcance social do Profuncionário no 

IFBA, na oferta dessa formação dentro da instituição, sua continuação se constitui não só 

como uma necessidade institucional, mas sobretudo, social.   

Logo, há a indicação de que a permanência da oferta do Profuncionário no IFBA é 

uma medida importante, ressaltando inclusive, que essa manutenção se refere a questões 

legais e que a falta de institucionalização da EaD no IFBA se revela como um problema para 

o pleno desenvolvimento do Profuncionário, situação que, até o momento, ainda não foi 

solucionada, embora tenha sido muito discutida internamente.  

O importante em destacar e provocar tal processo é que os objetivos iniciais da 

formação proposta pelo Profuncionário começam a ser alcançados, pois os alunos relataram já 

identificar mudanças em sua rotina de trabalho, no respeito e valorização do seu lugar e a 

ressignificação de sua atuação enquanto profissionais da educação. 

O Profuncionário no IFBA teve sua última oferta finalizada em dezembro de 2016, 

consequentemente, a equipe de coordenação passou por nova redução em sua composição. 

Uma das causas desse cenário foram novos cortes nas verbas para educação em âmbito 

nacional, sobretudo para a EPT.  

Para finalizar, atentamos que, contemplando o primeiro objetivo específico da 

pesquisa, que visou descrever o Profuncionário, enquanto política pública de valorização dos 

trabalhadores da educação não docentes, a seção três apresentou o contexto histórico do 

Programa, a concepção de formação presente nas propostas e a estrutura pedagógica dos 
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cursos ofertados, além de trazer uma breve discussão sobre as perspectivas de ampliação da 

oferta do Programa, com a formação dos egressos em cursos tecnológicos de nível superior.  

O segundo objetivo específico perseguiu a necessidade de identificarmos as relações 

entre as categorias trabalho, educação e a formação da identidade dos profissionais da 

educação. Com uma discussão apresentada na seção quatro, as temáticas teoricamente 

abordadas permitiram compreender em que contexto se insere o processo de formação dos 

trabalhadores, especialmente, dos trabalhadores da educação, não docentes, assim como a 

busca desses profissionais pelo seu lugar enquanto categoria importante do campo 

educacional e da afirmação de sua identidade como integrante da comunidade escolar e como 

sujeito que contribui para o sucesso da escola.  

A quinta seção buscou analisar os desafios e as possibilidades presentes no processo 

de implantação do Profuncionário no IFBA, com base no exame de ações gestoras adotadas 

para a oferta do Programa no âmbito do IFBA e a sua concomitância com a primeira oferta de 

cursos EaD pela Instituição, descreveu aspectos importantes do cotidiano do Programa e as 

estratégias de gestão adotadas para abordá-los, analisou elementos relativos ao perfil dos 

profissionais de educação não docentes e a relação trabalho e educação no âmbito do 

Profuncionário, sendo finalizado com uma rápida análise sobre o cenário atual do Programa 

no IFBA.  

Assim, ao finalizar essas considerações, reflito sobre a necessidade de sopesar a 

eficácia do Programa. Há, de fato, um entrelaçamento entre o que propõe o Profuncionário em 

termos teóricos e o que se efetiva na prática? Essas e outras questões permeiam nossa 

investigação e nos levam a considerar não apenas os atores e ações que tomam corpo dentro 

da instituição. É preciso considerar todas as partes que compõem o processo formativo 

proposto pelo Programa que não se encerra no ato da certificação atribuída ao concluinte.  

Uma nova fase se inicia na vida desse estudante profissional, preenchendo com novo 

conteúdo, isto é, tudo que foi que apreendido durante a formação, a mesma forma que o 

motivou a iniciar os estudos, o seu ambiente de trabalho. Desse modo, algo que nos desafia 

ainda é averiguar, de modo mais direto, as condições daqueles sujeitos que se formaram no 

Profuncionário e saber se de fato o Programa cumpriu com suas prerrogativas, pois, até então, 

a análise documental em nossa investigação não alcançou tais resultados, indicando uma 

necessidade institucional de obter dados e informações que nos permitam sanar tais 

questionamentos e, mais importante, traçar novas estratégias para aumentar a oferta e a 

qualidade desse modelo de ensino.  
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APÊNDICE A – ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

Roteiro de entrevista 01 

 

1ª) Como se deu o processo de adesão do IFBA ao Profuncionário? 

2ª) Qual era o procedimento para a oferta do Profuncionário em cada Campus? 

3ª) Como se dá o acesso dos estudantes (Trabalhadores da Educação) ao Profuncionário? 

4ª) Qual a importância do Profuncionário para o IFBA? 

5ª) Quais as principais dificuldades e quais as perspectivas do Profuncionário no IFBA? 

 

Roteiro de entrevista 02 

 

1ª) De que maneira se estruturou a oferta Profuncionário no IFBA? 

2ª) Como se caracterizou o modelo de gestão do Profuncionário no IFBA? 

3ª) Como se caracterizou o planejamento pedagógico do Profuncionário no IFBA? 

4ª) Qual a importância do Profuncionário para o IFBA? 

5ª) Quais as principais dificuldades e quais as perspectivas do Profuncionários no IFBA? 

 

Roteiro de entrevista 03 

 

1ª) Qual o atual modelo de oferta do Profuncionário no IFBA?  

2ª) Como se estrutura a gestão do Profuncionário no IFBA atualmente? 

3ª) Quais as dificuldades e desafios enfrentados pelo Profuncionário no IFBA? 

4ª) Quais as perspectivas do Profuncionário no IFBA? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO – CAMPUS I –PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E 

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução n o 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do participante: 

____________________________________________________________ Documento de 

Identidade no: _______________ Data de Nascimento: ___./___/___ Sexo: M ( ) F ( ) 

Endereço: ___________________________Complemento___________________________ 

16 Bairro: _____________________________ Cidade: ____________________ CEP: 

___________Telefone: (_____) __________________ Convidamos o Sr.(a) para participar 

da Pesquisa: “A implantação do Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores 

da Educação – Profuncionário no Instituto Federal da Bahia -IFBA” , de 

responsabilidade da pesquisadora Maria Isabel Nascimento Lopes Ferreira, discente do Curso 

de pós-graduação Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, do 

Departamento de Educação, Campus I – UNEB -Salvador. O presente estudo tem por objeto 

analisar a implantação do Profuncionário no IFBA.. Sua participação nesta pesquisa consistirá 

em responder de forma fidedigna aos questionários que tratam da temática escolhida.  

Sua participação é voluntária e não apresenta gratificações financeiras aos participantes. A 

qualquer momento o Sr (a) poderá desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Conforme 

o que estabelece a Resolução 196/96 CNS/MS caso se sinta prejudicado terá direito a 

indenização. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidencias e asseguramos 

o sigilo de sua identidade. 

Mestrado Profissional 
Gestão e Tecnologias 
Aplicadas a Educação 
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Ao concordar o Sr. (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone da 

pesquisadora principal e do orientador, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. O Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não 

receberá nenhuma remuneração ao participar desta pesquisa. Os resultados serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Os riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa são mínimos, já que se trata de 

informações do cotidiano escolar, mas pode ocorrer algum tipo de desconforto psicológico ou 

constrangimento durante o processo de coleta de informação. Porém, caso ocorra qualquer 

dano e sinta-se prejudicado em algum momento da pesquisa, poderá requerer explicações dos 

pesquisadores sobre a mesma, bem como desistir da sua participação nesta pesquisa, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo para sua pessoa. 

Para qualquer outra informação o Srº. (a) poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável no endereço Rua Bom Jesus nº 231, Teotônio Vilela, Ilhéus ou através do e-mail: 

isabellopes.ead@gmail.com, ou por tel.: 73 98113-0703. Ou com a Pesquisadora responsável 

(Orientadora) : Célia Tanajura Machado. Ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão Administrativo – Térreo - 

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000 Tel: (71) 3117 2445 

Email: cepuenb@uneb.br COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da 

Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF Telefone: (61) 3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br  

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO: Declaro que, após ter sido devidamente 

esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar do 

presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os resultados obtidos sejam 

apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação de meu 

filho não seja realizada. 

Salvador,______de_________________de 20______ 

 

Assinatura do responsável pelo sujeito da pesquisa                         Assinatura do pesquisador 

 

mailto:isabellopes.ead@gmail.com

