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RESUMO

Cotidianamente, o trabalho do professor é marcado pelo imprevisto, requerendo

capacidade de agir com segurança e responder adequadamente às situações que emergem e

fazem parte do dia-a-dia da escola. Não raramente, encontramos profissionais qualificados

em determinadas áreas que se transformam em professores, educadores em potencial.

Considerando ser a docência diferente da atuação prática, tais profissionais nem sempre

detêm condições ideais e adequadas para que atribuições inerentes ao processo educativo

sejam atendidas. Especialmente na formação profissional, tal situação é corriqueira e estes

professores, denominados instrutores, sofrem os impactos causados pela falta de formação.

Esta pesquisa busca apontar que condições são necessárias para que um educador, sem

formação docente seja um professor competente, principalmente buscando ampliar a noção

de competência, tão amplamente discutida nos dias de hoje. As competências do professor

estão diretamente ligadas a uma sólida formação científica, acadêmica e pedagógica,

porém esta questão pedagógica precisa ser trabalhada para aqueles que não tiveram contato

com ela em suas formações de origem, considerando que os conhecimentos técnicos não

são suficientes na interação professor/aluno/aprendizagem. Partindo da pesquisa

qualitativa, construindo dados através de entrevistas, oficinas, observações das aulas,

ensejo estudar e analisar a ação do instrutor em sua prática docente, em que esta prática se

assemelha a dos professores que têm formação docente, bem como identificar que saberes

utilizam para desenvolverem suas atividades. A carência da formação docente, nitidamente

observada, é aos poucos superada na construção do dia-a-dia do professor em sala de aula,

que lança mão principalmente dos saberes experienciais.   

PALAVRAS CHAVE: formação docente, saberes docentes,desempenho docente
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ABSTRACT

Daily, the teacher's work is marked by the unexpected, requesting capacity to act with

safety and to answer appropriately to the situations that emerge and they are part of the day

by day of the school. No rarely, we found qualified professionals in certain areas that

become teachers, educators in potential. Considering to be the teaching different from the

practical performance , such professionals not always they stop ideal and appropriate

conditions so that inherent attributions to the educational process are assisted. Especially in

the formation professional, such situation it is current and these teachers, denominated

instructors, they suffer the impacts caused by the formation lack. This research search to

point what conditions are necessary for an educator, without educational formation

becames a competent teacher, mainly looking for to enlarge the competence notion, so

thoroughly discussed today. The teacher's competences are directly linked to a solid

formation scientific, academic and pedagogic, however this pedagogic subject needs to be

worked for those that didn't have contact with her in their origin formations, considering

that the technical knowledge are not enough in the interaction teacher /student /lurnung.

Leaving of the qualitative research, building data through interviews, workshops,

observations in classes, opportunity to study and to analyze the instructor's action in his

educational practice, in that this practice resembles each other the one of the teacher who

has educational formation, as well as to identify that you know to develop their activities.

The lack of the educational formation, sharply observed, it is overcome little by little

mainly in the construction of the teacher's day by day in classroom, that throws hand of the

you know experiences.
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INTRODUÇÃO

Há histórias venturosas que preenchem os dias de muitos profissionais  da
educação. São relatos de afecto, são memórias de sorrisos bonitos. São evocações
de práticas pedagógicas admiráveis. São registros da escuta e da atenção. São
evidências de um saber, de um saber fazer pedagógico, de um saber ser, de um
saber relacionar-se. São a notícia de que há quotidianos escolares gratificantes que
comprovam que os professores (e as escolas onde trabalham) fazem a diferença. A
Área Escolar só conseguirá sobreviver se conseguir integrar e aproveitar as
venturas e desventuras destes quotidianos escolares.

(PARADA, 1993)

A escola, quando traz a vida cotidiana, a vida do homem, não dissocia realidade

científica da realidade poética. Segundo Sacristán (1999), “tudo o que em educação se

relacione com as ações humanas levará o selo da expressividade da pessoa que age, isto é,

seu selo. Agimos de acordo com o que somos e naquilo que fazemos é possível identificar o

que somos”. A ação educativa é eminentemente humana e sempre que indagamos

diferentes pessoas acerca de quais experiências mais marcaram sua vivência escolar, são

lembranças aquelas carregadas de afeto, histórias venturosas e momentos impregnados de

significado e expressão, ou quando, na prática educativa, o professor ao ensinar o

conteúdo, ensinou o quanto é bom aprender confiando na capacidade do seu aluno.

Momentos em que a auto-estima foi valorizada constituem fortes paisagens das memórias

escolares.

Essas considerações fazem pensar que o sucesso da ação do professor, seja ele

criativo ou não, conservador ou inovador, ideológica, política ou filosoficamente

reconhecido em tal ou qual paradigma, depende da resposta do aluno. O aluno que aprende

é porque encontrou significado nas informações e orientações do professor.

Este é, ora mais orientador, ora mais informante, mas sempre aquele que ensina o

aluno a aprender. O ensinar mais ou aprender mais é pendular, depende do momento,

porém tem que ter resultado, o aprendizado não se dá de forma isolada. O aluno aprende de

forma globalizante e afetiva: suas experiências no cotidiano, suas indagações, suas

curiosidades, o ambiente familiar, social, a sala de aula e o pátio da escola. Quanto mais

harmônicas as combinações, mais claramente estruturará seu pensamento.
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O mergulho nas práticas de cada professor também revela o quanto sua história de

vida pessoal, suas oportunidades profissionais, sua forma de olhar o mundo e construir sua

vida são determinantes nas suas opções, suas decisões. Não é um transmissor neutro de

conhecimentos ou informações específicas. Sua maneira de ser e de interagir com os

alunos facilita ou não a comunicação, possibilita mais facilmente ou não que sujeitos se

comuniquem na linguagem que lhes permita partilhar. Exatamente este mergulho nas

práticas do professor possibilita estratificar o que traz dentro de si que serve como suporte

para as suas ações. Como re-apresenta aquilo que a memória guardou.

Partindo destas suposições acima, apresento minha pesquisa que visa acompanhar e

entender o desenvolvimento do trabalho dos instrutores1 do Centro de Formação

Profissional Fidélis Reis – SENAI Uberaba – buscando compreender como estes

profissionais se sentem, que problemas enfrentam, como entendem sua prática imbricando

agora com um trabalho intelectual2, à medida que se transformam em professores sem

prévia preparação, alguns sem nunca terem entrado em uma sala de aula, a não ser como

alunos. 

Como supervisora pedagógica, função que ocupo na instituição tenho a

possibilidade de conviver com estes profissionais e presenciar em seus cotidianos como

desenvolvem seu trabalho, as lutas que travam para conseguirem fazer o que se propõem a

fazer, em detrimento da formação específica. Busco o que lhes falta como suporte em seu

dia-a-dia, levantando as possíveis carências.

O conjunto de instrutores do Senai de Uberaba compõe-se de quinze profissionais,

advindos de diferentes áreas da indústria, tornando-se um corpo de docentes que atuam em

educação profissional nas suas áreas de origem. É um grupo bastante heterogêneo não só

pelas especificidades inerentes às suas áreas de ação, mas também por apresentarem

diferentes níveis de escolaridade, variado tempo na prática docente e por suas específicas

histórias de vida. Esta heterogeneidade faz com que as peculiaridades se evidenciem e

sejam manifestadas nas formas mais variadas. 

Todos os instrutores são do sexo masculino, sendo quatro na área de Mecânica

Industrial, três na área de Mecânica de Automóveis, um da área de Marcenaria, um na área

de Construção Civil e cinco instrutores na área de Eletroeletrônica e um na área de Costura

Industrial, que preferiu não participar da pesquisa, sem determinar as causas, portanto,

                                                
1 Nomenclatura utilizada para designar os professores dos centros de formação profissional
2 Trabalho intelectual, porque na verdade, agora estarão ensinando o conhecimento que têm de sua prática.
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respeitando sua decisão, me reportarei a quatorze instrutores participantes daqui por diante,

que são apresentados, com suas peculiaridades, no Quadro I nos apêndices, ao final deste

trabalho.

Estes instrutores, na maior parte das vezes, são profissionais com formação técnica,

qualificados em algum ofício, normalmente com domínio especificamente em sua área de

atuação, que num determinado momento, por razões diversas se envolvem em um trabalho

docente, diante de um grupo de alunos, necessitando transmitir aquilo que sabem de forma

que o outro aprenda, buscando maneiras para que isso aconteça, sem uma formação ligada

à docência. Na maioria das vezes plagiando as experiências de antigos professores, agindo

pelos olhos de “alunos” que foram. Esta situação é freqüente em praticamente todo o

âmbito da formação profissional bem como em outros segmentos educacionais, inclusive

as universidades, como se pode observar amplamente.

Como tratar uma doença sem ter noção do funcionamento do organismo, sem ter se

sentado no banco de um curso de medicina? Como construir um prédio sem saber fazer os

cálculos necessários? E dar aula? Qualquer um pode, basta somente dominar uma técnica

ou conhecer o procedimento de uma tarefa? Seria diferente o resultado do trabalho de um

professor com formação docente de um “professor” que domina apenas algum conteúdo

específico? Este último teria em sala de aula, a mesma desenvoltura, a mesma facilidade no

trato com a relação ao ensinar-aprender? De onde estes professores tiram subsídios para

desenvolverem seu trabalho? 

É preciso entender o trabalho docente como algo separado do trabalho da

enfermagem, da engenharia, da situação técnica, da clínica médica. Embora todas sejam

situações de ensino, o objetivo da prática profissional não é a docência, senão uma

intervenção em uma determinada realidade.  Profissionais, sem formação pedagógica e a

maioria duvidando da utilidade desta formação, mesmo reconhecendo as dificuldades

causadas por sua carência, continuam lecionando e desenvolvendo seu trabalho, num

contexto de ensino-aprendizagem, como no caso do SENAI.

Estes professores vivem a ambigüidade e a complexidade do tempo científico

presente, no qual coexistem, na mesma instituição e até no mesmo professor, enfoques

antagônicos de conceituação de ciência e ensino, derivados de posições epistemológicas

também diferentes, provocadas pela própria formação de origem. Os médicos, no exercício

de sua profissão, utilizam práticas repetidas de clínica médica, assim como  os professores
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repetem práticas de antigos professores, prendendo-se à tradição, tratando o conhecimento

como algo a ser transmitido de forma pronta e acabada. 

Todos têm domínio do conhecimento amplo, profundo, atualizado, não só do conteúdo
programático como da ciência que ensinam e dos correlatos. Nem todos têm conhecimento
da produção do conhecimento e poucos têm o conhecimento clarificado e consciente do
que é ensinar. (CUNHA, 1998 p: 39). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), pela primeira

vez insere em seu contexto a educação profissional, regulamentando-a, mas não trata da

formação de seus professores como se não existissem ou entendendo que um profissional

com qualquer formação possa desenvolver um trabalho tão específico3. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a ação do instrutor de formação profissional, no

contexto da docência, considerando a similaridade no seu desempenho profissional em

relação as do professor com formação docente.

Este objetivo me remete a algumas indagações, tais como:

- O que é relevante para um educador, sem formação docente, no desempenho de suas

funções?

- Qual alcance e quais os limites das disciplinas pedagógicas para a o educador sem

formação docente?

- É possível o conhecimento específico técnico suprir as nuances do ensinar?

- Onde os instrutores buscam referencial para seu trabalho?

- Que saberes são necessários para o instrutor conseguir êxito em seu trabalho docente?

Com base nestes questionamentos, considerando a instituição SENAI e seu quadro

de instrutores, estabeleço a minha região de inquérito e delimito, através da questão aqui

formulada, o problema que objetiva esta pesquisa: “É possível estabelecer que um

instrutor de formação profissional, sem formação docente, possa ser um professor,

considerando a similaridade em suas práticas profissionais?”.

Considerando fundamentos da pesquisa ação, o processo de construção dos dados

oportunizou intervenções junto aos participantes da pesquisa, para atender algumas das

necessidades enunciadas por eles mesmos.

                                                
3  Sendo um processo histórico, a elaboração de um projeto de formação profissional tinha o sentido de
atender à necessidade de mão de obra qualificada e adaptada às relações sociais, dando “origem” ao ensino
industrial. Um longo processo histórico de transformação desde o artesanato até a moderna indústria, num
contexto de implantação da sociedade capitalista. Foi crescendo em importância, porém sempre com
características específicas de direcionamento para a classe operária, definindo um limite a ser almejado em
termos de formação, ou seja, não pretendia formar “doutores”.  (BRANDÃO, 1999).
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“As plantas melhoram com o cultivo e o homem com a educação” afirmou

Rousseau em Emílio. Tal como a planta, a educação também possui seus implementos e

suas ferramentas apropriadas, fazendo-se necessário o adubo na quantidade certa, a poda, a

rega, todos os cuidados especiais e adequados que auxiliam no sucesso pedagógico.

Foi possível no decorrer desta pesquisa, de cunho qualitativo e participativo,

acompanhar o processo de transformação  que o técnico sofre ao incorporar a figura do

professor. A coleta dos dados se deu a partir de oficinas, onde cada instrutor teve a

oportunidade de manifestar sua auto-percepção, considerando também seus sonhos,

expectativas e frustrações profissionais. Foram feitas entrevistas e observações em

situações de sala de aula e fora dela, nas reuniões informais do grupo bem como nas

reuniões pedagógicas. 

Importante dizer que no capítulo III os instrutores receberão uma sigla como

identificação ao serem citadas suas falas individuais, porém a sigla não será utilizada ao

retratar assuntos discutidos em plenária.

Dentro do processo de pesquisa, os dados coletados e analisados foram

estruturados, e como conseqüência dos resultados obtidos, foi possível o desenvolvimento

de um programa, chamado institucionalmente no SENAI como, Programa de

Desenvolvimento Pedagógico4 - PDP -  a ser desenvolvido, buscando apoiar os instrutores

a fim de que tivessem maior segurança e tranqüilidade em suas ações, respaldados

exatamente pela da pesquisa ação, que propicia que à medida em que os dados estavam

sendo construídos, o PDP estava sendo desenvolvido para dar início à solução dos

problemas dos instrutores.

Os dados coletados ao longo da pesquisa apontaram as carências apresentadas pelos

instrutores e estas carências subsidiaram a elaboração do programa, que aconteceu de

forma seqüencial, sempre considerando os dados obtidos através do depoimento dos

instrutores e principalmente por meio das observações em sala de aula.

Foi considerada carência tudo o que os instrutores apontavam como algo que

dificultava ou faltava para o desenvolvimento do seu trabalho. O levantamento dos dados

ocorreu durante as observações feitas em sala de aula, que aconteceram ora semanalmente,

ora mensalmente, à medida que havia solicitação dos instrutores para algum tipo de

colaboração, por meio da avaliação da satisfação dos alunos, medida por formulário

                                                
4 Este programa, assim denominado, por se estender ao longo do tempo e desenvolvidos em etapas,
Programa de Desenvolvimento Pedagógico – PDP  vai ser explicado e  exposto no último capítulo.



12

específico da instituição, onde estes ressaltam pontos positivos, negativos das aulas, do

desempenho do instrutor, do próprio desenvolvimento das atividades, além de sugerirem

melhorias que consideram ser importantes sob seus olhares de alunos. Outra forma de

levantamento de dados se deu por meio de conversas com os instrutores, programadas ou

informais, onde eles manifestavam suas dúvidas, pediam algum tipo de ajuda que

facilitasse seu trabalho, tais como sugestões para que os alunos tivessem mais interesse e

atenção em sala, além de muitas vezes também manifestaram suas ansiedades frente à

vontade de acertar e nem sempre conseguir. A análise dos planejamentos de atividades

para o semestre, como os roteiros de trabalho, também foram utilizadas como fonte de

coleta de dados, bem como do processo avaliativo utilizado pelo instrutor: elaboração de

provas, avaliação das práticas, indicação de trabalhos e pesquisas, incluindo outras formas

para avaliação do aluno.

Tendo então relacionadas as carências, as situações impactantes no trabalho do

instrutor, foi possível a elaboração do programa a ser desenvolvido com os instrutores, o

PDP  que aconteceu  priorizando os temas considerados mais prementes. 

No Apêndice II são apresentados tais temas, resultados das diversas formas de

acompanhamento feito com os instrutores, considerando principalmente situações reais

observadas em sala de aula e nas oficinas, em suas ações diárias na tentativa de

transformarem os seus saberes em processos educativos, sendo possível então, detectar

deficiências que aparecem à medida que faltam suportes para seu exercício profissional

docente.

Analisando e juntando todos os dados obtidos nas diferentes fontes, estes foram

agrupados de acordo com o posicionamento de cada instrutor, procurando os elementos

comuns apresentados, o que possibilitou estabelecer três grupos de dados, os quais não são

excludentes entre si e os apresento a seguir:

a) Carências didático-pedagógicas e metodológicas;

b) O instrutor como educador que é;

c) Influências exercidas pela instituição. 

Para o desenvolvimento desta dissertação foram estruturados três capítulos.  
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O primeiro capítulo traz breves considerações sobre a criação do SENAI – Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial, o primeiro do Sistema “S”5, que deu início ao

processo de recrutamento de profissionais que vinham diretamente do mercado de trabalho

para a sala de aula, transformando-se em professores ou mestres como eram conhecidos no

início. Este capítulo tem como objetivo contextualizar a instituição onde se desenvolveu a

pesquisa.

O segundo capítulo aborda o debate em torno das competências e saberes, com

intuito de ampliar o conceito de competência, utilizando diferentes pontos de vista e

enfoques de autores diversos, principalmente por ser um tema tão polemicamente tratado e

estar presente em praticamente todos os documentos oficiais que regem a educação hoje no

país. Da mesma forma procura-se contextualizar os saberes necessários para que a ação

docente se realize, especialmente no caso destes profissionais que não são preparados

didática ou/e pedagogicamente. As leituras feitas, os autores consultados, deram suporte

para o embasamento teórico da pesquisa.

O terceiro capítulo procura contextualizar a situação das instituições de educação

profissional, suas peculiaridades, tentando clarear a questão dos instrutores, procurando

refletir sobre a ambigüidade gerada pela nomenclatura professor e instrutor e finalmente

apresentando e analisando os dados da pesquisa, o desenvolvimento do trabalho feito com

os instrutores e suas conseqüências.

As considerações finais são tecidas apresentando o significado e o resultado desta

pesquisa, de forma que o  trabalho destes profissionais, após o início desta discussão, tenha

maior relevância para a instituição, para eles próprios, e que, principalmente seja encarado

como ato educativo e não apenas formativo.

                                                
5 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial   SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial , SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte,   SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural.
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CAPÍTULO I

SENAI –  NO CONTEXTO DA HISTÓRIA

No início do Século XX a educação profissional, ainda sob efeito dos resquícios do

período colonial e imperial tinha caráter eminentemente assistencialista, sem se preocupar

realmente com a formação de mão-de-obra-qualificada. Porém a partir das décadas de 20 e

30, novas idéias em relação a formação profissional começam a aparecer e tomam

consistência na década de 40, em função de uma sociedade em franco desenvolvimento,

dando início ao que podemos considerar como início da era da profissionalização. 

Este capítulo aborda brevemente a história da educação profissional focalizando os

processos e fatos que se relacionam ao surgimento do SENAI. 

No ano de 1874, o então presidente da Província de Pernambuco, Henrique Pereira

de Lucena, o Barão de Lucena, que foi também ministro da Agricultura e Fazenda no

governo do Marechal Deodoro da Fonseca e escolhido pelo próprio marechal para

organizar um segundo ministério logo após a Proclamação da República, obrigou os

estabelecimentos fabris a se encarregarem do preparo de seu pessoal, quanto à mão de

obra, começando aí a preocupação com o aprendizado de um ofício.

 O ano de 1906 foi marcante para a formação profissional em termos de política

governamental. O então presidente Afonso Pena ao tomar posse declara: “A criação e a

multiplicação de instituições  de  ensino técnico e profissional muito pode contribuir para

o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis”

(SENAI/DN, 1997a) e em 1909 aconteceu a criação da rede de Escolas de Aprendizes de

Ofícios, por determinação de Nilo Peçanha, que até então era vice presidente e com a

morte de Afonso Pena assume a Presidência da República.

 Em 1929 a economia do país foi abalada pelo crack mundial da Bolsa de Nova

York.  A saturação do mercado mundial, acarretando a queda da exportação do nosso café,

cessando a entrada de capitais. As economias mundiais autônomas tentaram transferir para
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os países economicamente dependentes os efeitos da crise mundial. O Brasil foi atingido,

principalmente por causa da super produção de café.

A partir de 1933 a economia brasileira começa a reagir e uma das conseqüências

benéficas foi  o início da transferência de recursos da economia até então na área agrícola

para a área industrial (ROMANELLI, 1999). A fase de industrialização toma porte, então,

no país, que começa a se urbanizar, a indústria começa a se estruturar e tem início o êxodo

rural.

Neste momento histórico, surge a figura de Getúlio Vargas6 que, em face às

dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola e o Brasil se volta para investir no

desenvolvimento industrial. 

A Segunda Guerra Mundial funcionou como mecanismo de contenção de

exportação, reduziu a oferta de artigos industrializados, não mais se exportava  mão-de-

obra para o Brasil, o que era comum na época. Isto gerou dois problemas para o Estado:

satisfazer a necessidade de consumo, logo se tinha que expandir o setor industrial e para

isso era necessário absorver mais mão-de-obra qualificada; outro problema decorrente do

primeiro, era não poder contar com  a importação destas mãos-de-obra. Por tal motivo as

elites governantes iniciam um processo de formação e o treinamento de pessoal nas e para

as indústrias, que exigiam uma formação mínima para o trabalhador, porém de forma

simples e rápida. 

Isto fomentou ainda mais o desenvolvimento industrial de pós-guerra,

especialmente quanto a exploração das riquezas nacionais. Deu-se início à construção da

Usina de Volta Redonda (RJ) em setembro de 1940, com aprovação de um empréstimo de

U$ 20 milhões pelo governo norte-americano, que neste momento, vive um bom

relacionamento com o Brasil, que investe ainda mais nas indústrias de base. É fundada em

abril de 1941 a Companhia Siderúrgica Nacional, que iniciou suas operações em outubro

de 1946. Em 1º de junho de 1041, em decorrência dos acordos de Washington, Getúlio

Vargas Assinou o Decreto-lei nº 4.352 e cria a Companhia Vale do Rio Doce, que explora

e exporta minérios. Na mesma época, tem início a Hidrelétrica de Pailo Afonso e Vargas

cria ainda o Conselho Nacional do Petróleo (BRANDÃO,1999).

                                                
6 Como chefe do Governo Provisório depois da Revolução de 30, Foi eleito presidente pela Constituinte em
17 de julho de 1934 até a implantação da ditadura do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. Deposto em
29 de outubro de 1945 e volta a presidência em 31 de janeiro de 1950.
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Este é o momento histórico da criação do SENAI,  marcado  pelo início da chamada

indústria de base, tendo como prioridade a exploração do ferro, aço, siderurgia, laminação,

mineração, com forte respaldo nas palavras do presidente Getúlio Vargas proferidas

inúmeras vezes em discursos oficiais:“ O problema máximo, pode-se dizer básico de nossa

economia, é o siderúrgico; para o Brasil a idade do ferro marcará o período de sua

opulência econômica” (SENAI/DN, 1997a).  É o Brasil mudando então sua vocação

econômica. 

Em 22 de janeiro de 1942, através do Decreto-Lei 4.048 encaminhado pelo

Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema ao presidente Getúlio Vargas é criado o

SENAI, com os seguintes dizeres:

O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição,
decreta: 
Art 1° - Fica criado o Servico Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
Art. 2°- Compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários organizar e
administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para industriários. 
Parágrafo único – Deverão as escolas de aprendizagem, que se organizarem, ministrar
ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização, para trabalhadores
industriários não sujeitos a aprendizagem. 
Art. 3°- O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários será organizado e dirigido
pela Confederação Nacional da Indústria. 
Art. 4°- Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas
na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem." 
§ 1° – A contribuição referida neste artigo será de dois mil réis, por ernpregado e por mes."
§ 2° – A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será feita pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto a disposição do Serviço
Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
§ 3° – O produto da arrecadação feita em cada região do país, deduzida a cota necessária as
despesas de caráter geral, será na mesma região aplicado. 

(SENAI/DN, 2002)

Cria-se a primeira modalidade formativa do SENAI, a “Aprendizagem de

Menores”, contemplando a atenção ao trabalho para esta faixa de idade, a preocupação

constante na participação destes nos processos produtivos, bem como a priorização para a

criação das chamadas Escolas de Aprendizes. Esta aprendizagem era direcionada apenas

para menores de idade, e ficou a cargo do Decreto-Lei número 5.091  definir como menor

o “trabalhador maior de 14 anos e menor de 18, sujeito à formação metódica do ofício em

que exerça a sua atividade” (SENAI/DN, 2002)

Mais tarde em 1º de maio de 1943, através do Decreto-Lei 5.452, é criada a

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que transpõe e reforça os dispositivos
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fundamentais da legislação do SENAI. O artigo 429 (Título III, Capítulo IV, Seção IV)

reproduziu o artigo 1º do Decreto-Lei  4.481 de 16 de julho de 1942, nestes termos:

Art. 429 – Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza, inclusive de transportes,
comunicações e pesca, são obrigados a empregar e matricular nos cursos mantidos  pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 
Devido a constantes reivindicações de industriais, outra modalidade de cursos foi

criada, a “qualificação profissional”, iniciando então o trabalho com adultos, de forma a

qualificá-los, promovendo sua formação profissional,  com cargas horárias menores,

prioritariamente na área de metal-mecânica, mesmo estando a área têxtil na vanguarda. Em

face de esta abertura, a indústria, governo e SENAI definem então as áreas críticas para

atuação da entidade em cursos para adultos: “Deverão as escolas de Aprendizagem, que se

organizarem, ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização,

para trabalhadores industriários não sujeitos a Aprendizagem” (SENAI – DN, 1997a)

Em 1946 foi criado o “Curso de Quadros”, que preparava os instrutores durante

seis meses para darem aulas, após os recrutarem nas fábricas, nas empresas, somente com

o conhecimento do ofício que desenvolviam.

O IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho, norteou, através de

engenheiros e pedagogos, a criação, elaboração e formulação dos primeiros modelos de

Formação Profissional, que tiveram como base a racionalização, por considerarem-na ao

alcance de todas as inteligências. Esta premissa propicia a definição difundida pela OIT –

Organização Mundial do Trabalho: “Adequação do homem ao posto de trabalho pelo

trabalho”. Estes primeiros modelos apresentados pelo IDORT permitiam a redução de

custos na produção e conseqüentemente o aumento da produtividade, planejados dentro

dos princípios do taylorismo7. O trabalho executado aqui apresentava  uma característica

bem próxima do adestramento, por qualificar “para” o posto de trabalho. (BRANDÃO,

1999).

Este conceito predominou até o final dos anos 50, mesmo tendo sido editada pela

OIT em 1939 a Recomendação 57, expandindo o conceito de Formação Profissional

“Preparação do homem para o trabalho, considerando possíveis adaptações futuras” . 

O professor da Escola Politécnica de São Paulo, Roberto Mange trouxe para o

Brasil o método racional na formação de trabalhadores. O mesmo serviu como suporte para

a criação do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional de São Paulo – CFESP-
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fundado pelo próprio Roberto Mange. O SENAI se apropriou deste método e passou a ter o

status de “entidade do futuro”, por sua competência técnica. 

O próprio Roberto Mange veio prestar serviços no SENAI e implementou a

chamada psicotécnica, psicologia aplicada ao estudo do fator humano na produção. Esta

metodologia foi implantada na 

Escola Profissional Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, iniciando o

trabalho de operações e tarefas, através  das séries metódicas8.

Na parte prática do método de ensino o fundamental era a utilização das Séries
Metódicas que devem constituir um sistema progressivo de aquisição da técnica de
trabalho comparável a uma evolução biológica em que o aprendiz, sem sentir e sem
cansar, mas com interesse sempre vivo, adquire de forma mais rápida e racional
uma capacidade técnica de produção. (SENAI/DN, 1997b)

As séries metódicas, caracterizadas pelo ensino individual, seguindo um roteiro de

trabalho previamente definido, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aprendiz.

Devido à solidez conceitual e adequação perfeita aos tempos mecanicistas e tayloristas,

estas séries que persistiram por mais de 50 anos, se apresentam agora como uma

metodologia ultrapassada,  com características de um trabalho fragmentado e pautado na

separação entre concepção e execução, onde a fabricação do produto se dava pelo

parcelamento das tarefas

A partir da década de 90, o SENAI começa a enunciar  uma nova concepção de

formação profissional, tendo como pressuposto a mudança do mercado de trabalho

demandando a formação de um trabalhador multiqualificado, polivalente, exercendo

funções mais abstratas, implicado com o trabalho manual cada vez menor, com maior

habilidade intelectual, que lhes “permita construir e transferir conhecimentos, resolver

problemas e ter iniciativa na escolha de alternativas de ação” (SENAI/DRMG,1989)

Tal reestruturação força modificações que acontecem com o surgimento da

acumulação flexível, incorporando princípios da flexibilidade, modularização e

continuidade, o que implica em uma nova organização curricular ( buscando empreender

                                                                                                                                                   
7 O Taylorismo consistia na sistematização e padronização do trabalho, por meio de uma definição precisa do
modo como cada uma das etapas da produção deveria ser realizada e do tempo que deveria ser despendido
em cada uma delas. Este método recebeu o nome de seu idealizador Taylor.
8  As Séries Metódicas se caracterizavam por um ensino individualizado do ofício, numa aprendizagem passo
a passo, pela prática constante e sistemática de cada tarefa, através de um conjunto de Folhas de Instrução
que especificavam, detalhavam e organizavam as tarefas a serem desenvolvidas na oficina.
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uma nova dimensão ao processo de ensino e aprendizagem), que trava um  confronto direto 

com a rigidez do fordismo9, que começa a ser então questionado.

O discurso empresarial no entanto, marcado pela política e ideologicamente por sua
origem, substitui, num contexto de crise do modelo taylorista/fordista10 – o
conceito de qualificação. (MORAES, 2000)

A força do mercado começa a ser marcante e decisiva, impondo abertura de nova

modalidade de atendimento, com intuito de atender as complementações da formação dos

trabalhadores. Surgem os cursos de “suprimento ou aperfeiçoamento” (SENAI/DN,

1997a).

O SENAI passa a ter uma preocupação muito significativa. Quem seriam os

instrutores que iriam trabalhar com todas estas modalidades de atendimentos,

aprendizagem, qualificação, aperfeiçoamento? Como seria o recrutamento, seleção e

capacitação destes instrutores. 

 Estes instrutores, por causa do aprimoramento da metodologia utilizada, precisaram

se aperfeiçoar, pois passaram a ser mais exigidos à medida que as “Folhas de Informações

Tecnológicas – FIT”, já não eram mais o ponto fundamental do seu trabalho. Estas FITs

eram estudos dirigidos, onde os alunos obtinham seus planos de trabalho. Nestas folhas

estavam contidas toas as informações  que especificavam, detalhavam e organizavam as

tarefas a serem desenvolvidas nas oficinas. Elas informavam ao aluno o que ele iria

estudar, cada passo necessário para a realização das tarefas, obtendo o conhecimento para a

compreensão do processo. Com estas folhas o aluno aprendia o que fazer, como fazer e

com o que fazer.

 Já não bastava que o instrutor centrasse seu trabalho no ensino e nas máquinas. Ele

precisava de novas habilidades. Para tal, o SENAI inicia parceria com a OIT, mandou que

seus técnicos fossem se preparar na Europa, principalmente em Turim, sede da OIT. Foram

surgindo cooperações entre empresas e entidades nacionais. Intensifica-se sobremaneira a

dinâmica organizacional (SENAI/DN, 1997a)

                                                
9 Henry Ford criou o processo de fabricação por meio da linha de montagem. O Fordismo levou ao extremo a
especialização do trabalho. Cada operário passou a executar uma ou duas operações sem sair de seu setor.
Esse método também foi estendido e generalizado aos outros setores de produção. O Fordismo e o
Taylorismo adaptaram o trabalho humano ao da máquina, transformando-o em uma engrenagem a mais e
complementar à linha de montagem. A permanência do operário na fábrica foi substituída pela rotatividade
freqüente.
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Frente a este desenvolvimento a instituição deixa de ser somente um conjunto de

escolas e surge como sistema: o Sistema SENAI, expandindo-se para o interior do país. O

que era anteriormente centralizado numa administração única através do Conselho

Nacional e do Departamento Nacional, passa a ser de responsabilidade dos Departamentos

Regionais, localizados nos vários estados da união, sem, contudo perder a unicidade de

objetivos e propósitos institucionais.

Foi eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira em 31 de janeiro de 1956,

representando a continuidade do populismo e seu governo foi caracterizado pelo

desenvolvimentismo. Acentua-se com Juscelino a implantação da indústria pesada no

Brasil, com a vinda de filiais de multinacionais e no setor econômico as portas são abertas

ao mercado estrangeiro (ROMANELLI, 2000).

A década de 60 foi marcada por muita mudança em todos os âmbitos do país,

social, político e econômico. Foram golpes e contra golpes que evidenciaram a luta

ideológica que se travava no Brasil e em torno dos rumos do seu desenvolvimento

econômico. Alterações significativas foram surgindo. Nesta década, os militares ocuparam

o poder, a inflação saltou assustadoramente dos 27% aos 84%. O crescimento industrial

diminuiu, como também as taxas do PIB diminuíram.

O SENAI aproveitou este momento para mudar o que já se fazia necessário.

Melhorar sua estrutura de trabalho, iniciam-se cursos técnicos em São Paulo e no Rio,

porém com o modelo de formação profissional praticamente se mantendo o mesmo. As

interfaces do SENAI vão mudando, se enriquecem com sua inserção nas políticas

governamentais.

O SENAI abre seu raio de atendimento, expandindo para a comunidade a

oportunidade de ingresso, antes possível só para os trabalhadores  oriundos da indústria,

ficando mais conhecido no país.

Aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/1971, que

estabelece normas para a educação e cria o regime de intercomplementaridade e com isso o

SENAI desenvolveu cursos de Aprendizagem Industrial com equivalência de 1º grau,

possibilitando favorecer o processo ensino-aprendizagem. Tal fato propiciou uma abertura

na instituição, pois professores dos diferentes conteúdos do núcleo comum foram

contratados. A cultura escolar propriamente dita começou a fazer parte do cotidiano da

                                                                                                                                                   
10 O aumento da produtividade com a racionalização do trabalho, advinda do Taylorismo e do Fordismo,
mostrou-se surpreendente, indo ao encontro da necessidade das empresas capitalistas de aumentarem seus
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instituição, expandindo o conceito de ambiente pedagógico. Ser instrutor toma um sentido

mais próximo do conceito de professor pela proximidade deste. Fala-se mais em educação

do que em formação profissional propriamente dita.

A lei fixava diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, acabou por
expressar as estratégias em prol de uma ideologia desenvolvimentista com acento
privatizante na educação e compulsoriamente profissionalizante (XAVIER,1994 p:249).

Vêm tempos de mudança novamente, com o fim do regime militar em 1985, a volta

dos civis ao poder, restabelecendo o processo democrático no país. Com estas mudanças,

substituem-se também os discursos e os interesses, alterando o sistema e o modelo de

organização político-social, discute-se a formação profissional e naturalmente o Sistema

“S”, até então composto somente pelo SENAI e SENAC.

As alterações nos perfis dos trabalhadores provocados pelas mudanças nos processos
produtivos e na organização do trabalho e, em decorrência, as novas e crescentes demandas
pela reformulação dos programas e currículos da formação profissional, induzem o SENAI
a realizar uma série de reformulações internas com o objetivo de resguardar a “sintonia
com o mercado de trabalho (MORAES, 2000).

Questionamentos e propostas surgiram, algumas ponderáveis outras radicais, tais

como a estatização do Sistema “S”, a extinção do compulsório11, o controle do

compulsório pelo governo, a criação de um único fundo para a educação, até mesmo a

extinção do SENAI. Estes momentos foram difíceis. Não só o Brasil, mas o mundo

apresenta indicadores de mudanças profundas, com a queda dos regimes ditatoriais,

parlamento único europeu, entre outros fatos, gerando a reestruturação produtiva.

A reestruturação produtiva, fórmula privilegiada de resposta capitalista à sua crise,

necessita cada vez mais limitar os direitos sociais e os gastos estatais correlatos.

Transformar em objeto mercantil a previdência, a saúde e a educação. O estado

deve abandonar o campo social, deve transforma-lo em terreno de caça mercantil.

Tudo, absolutamente tudo, deve ser submetido a mercantilização (DIAS, 2001

p:51)

Fazia-se necessário, neste momento, refundar a cidadania capitalista, restritiva. As

estruturas sociais foram abaladas e os movimentos sociais morrem até mesmo pela

incapacidade de cria-los. 

                                                                                                                                                   
lucros.
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Os primeiros 45 anos de existência navegando em mar tranqüilo são agora coisas

do passado, o SENAI se vê diante de mudanças irreversíveis que incitavam reações que

incluíam o preparo de seus colaboradores para as novidades que se apresentavam.

Três ações foram desencadeadas simultaneamente pela instituição, (SILVA, 1999):

• Expandir e aprofundar a prospecção de mercado para localizar as novas demandas da

indústria nacional – faz-se necessário analisar tendências de mercado. As inovações

tecnológicas atingindo o processo produtivo, alterando a gestão da produção e o

trabalho nas empresas. O foco da análise é alterado, passando do posto de trabalho para

as tendências do mercado. Começa-se a usar o termo mercado, suplantando o termo

indústria.

• Capacitar os profissionais da instituição, desenvolvendo competência para “pensar,

planejar, promover e gerir mudanças” – foram lançados programas internos de

capacitação de pessoal em função da nova ordem econômica e tecnológica que chegava

ao Brasil. Foram elaborados programas para gerentes, supervisores de ensino e de

oficina, para o programadores curriculares, técnicos  em pesquisa, em recursos

humanos e para os docentes.

• Expandir a “Área de Assistência à Empresas” – diretamente voltado para o mercado,

buscando melhoria, padronização e integração das ações das unidades móveis, que

objetiva um amplo e facilitado  atendimento, reformulação dos termos de cooperação e

reformulação da Aprendizagem Metódica no Próprio Emprego (AMPE) e da área de

higiene e segurança no trabalho. É criada a “ATT -  Assistência Técnica-Tecnológica”,

desenvolvendo consultorias e assessorias às empresas nos campos de tecnologia de

processo, de produtos e de gestão.

É um tempo de novas perspectivas dentro da própria Instituição, bem como o início

de um trabalho que propicia ampliar as ações e as relações entre os atores, SENAI e as

indústrias do país.

Nessa direção, os estudos desenvolvidos pelo SENAI, pela importância e abrangência
qualitativa dos resultados obtidos, são particularmente relevantes para compreensão da
natureza da reformulação empreendida nos processos formativos da instituição
(FERRETTI, 1999 apud MORAES, 2000 p:8)

                                                                                                                                                   
11 O Senai é financiado com recursos advindos da contribuição parafiscal de 1% sobre o total da folha de
pagamento mensal das empresas, por lei, vinculadas à instituição. Embora mantido com recursos públicos a
gestão do SENAI é de natureza privada.
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Enquanto o SENAI busca estar em dia no cenário tecnológico, a política nacional entra

em novos tempos e caminha para momentos especiais.

Com a eleição de Fernando Collor12 para presidente, o Brasil se abre para a entrada de 

produtos estrangeiros, ocasionando tanto a modernização de alguns segmentos da

economia quanto a quebra de outros. Para o SENAI isto provoca ainda mais mudanças,

principalmente em termos dos conceitos já cristalizados, obrigando a quebrar paradigmas,

ocasionando um reflexo bem evidente no sistema.

O que antigamente  era definido como posto de trabalho, agrupado por semelhanças

entre suas tarefas principais, agora, a partir da nova demanda do mercado, requisita um

trabalhador versátil, não mais repetindo operações, mas sim, sendo algo dinâmico, flexível

e principalmente com autonomia suficiente para tomar decisões e apresentar soluções. Um

novo conceito de educação passa a ser entendido, a partir deste momento, iniciando a

mudança do que antes era pré-estabelecido, de domínio exaustivo de todos que lidavam

com a formação profissional. 

Muita expectativa foi gerada e como não poderia deixar de ser, conflitos foram criados,

inseguranças também foram sentidas. Os mais diversos setores do Sistema são envolvidos.

Inicia-se um processo de mudança, tudo em construção, porém sem que o novo esteja

definido, o que enfatiza a importância da eminente participação de todos.

O conjunto de transformações na estrutura da Instituição SENAI vai aumentando ao

mesmo tempo em que profundas transformações acontecem no mundo do trabalho. 

É incontestável que as mudanças esperadas objetivassem criar condições de melhoria

da organização, da eficiência de novas tecnologias que incorporassem os saberes já

adquiridos, aliados aos novos, de modo que todos se sentissem seguros e profissionalmente

satisfeitos. 

                                                
12 Primeiro governo civil brasileiro, eleito por voto direto desde 1960. Foi também o primeiro escolhido
dentro das regras da Constituição de 1988, com plena liberdade partidária e eleição em dois turnos. Sua posse
aconteceu  em 15 de março de 1990. Em 1991, as dificuldades encontradas pelo plano de estabilização, que
não acabou com a inflação e aumentou a recessão, começaram a minar o governo. Circulam suspeitas de
envolvimento de ministros e altos funcionários em uma grande rede de corrupção. As suspeitas
transformaram-se em denúncias graças a uma intensa campanha da imprensa. Em 26 de maio, o Congresso
nacional instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias de irregularidades.
Surgiram manifestações populares em todo o país  pedindo o Impeachment do Presidente. Depois de um
penoso processo de apuração e confirmação das acusações e da mobilização de amplos setores da sociedade
por todo o país, o Congresso Nacional, pressionado pela população, votou o impeachment presidencial.
Primeiramente, o processo foi apreciado na Câmara dos deputados, em 29 de setembro de 1992, e, depois, no
Senado Federal, em 29 de dezembro de 1992. O Parlamento decidiu afastar Collor do cargo de Presidente da
República e seus direitos políticos foram cassados por oito anos. Foi também denunciado pela Procuradoria-
Geral da República pelos crimes de formação de quadrilha e de corrupção.
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Silva (1999) apresenta um interessante dicionário que ele chama de “Língua

Senaiana”, conforme pode ser visto no quadro apresentado abaixo, contendo algumas

destas modificações textuais, das mais significativas às mais simples, mas que mostram a

profundidade das mudanças, vinculada à emergência da progressiva reestruturação

produtiva, em bases diferentes dos predominantes no modelo taylorista/fordista.

O Dicionário A apresenta o que era linguagem comum e corriqueira nas escolas e

departamentos do SENAI, já o Dicionário B apresenta novas nomenclaturas, termos até

então desconhecidos, situações inusitadas, posicionamentos profissionais demasiadamente

longe da realidade atual, além da inserção de palavras que de certa forma abalavam a

tradicional comodidade já estabelecida na instituição.

                   
Dicionário A 

(antes da mudança)

 Série metódica
 Material didático
 Análise de posto de trabalho
 Oficina
 Ensino
 Operação
 Tarefa
 Análise ocupacional
 Mecânica 
 Manutenção
 Técnicas
 Operários
 Eficiência
 Estudo dirigido

                
Dicionário B

(após o início das mudanças)

 Pesquisa de tendência de mercado
 Polivalência
 Aprendizagem
 Células de Produção
 Produtos 
 Processos
 Microeletrônica
 Informática
 Reconversão profissional
 Pesquisa aplicada
 Certificação laboratorial
 Multimeios
 Tecnologia de ponta
 Gestores
 Qualidade
 Produtividade
 Competitividade
 Eficácia

O vocabulário e os novos paradigmas tornaram-se pesados demais para muitos dos

trabalhadores da instituição, ocasionando a saída de uns, a aposentadoria de outros, o que

provocou uma modificação interna muito grande. Novas contratações aconteceram em

todos os escalões e tudo isso afetou sensivelmente o perfil do profissional do SENAI. O
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nível de  escolaridade vai aumentando com as novas contratações, face às novas

exigências.

Com o impeachement do Presidente da República Fernando Collor de Mello, o

cenário econômico do país se desestabiliza, sendo a queda sensível do nível de emprego

um dos mais significativos problemas. 

O SENAI edita uma série de três documentos: o primeiro, “SENAI – Desafios e

Oportunidades – Subsídios para discussão de uma nova política de Formação Profissional

para a Indústria do Brasil” (1994), encerra a discussão decorrente das mudanças em curso

e dá início a uma nova fase institucional, apoiado pelos outros dois documentos: “Ações e

compromissos” (1994) e “Educação Básica e Formação Profissional” (1994). Estes três

documentos sintetizam a passagem para um novo tempo, tempo de mudança,

principalmente no modelo de gestão, implantando a Administração Estratégica, e como

instrumento gerencial. 

Um novo conceito é implantado, educação para o trabalho como principal vetor de

negócios da instituição, tendo a função educacional como base de suas atividades;

educação para o trabalho e para a cidadania contribuindo para reduzir as desigualdades

regionais, pautadas nos pressupostos da educação; formação do trabalhador polivalente;

articulação entre condições sócioculturais dos alunos, competência dos docentes e métodos

de ensino.

Com a publicação em dezembro de 1996 da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (9394), há nova leitura da Formação Profissional que passa a ser chamada agora

de Educação Profissional, apresentando-se como um avanço conceitual em relação à

formação, estritamente ligada a uma tarefa específica. Onde antes se falava em

qualificação agora se fala em competência. Os currículos, os programas baseados em

competência, saindo de um ensino centrado sobre os saberes disciplinares a um ensino

definido para produzir competências verificáveis, em situações de trabalhos específicos.

A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência
e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva
(BRASIL/MEC, 2001 )

 Faz-se necessário alguns questionamentos em relação a LDB 9394/96, sendo um

dos mais contundentes o que diz que a referida lei está  a serviço da reforma do Estado de

forma a   adequar o ensino brasileiro às transformações no mundo do trabalho, provocadas
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pela globalização econômica, as novas tecnologias e técnicas de gerenciamento da

produção (NETO, 1999).

A LDB foi implantada sob uma concepção neoliberal, onde a educação reproduz o

quadro econômico vigente, mais uma vez, ditadas pelas organizações mundiais que

financiam a educação e definem seus rumos. Apresentada com uma roupagem mais

flexível e aberta, porém podendo esta flexibilidade ser interpretada como de interesse do

sistema produtivo.

SAVIANI (1997) lamenta a oportunidade perdida de transformar e realizar a tarefa

de consolidar uma educação pública nacional e democrática, viabilizando a construção de

um sistema de educação aberto, sólido, abrangente e adequado às necessidades da

população.

Embora estas críticas  em meio a outras tantas se apresentem com cunho cada vez

mais forte, o SENAI, partindo desta nova premissa, acompanhando as modificações

propostas pela lei,  buscou a superação de um modelo de formação profissional baseado na

aquisição de habilidades necessárias ao desempenho das tarefas de cada posto de trabalho

para um modelo de educação profissional que traduzia os requisitos necessários para a

formação geral do trabalhador e sua maior capacidade de pensamento teórico-abstrato e

lógico-matemático. Ou seja, a organização curricular baseada em módulos13, uma prática

pedagógica que buscasse compreender uma nova dimensão ao processo de ensino e

aprendizagem, onde o aprendiz passasse de um mero receptor de informações para, em

interação com o instrutor, construírem juntos o processo.

Modificações foram apresentadas, sendo uma das mais consistentes a substituição

da “metodologia das séries metódicas” que se caracterizava pelo ensino individual, onde o

aprendiz estudava individualmente seu roteiro e posteriormente o instrutor o argüia. Hoje,

com a metodologia da mediação14 cujo objetivo central é trazer o aprendiz para o centro do

processo de ensino e aprendizagem, com o trabalho mais socializado15.  A polivalência do

profissional como princípio norteador de modo que, ao invés de especialista, o aluno seja

                                                
13 Sistema Modular propicia que a grade curricular do curso seja elaborada com os conteúdos distintos e de
forma fechada, ou seja, o aluno ao concluir um módulo está habilitado naquele conteúdo tendo inclusive
direto a certificação. Os módulos têm caráter conclusivo.
14 A ação do educador não se reduz à transmissão de informações e conhecimentos, mas é ativa na construção
de tramas que articulam conteúdos, mundo, vida, experiências (suas e dos alunos) num todo significante: é
neste sentido que o professor é mediador. 
15 Esta metodologia tem gerado discussão por parte de alguns instrutores que insistem na importância do
ensino individualizado, por respeitarem o ritmo de cada aluno, bem como as folhas de instrução englobarem
todos os conhecimentos teóricos e práticos para que a tarefa seja executada.
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orientado para desenvolver mais de uma qualificação, ampliando seu horizonte

profissional, bem como abrindo o leque de possibilidades de trabalho. Outra modificação

que vale ser mencionada é o despertar para o trabalho em equipe, relevando a importância

do grupo gerenciando projetos, solução de problemas, além da possibilidade de rodízio nas

mais diferentes funções.

O SENAI, em todos os seus departamentos regionais, tem se preocupado em

acompanhar não só os avanços tecnológicos ou do mercado de trabalho, mas tem sim se

preocupado em buscar formas de contextualizar o novo com aquilo que já está

sedimentado,  a experiência de mais de 60 anos formando tantos trabalhadores no país,

relevantes e importantes para o desenvolvimento da nossa nação.

Com a disseminação das escolas do SENAI, dos Centros de Formação, as cidades

do interior despertaram para a importância de terem uma escola e começaram a trabalhar

para a implantação das UOs – Unidades Operacionais. 

SENAI em Uberaba

Fidélis Reis, então deputado estadual,  natural de Uberaba, uma cidade promissora,

situada em uma região economicamente privilegiada, empenhou grandes esforços para que

em sua cidade também desse início ao trabalho de formação profissional. Trabalhou para

que o governador do estado doasse o prédio do Liceu de Artes e Ofícios que já existia na

cidade, para a instalação de uma  escola do SENAI. 

Em 21 de novembro de 1947 foi transferida a propriedade para o SENAI, dando

início ao Centro de Formação Profissional Fidélis Reis, que recebeu este nome em

demonstração de gratidão e em homenagem a quem tanto lutou para que isso acontecesse.

Foram montadas oficinas de mecânica industrial, eletricidade, marcenaria e

carpintaria, solda elétrica e oxiacetilênica.

Ao longo do tempo o SENAI foi se aprimorando administrativamente e estabeleceu

diretrizes como a continuidade dos esforços de racionalização e modernização

administrativa, na área financeira e na área operacional, buscando sobretudo a melhoria da

qualidade da formação ministrada, intensificando e diversificando o atendimento às

empresas. O SENAI de Uberaba, quase tão antigo quanto o SENAI no Brasil, foi se

desenvolvendo, crescendo e se tornando consistente  em função do trabalho desenvolvido.

Mudou com o SENAI Nacional, também lutou para se firmar como instituição

reconhecidamente importante para o município.
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Hoje o SENAI – Uberaba conta com trabalho bastante diversificado, um corpo

administrativo composto pelo gerente, duas supervisoras pedagógicas, três supervisores

técnicos, uma supervisora administrativa, equipe de apoio e quinze instrutores que

ministram nas modalidades de Aprendizagem Industrial, com os cursos de Eletroeletrônica,

Mecânica Industrial, Mecânica de Automóveis, Marcenaria, Construção Civil; Cursos

Técnicos em Eletrônica e Mecânica; Qualificação e Aperfeiçoamento em diferentes áreas.

O SENAI de Uberaba conta também com um Agência de Negócios que presta a ATT –

Assessoria Técnica e Tecnológica oferecendo às empresas os mais diferentes tipos de

serviços e atendimentos, tanto em atualização para os profissionais da indústria quanto em

suprimento em níveis técnicos e tecnológicos.

Mesmo com todas as modificações que aconteceram ao longo do tempo, o SENAI

como instituição, ainda hoje, em alguns segmentos, persiste em manter padrões de atuação

que já não são mais considerados como ideais.

O trabalho dos instrutores é um destes segmentos e o que neste momento interessa

discutir, por serem eles o motivo desta dissertação. Como se sentem ao se transformarem

de técnicos em docentes, o que muda para eles, como se dá esta transformação.

O próximo capítulo vem tratar destes questionamentos, através da discussão sobre

competências e saberes, tentando construir uma fundamentação que respalde o trabalho

destes profissionais, que de alguma forma traçam suas ações, se fundamentam para

conseguirem “dar” suas aulas. Onde buscam inspiração para elaborarem seus trabalhos, o

que realmente os faz “competentes” como docentes, ou o que precisam fazer para tal.
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CAPÍTULO II

OS DOCENTES:

 ENTRE COMPETÊNCIAS E SABERES

Competências: o quê e  para quê?

 A competência não é um estado, mas um processo. Se a competência é
uma forma de saber agir, como é que ela funciona? O operador competente
é aquele capaz  de mobilizar, de aplicar de forma eficaz as diferentes
funções de um sistema no qual intervêm recursos tão diversos quanto
operações de raciocínio, conhecimentos, ativações de memória, avaliações
relacionais ou esquemas comportamentais. Em grande parte, esta alquimia
continua  sendo uma terra incógnita (LE BOTERF, 1994 apud
PERRENOUD,2001 p:43 )

Muito se tem dito a respeito das questões da mudança de paradigma educacional e

formação profissional em função das transformações econômicas, tecnológicas, políticas e

culturais das últimas décadas. Tais mudanças incitam debates, que por sua vez requerem
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uma atenção especial a questão da qualificação e do advento do conceito de competência.

Isto porque há quem defenda que um conceito substitui o outro. Ramos faz considerações

em relação a estes dois termos, mostrando que: 

uma das visões que mais instiga a reflexão e a pesquisa, anuncia uma oposição mais
contundente entre essas noções, pois identifica a qualificação com o regime taylorista-
fordista, associada a uma visão estática do mundo do trabalho. Ao contrário, a noção de
competência emergiria dos novos modelos de produção, sendo afeta à dinamicidade e à
transformação (RAMOS, 2001 p:60).

Há autores que encaram competência como mediadora entre a qualificação e o

desempenho efetivo, outros conceituam qualificação como capacidade potencial e as

competências como manifestação subjetiva dessa capacidade, como o conceito apresentado

pela OIT – Organização Internacional do Trabalho – que compreende qualificação como a

capacidade potencial do trabalhador de realizar atividades de trabalho e a competência

como alguns aspectos do acervo de conhecimentos e habilidades dessa capacidade

potencial.

É inegável a interligação entre a noção de competência e de qualificação,

considerando que “ambas se reportam às qualidades da pessoa e ao conteúdo do trabalho.

As qualidades e os conteúdos do trabalho, porém, são modificados: o indivíduo evoluiria

de uma lógica de ter (ter uma qualificação, ter um conhecimento) a uma lógica de ser (ser

competente, ser qualificado” (RAMOS, 2001 p: 68). Essa mudança de lógica do ter e do

ser compreendida historicamente, imputa ao conceito de qualificação a alternância de

enfoque do objeto para o sujeito, apresentando então o ser como alvo final.

Conceito de competência pode ser compreendido a partir do conceito de

qualificação:

Qualificação é usualmente definida pelos requisitos associados à posição, ou ao cargo, ou
pelos saberes ou estoque de conhecimento da pessoa, os quais podem ser classificados e
certificados pelo sistema educacional. Já o conceito de competência procura ir além das
atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser
responsável e ser reconhecido por isso. A competência não se limita, portanto, a um
estoque de conhecimentos teóricos e empíricos detidos pelo indivíduo, nem se encontra
encapsulada na tarefa (FLEURY, 2000 p: 83).

Fleury aponta que o conceito de competência traz consigo um fator a mais do que

simplesmente a capacidade de saber fazer, de dominar um assunto e até mesmo de ter

comprovado e certificado este domínio. É ir além do fazer e o ser responsável e ser

reconhecido como tal deixa implícito que para agir é necessário um complexo de
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capacidades que em conjunto e imbricadas frutificarão naquilo que deve ser feito, sempre

considerando as razões pelas quais foram feitas.

O  senso comum, as próprias investigações, dizem que competência é construção

para uma vida e não meros conteúdos, habilidades, atitudes, que se receite num curso, num

livro. É preciso refletir e investigar a natureza de competência, sob diferentes paradigmas,

levando a um imenso papel formativo.

Quando o assunto é competência, há divergências entre autores no que se refere à

conceituação, bem como suas implicações, como é possível observar nas diversas

tentativas de definir competências que diferentes autores apresentam, como é possível ver

a seguir:

Para Deluiz, 

(...) é importante entender competência num grande contexto, buscando ampliar
atitudes e comportamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho,
atingindo competências pessoais tais como criatividade, responsabilidade,
acrescidas das competências sociais, como liderança, organização e
relacionamentos sociais. São diversas dimensões que se completam mutuamente e
que crescem de modo coerente entre si (DELUIZ, 1996 p:18 ). 

Competência para Pedro Demo (2002) é a capacidade de analisar criticamente, após

uma tomada de consciência e, a partir daí, propor alternativa para intervenção, isto aliado à

descoberta crítica da capacidade de mudar, caracterizando-se pela mudança diária para

melhor. Sem pretender definir competências o autor fala dela com propriedade, levando a

crer que competência é algo muito amplo, que extrapola a questão do formular, elaborar.

Formar competências é levar o sujeito a agir por conta própria. É ser capaz de criticar,

propor, elaborar o conhecimento para reproduzi-lo de maneira própria e particular. Igual a

confluência entre teoria e prática, entre intelecto e vida real. É fomentar a iniciativa,

favorecer a interpretação, é compreender ao invés de entender, é propiciar o início da

elaboração própria, que se dá através do aprender a duvidar, o questionar, o perguntar, o

querer saber sempre mais e melhor. 

Entendemos por competência a condição de não apenas fazer, mas de saber fazer e
sobretudo de refazer permanentemente nossa relação com a sociedade e a natureza, usando
como instrumentação crucial o conhecimento inovador. Mais que fazer oportunidade, trata-
se de fazer-se oportunidade (DEMO, 2002 p: 13)

Perrenoud (1999) diz que competência é aprender a mobilizar ao mesmo tempo,

corretamente e no momento certo, diversos recursos: conhecimento, capacidades,

informações, regras, valores. Isto acontece fruto da experiência reflexiva, de cada prática
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no âmbito da tomada de decisões e resolução de problemas, considerando nestes recursos

variantes diversos.

Importante ressaltar que uma competência, ao mobilizar recursos, supõe que estes

existam, sem porém, se confundirem com eles. Ela os organiza, ordenado-os, fazendo as

relações necessárias ampliando e enriquecendo todo o contexto. 

Não podemos considerar competência como sendo conhecimento por si só, como se

possuir determinado conhecimento, ou saber fazer qualquer coisa denote-se que se é

competente. Competência mobiliza os conhecimentos, colocando-os em relação entre si de

forma a solucionarem problemas. O conhecimento, então, é um recurso a ser mobilizado e

justamente por isso é necessário que ele exista, que esteja disponível para ser mobilizado.

Caso contrário, tais conhecimentos devem ser buscados, devem ser adquiridos, pois são

indispensáveis para que probabilidades e hipóteses sejam levantadas. Não se pensa sobre

aquilo que não se conhece.

Construir competências está diretamente ligado à identificação dos conhecimentos

pertinentes. O que a escola vem fazendo há tempos é priorizar o conhecimento de forma

linear, organizando os programas de forma nocional, teoricamente, tendo-os como ponto

de partida para a proposta da competência. “Só há competência estabilizada quando a

mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona

os esquemas constituídos” (PERRENOUD, 1999 p: 23)

Estes esquemas dos quais fala Perrenoud, aparecem nas obras de diferentes autores,

entre eles Piaget, referindo-se ocasionalmente a simples hábitos, que não deixam de ser

esquemas, considerando  porém, que nem todo esquema é um hábito. Normalmente os

esquemas são apoiados na prática sem, contudo, serem descartados os apoios teóricos. Não

necessariamente o indivíduo toma consciência de sua ação para executá-la. Os esquemas

adquiridos pela prática “conservam-se práticos”. Um exemplo disto é a cozinheira, que ao

começar seu almoço ativa o esquema de cálculo de tempo, de forma que em determinado

horário esteja pronto. Tais esquemas se juntam e constituem o que Bourdieu chama de

“habitus”, definindo-o como,

 pequeno lote de esquemas que permitem gerar uma infinidade de práticas adaptadas a
situações sempre renovadas, sem jamais se constituir em princípios explícitos”, e
acrescenta, “sistemas de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções,
apreciações e ações e torna possível a execução de tarefas infinitamente diferenciadas,
graças a transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da
mesma forma (BORDIEU, 1997: 178-179).
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O esquema sustenta uma ação ou operação única ao passo que competência envolve

diversos esquemas de diferentes naturezas que vão determinar a ação. Os esquemas podem

ser trabalhados isoladamente em situações de aprendizagem, porém no momento em que a

ação esteja se desenvolvendo, à medida que dominamos algo complexo, podemos

aumentar o nível de complexidade e o desafio vai aumentando, vai-se dominando o difícil

e assim sucessivamente, de forma cíclica.

Várias discussões e controvérsias em relação ao trabalho por competências vêm

surgindo, muitas vezes relacionadas a compreensão de competência em sua própria

definição, em relação à sua inserção na formação do professor,  no currículo, entre outras.

Diversas vertentes promovem a reativação da questão sobre a importância da

vinculação entre oferta de formação e demanda de profissionais competentes. O sistema

produtivo afirma  requerer elevação no nível de qualificação. As instituições

governamentais e privadas que oferecem o ensino e a formação estão conscientes da

necessidade de atendimento aos padrões de qualidade, ampliação das oportunidades e

aproximação das condições reais do mundo do trabalho. A comunidade internacional por

sua vez requer uma padronização e normalização dos procedimentos ocupacionais e do

reconhecimento das competências tácitas do trabalhador, da segurança e saúde no trabalho

e da questão da diversidade. Os órgãos sindicais demonstram um crescente interesse em

estabelecer a certificação das competências como um espaço de negociação e ampliar o

leque de qualificações para criar maiores oportunidades de emprego para o trabalhador que

já possui competências, evitando que o certificado sirva de instrumento de exclusão e

desemprego.

Em termos educacionais propriamente dito, cada vez mais o mundo da educação e

trabalho se imbricam, e isto se evidencia numa maior convergência entre educação

acadêmica e a educação profissional, e esta é uma das razões para que o termo

competência cause tanta polêmica. Competência, anteriormente, se restringia ao executar

algo bem feito, normalmente relacionado à ação profissional. Com a modificação da LDB,

incluindo o termo competência na educação formal, tratando da formação por

competência, o termo ficou muito exposto e pouco esclarecido ou definido.

Quando se fala em competência logo vem à mente o desempenho do profissional e

isto de certa forma torna as coisas meio confusas. O termo competência, no campo da

formação profissional, vinculado ao sistema produtivo, se apresenta sob três modalidades
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distintas: uma trata de normalização, outra de certificação e a última de formação. Cada

uma destas modalidades tem suas peculiaridades que as tornam ímpares e bem definidas,

além de distintas entre si.  Cabe distinguí-las para não se correr o risco de generalizar sobre

o uso e o sentido  da palavra competência.

Normalização

Norma ou padrão de competência profissional que especifica os conhecimentos,

habilidades e atitudes requeridos para o desempenho profissional em uma determinada

situação de trabalho, descrevendo o conjunto de capacidades que alguém deve ter para

desempenhar uma atividade produtiva e alcançar os resultados que correspondam a esta

atividade. A norma de competência profissional expressa os resultados da análise

funcional.

A análise funcional, por sua vez, proporciona uma visão global das atividades de

uma área ocupacional, levando a análise do trabalho como um todo, eliminando a

possibilidade que se tenha uma visão estreita de um posto de trabalho, tarefas ou operações

realizadas por um trabalhador. Utiliza métodos dedutivos, o que proporciona que a análise

vá do geral ao particular, dando uma visão global da atividade.

Através da análise funcional se faz uma análise qualitativa do mercado de trabalho,

estabelecendo as competências requeridas pelo trabalhador, ou seja, quais são os

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas pelo ambiente de trabalho em contínua

mudança.

Este tipo de análise é interessante por definir tarefas, proporcionando traçar um

perfil profissional mais amplo. A análise funcional é um processo mediante o qual se vai

desagregando as funções de uma área ocupacional de maneira lógica e ordenada e o

resultado é expresso em Normas de Competência Profissional, que se destinam a uma

determinada empresa ou mesmo com validade nacional. Os  organismos internacionais

como a OIT estabeleceram e foram tornando de uso comum, os princípios que norteiam a

elaboração da norma.

Há princípios que orientam a análise funcional de forma que as normas resultantes

traduzam com clareza os procedimentos a serem considerados. Estas orientações são feitas
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por comitês, com representação dos mais diferentes níveis profissionais e atores sociais:

trabalhador da ocupação, patrão, entidades de formação profissional, sindicatos, que

caracterizam os procedimentos.

O primeiro destes procedimentos é a identificação de funções delimitadas de tal

modo que possam ser separadas de um contexto de trabalho específico. Isto significa

definir o conjunto de tarefas específicas, porém sem explicitar as funções. Por exemplo, ao

definir a tarefa de um profissional de manutenção, dizer que ele deverá ligar e desligar o ar

condicionado ( o que se caracteriza como uma função), reduz seu âmbito de ação, o ideal é

que se defina que ele deve manter o ambiente refrigerado (se caracteriza na tarefa

específica deste profissional), de tal modo que as pessoas se sintam confortáveis.

O segundo procedimento trata da redação da norma. Esta norma descreverá

detalhadamente o que é o desempenho de cada função. Como se dá a tarefa, que atitudes

são necessárias que o profissional demonstre, de que forma se opera tal aparelho. Enfim, a

redação da norma deverá contemplar exatamente tudo o que o profissional “precisa”

dominar para demonstrar competência.

 A redação da norma obedece a um padrão ao ser enunciada: utiliza-se um verbo

que descreva a ação que a função atua sobre o objeto ou sobre a pessoa, apresentando em

seguida a condição de realização da função, que pode ser definida em função de tempo,

padrão de desempenho, percentual de acerto, entre outras variáveis.

Ao se redigir uma norma alguns aspectos devem ser observados tais como a

descrição de funções e não produtos ou serviços. As funções se expressam em forma de

resultados. 

Segundo o Conselho de Normalização de Competência Laboral do México –

CONOCER (1997), a norma descreve o que o trabalhador deve ser capaz de fazer, a forma

pela qual se pode julgar se o que foi feito está bem feito, as condições em que o

trabalhador deve demonstrar sua aptidão, bem como deve refletir a capacidade da pessoa

para trabalhar em um contexto de higiene e segurança, aptidão para responder às inovações

tecnológicas  aos métodos de trabalho, a habilidade de transferir a competência de uma

situação para outra, além das competências pessoais em termos de relacionamento.

As normas devem possuir características específicas para traduzirem a clareza de

sua especificidade, como definir o campo de aplicação no qual o trabalhador precisa

desempenhar-se em condições normais de trabalho; espelhar tanto o contexto atual do

trabalho, como a prospectiva de um trabalho futuro; espelhar as necessidades qualitativas
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do mundo do trabalho expressas pelo setor produtivo e pela sociedade em geral; basear-se

na análise das funções produtivas (bens e serviços), ou seja, na transformação de

determinados insumos em determinados produtos, utilizando processo específico para a

transformação; considerar os fatores que dependem do desempenho das pessoas, dos

sistemas produtivos e as circunstâncias em que o trabalho acontece. 

Tais normas são estabelecidas por um Grupo Técnico de Trabalho, composto por

técnicos do setor produtivo, professores da área de competência, especialista em redação

de normas (metodólogo). 

Há também o Comitê de Normalização, que é constituído por representantes do

setor produtivo e dos sistemas de educação profissional. Sua função é de validar, aprovar,

divulgar e manter atualizadas as normas de competência.  

O terceiro procedimento é a elaboração de um mapa funcional, que retrata através

de uma representação gráfica os resultados da análise funcional, no qual estão

seqüenciadas numa relação de causas e efeitos, a missão ou propósito chave da área

ocupacional, objetivo da ocupação, as unidades de competência, que são as macro funções,

os elementos de competência16, que são detalhamentos das ações e assim sucessivamente,

até chegar nas atividades mais simples executadas pelo trabalhador. O propósito chave é o

vértice do qual se desprendem as funções sucessivas de uma maneira lógica, possibilitando

tanto para quem requer a certificação quanto para quem avalia, o detalhamento das atitudes

e atividades a serem executadas.

O mapa funcional pode apresentar diferentes modos de apresentação. Este modelo

abaixo é o mais utilizado no Brasil, seguindo orientações da OIT, discriminando funções e

sub funções da ocupação em pauta.

QUADRO I 

Modelo de um  mapa funcional, (STEFFEN, 1999)

MAPA FUNCIONAL

                                                
16 O objetivo da ocupação é caracterizado pela definição de qual a razão de ser da ocupação, unidades de
competência são as funções, elementos de competências são as sub funções, que vão se subdividindo.
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O sistema de normalização tem um papel orientador, quer seja para os formadores,

quer seja para os certificadores, por demonstrarem o que  “deve” ser executado, o que se

espera daquele profissional que esteja buscando demonstrar competência em seus fazeres.

Assim sendo, a coleta e definição dos perfis deverão focalizar quais elementos de

competência configuram as operações ou tarefas da ocupação, e assim nortearem as ações

tanto de quem está se submetendo à certificação, quanto aqueles que são responsáveis pelo

processo de certificação.

QUADRO II

As normas e suas inter-relações, (STEFFEN, 1999)

Empresa
Área

ocupacional

Objetivo da
ocupação

Unidade de
competência

1

Unidade de
competência

“n”

Unidade de
competência

2

Elementos de
competência

Campo de
aplicação

Critérios e
evidências de
desempenho

Guia de
avaliação

Diretrizes aos
formadores

Normas
qualificações
competências

Certificação

Diretrizes aos
avaliadores

Funções

Sub -
Funções
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Certificação por Competência

No conceito tradicional, certificação é um processo voluntário, instituído por um

organismo não-governamental, no qual indivíduos são reconhecidos principalmente por

seus conhecimentos e competências.

A certificação de competência é um processo por meio do qual entidades

credenciadas reconhecem e certificam que uma pessoa demonstrou ser competente para

uma função profissional determinada, independentemente da forma pela qual tenha

adquirido a competência tomando por base uma norma reconhecida em nível nacional ou

internacional, que serve como parâmetro avaliativo.

O mercado atual requer do trabalhador, além das habilidades técnicas, também as

habilidades básicas, aquelas que o capacitam a executar uma grande variedade de tarefas

que também o levam a transferir os conhecimentos e experiências adquiridas para situações

novas.

A nova LDB (9394/96), no Título I artigo 1º, reconhecendo que a educação

escolarizada não é a única forma de educação, considera que a educação,

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL/MEC, 2001). 

Por esta razão reconhece que conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais,

deverão ser aferidos e reconhecidos através de exames, representando grande abertura para

o reconhecimento dos saberes tácitos, que normalmente  estão presentes nos domínios da

especialização profissional. 

O CINTERFOR/OIT - Centro Interamericano de Investigação e Documentação

sobre Formação  Profissional da Organização Internacional do Trabalho, vem trabalhando

há mais de 30 anos no tema de certificação, inclusive orientando as entidades que a isto se

propõem.

A certificação é vista pelo trabalhador como mecanismo que favorece a equidade, à

medida que possibilita ou favorece ao profissional competir no mercado de trabalho em
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condições de igualdade com quem teve a oportunidade de se certificar nas escolas, nas

instituições de formação; favorece aqueles que em detrimento de situações diversas têm

baixa escolarização. Os menos capacitados são os mais afetados pelos riscos do

desemprego e exatamente esta baixa escolarização torna mais necessária a presença de

sistemas de certificação que facilitem e validem o reconhecimento de conteúdos adquiridos

no mundo do trabalho, sem necessidade de uma titulação acadêmica formal. 

A certificação é também um instrumento básico nas políticas de emprego, faz parte

do que seria um bom mecanismo de integração regional, apóia a livre circulação dos

trabalhadores e a integração nas áreas de fronteiras.

A certificação se associa cada vez mais com a maioria dos trabalhadores que não

têm acesso fácil ao emprego, por suas carências educativas ou de formação. Neste sentido,

se converte em um bom mecanismo para favorecer a equidade e abarcar, não só os que têm

emprego, mas também os que mais necessitam. Além disso considera o trabalhador como

sujeito que vive e se desenvolve no meio social.

Os empregadores reconhecem que a certificação baseada em postos de trabalho está

em crise, exatamente porque hoje um trabalhador, nas indústrias com tecnologia de ponta,

não executa uma função ou tarefa isoladamente, de forma fragmentada, se restringindo a

um único desempenho.  Atualmente o sistema de trabalho é menos rígido com o

trabalhador em termos de ser um “especialista” altamente gabaritado para uma função,

porém para aquela função. O profissional nos dias atuais necessita de mais conhecimento,

de ampliar o trabalho intelectual, sair do limitado espaço do seu posto de trabalho e

interagir com os outros, num dinâmico trabalho em grupo, demonstrando condições de

relacionamento e apresentando postura que extrapole o simples executar de uma tarefa.

A certificação ampla e cobrindo a maioria das áreas evitará a segmentação dentro

do mercado, entre os que são certificados e os que não são certificados. A discussão da

matéria tem duas óticas: primeira, da evidente necessidade de melhorar os níveis de

escolaridade, segunda, de integração ao emprego e a empregabilidade.

Uma proposta de certificação por competências não pode se limitar única e

exclusivamente por normas, padrões de desempenho ou objetivos terminais, embora estes

sejam importantes sinalizadores das exigências atuais indicados pela ponta do sistema

produtivo. O que define a competência do trabalhador hoje, não é mais a capacidade de

repetir sempre a mesma tarefa, mas sim a capacidade de mobilizar os conhecimentos

(Perrenoud, 2000), colocando-os em relação entre si, de forma a solucionarem problemas, 
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auxiliarem nas tomadas de decisões, nortearem ações frente a situações inéditas e construir

o trabalho de forma criativa. Importante não entender competência como desempenho

final, mas como a capacidade e as condições intelectuais e emocionais para exercer e

atingir aquele desempenho final. Pessoas que tomem iniciativas; assumam

responsabilidades; tenham capacidade de utilizar e estejam familiarizadas com

instrumentos e equipamentos sofisticados e inteligentes; estejam preparadas para o trabalho

em equipe, podendo liderar esta equipe se preciso, além da capacidade de planejar e

executar projetos complexos.

Independente do método escolhido para análise e avaliação das competências é

indispensável retratar os elementos de trabalho17 que são realizados de fato, na ponta do

setor produtivo. É importante que se tenha conhecimento do que, no final do processo de

certificação, as pessoas deverão ser capazes de realizar para fazer jus à certificação por

competência. Isto implica em que o candidato à certificação demonstre atitudes exatamente

compatíveis às descritas nas normas, o que já foi definido previamente considerando o

perfil de saída profissional.

No caso de um candidato à certificação não conseguir obter o credenciamento

desejado por não apresentar desempenho satisfatório no momento da avaliação, este é

considerado ainda não competente e é orientado para que busque um órgão formador onde

fará a complementação dos quesitos deficitários, ou ainda por iniciativa própria, o

candidato, em sua prática diária, buscará formas de suprir suas deficiências, para

posteriormente buscar novamente a certificação.

As certificações por competência obedecem a um critério temporário18 de validade,

que varia de acordo com a ocupação. Um profissional que se qualifica através de cursos

regulares  tem a garantia de seu certificado emitido pela instituição na qual se qualificou

permanentemente, este certificado não será passível de atualização. Uma vez engenheiro

formado em uma faculdade, sempre engenheiro. O profissional que aprende na prática de

seu trabalho cotidiano um determinado ofício e se submete à certificação por competência

baseado naquilo que aprendeu ao longo da vida, tem seu certificado sujeito à atualização,

isto quer dizer que existe um prazo para serem aceitas e validadas as certificações. Findo

este prazo o profissional deverá buscar a sua recertificação, quando então se submeterá a

                                                
17 Referem-se às funções executadas por determinada ocupação e estão sempre explicitadas nas normas.

18 Esta temporalidade é importante à medida que obriga o profissional que foi certificado a se manter
freqüentemente atualizado, bem como a buscar a sua educação permanente. 
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uma nova  avaliação para ser considerado atualizado e apto a continuar certificado. Este

processo de recertificação obedece aos mesmos critérios anteriormente estabelecidos,

quando da primeira certificação. Esta recertificação fica sujeita ao cumprimento pelo

candidato, da demonstração exata do que diz a norma, inclusive em todas as alterações que

possivelmente aconteçam.

Cabe uma reflexão sobre a necessidade de se fomentar nas pessoas que se

submetem ao processo de certificação, identificarem as lacunas e fragilidades em sua

formação ou experiências adquiridas em ambiente de trabalho, para que possam buscar

melhoria de sua qualificação. Além disso, é importante que os empregadores e gestores das

áreas de trabalho se sensibilizem para a necessidade de serem co-participantes desse

processo, promovendo e incentivando a educação continuada. A participação de todos os

atores sociais é de extrema importância, impedindo que fique tudo restrito somente ao

âmbito do Ministério do Trabalho, das instituições de formação profissional ou dos

próprios trabalhadores. 

PENA FIRME (2001:12), diz que:

 para a avaliação poder assumir um caráter mais educacional, voltada para a negociação,
ela deve se transformar de:
- evento para processo;
- medo para coragem;
- boletins de nota para registro;
- de imposição para negociação;
- autoritarismo para participação;
- arbitrária para criteriosa;
- classificatória para promocional.

Quem sabe, seguindo estes princípios, não possamos evoluir de uma avaliação de pontos

para uma avaliação de ponta, pondera a autora, com a qual muitos outros autores

concordam e talvez fosse o que realmente fizesse da certificação por competência algo

plausível. 

Formação por Competência

O mundo do trabalho mudou substancialmente nos últimos anos. O processo de

globalização tanto da economia quanto do conhecimento, as inovações tecnológicas, as

novas formas de organização do trabalho e os modernos meios de comunicação exigem
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dos trabalhadores, além das aptidões específicas requeridas por uma função, níveis cada

vez mais altos de educação, no que tange à escolaridade, capacidade de trabalho em

equipe19 e de comunicação num ambiente empresarial em contínua transformação, onde as

relações interpessoais são altamente relevantes.

Tais transformações pedem uma completa revisão nos currículos escolares. As

novas tarefas se caracterizam por uma necessidade de maior amplitude de raciocínio,

capacidade de iniciativa própria e resolução de problemas. As transformações radicais da

organização do trabalho, dos setores de serviços, a revolução da automação que gera

eliminação de postos de trabalho demandam que a formação profissional esteja cada vez

mais atenta e disposta a transformações rápidas e que demonstre êxito. 

Há divergências de opiniões de autores para autores quanto a validade da formação

por competência. Há autores que são favoráveis, imputando grande avanço em nível

educacional quando é feito o trabalho por competência e em contraposição há os autores

que classificam como formatadora esta forma de trabalho, por “prepararem” o aluno para

os interesses do mercado.  Veremos a seguir alguns itens que merecem ser considerados.

Há críticas aos programas tradicionais de formação profissional, que dão maior

ênfase às exigências de entrada dos alunos20 privilegiando conhecimentos fragmentados,

distribuídos por programas seriados, ao longo da vida escolar. 

Os programas por competência privilegiam as exigências de saída, estabelecendo o

perfil de saída, que determina o que aquele profissional, ao final do curso, é capaz de

desenvolver em termos de desempenho, porém sem que se caia no risco extremo do saber

fazer evidenciado por si só, porque aí ele gera treinamento específico e não um processo de

formação profissional. É preciso incorporar competências educativas que são

responsabilidade da instituição de formação profissional. Para isso é preciso analisar os

dados fornecidos pelo mercado de trabalho e interpretá-los educacionalmente, buscando o

casamento entre trabalho e educação. Se isso não for feito, restringimos a educação

unicamente à preparação para um posto de trabalho.

Importante salientar neste momento, que para a construção de competências o

tempo é um fator essencial, pois não se ensina competências, elas são aprendidas e por isso

a formação por competência exige que os programas disciplinares mudem, dando espaço

                                                
19 O trabalho coletivo tem sido cada vez mais valorizado, especialmente por ser um dos caminhos
fundamentais da formação do aluno, desenvolvendo habilidades sociais e éticas.

20 Conteúdos entrada são os que o aluno já deve deter em termos de conhecimento e de seriação.
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maior para a aprendizagem, deixando de lado o enciclopedismo. A pedagogia das

competências obriga o professor a criar problemas similares à vida real, que sejam

desafiadores, de modo que o aluno pense, que aprenda através da “insegurança cognitiva”

como disse Perrenoud em palestra proferida por ocasião do Seminário Internacional de

Educação (2003). Ao ser incitado para resolver um problema, o aluno mobiliza saberes

para que se realizem os projetos esperados, e com isso está desenvolvendo competências.

O ser humano por si só não gosta de correr risco, o professor deve instigá-lo a isso. Uma

situação problema obriga o aluno a transpor obstáculos graças a uma aprendizagem inédita, 

  

por uma simples transferência, uma generalização ou pela construção de um conhecimento

inteiramente novo.

A LDB de 1996, no Capítulo III, aponta a formação profissional como uma

estratégia diferenciada da educação formal.

Em 1997 o MEC lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais, objetivando uma

modernização dos currículos escolares. O documento admite que o processo cognitivo

acontece por reorganização do conhecimento adquirido e adota como eixo o

desenvolvimento das capacidades do aluno, processo em que os conteúdos curriculares

atuam não como fim em si mesmos, mas como meios para ampliar este conteúdo, para

aquisição e desenvolvimento das capacidades. Outra indicação dos Parâmetros é que o

ensino deve formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade, que se

adaptem às complexas condições atuais do trabalho, e que também os alunos tenham

condições de desenvolverem a competência e a consciência profissional. 

No Brasil, os Sistemas “S” dão grande apoio, incorporando novos recursos à

formação de trabalhadores e à elevação de suas condições de empregabilidade, a medida

que investem nos programas de formação profissional, requalificação profissional.

Um sistema de formação por competência pode ajudar a melhorar a transparência

entre os diversos itinerários formativos dos países envolvidos. Os sistemas de formação e

certificação por competência se irão integrando, paulatinamente, a outras ferramentas de

manejo e apoio ao mercado de trabalho, ao sistema de emprego e de intermediação e

orientação vocacional. É necessário considerar o papel básico da definição de perfis, de

onde se inicia a construção da linguagem comum das competências. 
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Entende-se por perfil profissional a descrição do que idealmente é necessário saber

realizar no campo profissional correspondente a determinada qualificação. É o marco de

referência, o ideal para o desenvolvimento profissional, que, confrontado com o

desempenho real das pessoas, indica se elas são ou não competentes, se estão ou não

qualificadas para atuarem em seu âmbito de trabalho. É expresso em termos de

competências profissionais. 

A formação baseada em competências  aproxima-se mais da realidade do
desempenho ocupacional requerido pelos trabalhadores, pretende melhorar a
qualidade e a eficiência no desempenho, permitindo trabalhadores mais integrais,
conhecedores de seu papel na organização, capazes de enfrentar, com formação de
base ampla que reduza o risco de obsolescência de seus conhecimentos (VARGAS,
1997).

Um sem número de perguntas das experiências nacionais e internacionais se move

no âmbito dos princípios metodológicos de formação por competências (a análise de

tarefas frente à análise funcional, o custo, os módulos, os produtos, as normas e

procedimentos, etc). Isto reforça a necessidade de aumentar o nível de conhecimento do

tema entre os agentes de formação profissional.

Contrapondo a idéia da validade em se optar por um sistema de formação baseado

em competência é importante ressaltar que em nível internacional, a introdução de padrões

de competência não tem tido uma aceitação tranqüila nos meios educacionais,

argumentando que tal procedimento tende apoiar o desenvolvimento de uma

estandardização ou globalização dos currículos. Isto acaba por definir o que há em comum

nas diversas culturas, deixando de lado o que é original e único. 

Segundo esta visão, o currículo21 global resulta em inibição da aprendizagem, e em

conseqüência, não contribui para aproximação de culturas diferentes, mas para o

isolamento e o sentimento de inferioridade.

Continuando a contraposição, demonstrando a controvérsia que o tema causa, há o

posicionamento de DUNGUÉ (IN PIMENTA 2002 p: 41-42): 

                                                
21 Vale tecer algumas considerações sobre currículo. Eles são elaborados priorizando conhecimentos que
dependem dos valores e interesses sociais de quem os elaboram, o que os tornam bastante arbitrários e
pessoais e é exatamente  por apresentarem esta seleção arbitrária de possibilidades decorrentes de
valorizações e relacionadas aos conteúdos, habilidades e crenças que os grupos dominantes desejam ver
incutidos pelas instituições escolares. O que o currículo deveria contemplar que são os conteúdos atemporais
e eternos, estes não são considerados. Pelo currículo os que detêm o poder procuram ver alcançados certos
objetivos, explícitos e implícitos, é pelo currículo que intenções de reprodução de privilégios e desigualdades
se corporificam (YOUNG, 1989).
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Na França, até o início dos anos  1980, a área de recursos humanos utilizava-se da noção de
qualificação (...) a temática da qualificação construíu-se e desenvolveu-se em universos
sociais com organizações aparentemente estáveis, onde as pessoas adquiriam saberes que
lhes permitiam assumir postos de trabalho estáveis. Aos poucos com as recentes mudanças
ocorridas no setor produtivo, esta situação se alterou, originando uma distância entre o
conjunto de saberes que o trabalhador detém e o conjunto de disposições necessárias para
manter um posto de trabalho. (...) a noção de competência emerge nesse contexto. 

Com base na citação acima, é possível perceber competência como sendo

anunciadora de um novo (neo)tecnicismo, entendido como aperfeiçoamento do

positivismo, portanto do capitalismo. O autor usa dois termos em sua citação que merecem

comentários: deter e manter. O conjunto de saberes que um trabalhador detém não garante

a sua segurança ou a sua manutenção no posto de trabalho, isto porque mais do que saberes

específicos são necessárias outras habilidades que se intercomplementam e ampliam o

trabalho intelectual para além do posto de trabalho e da mera execução de uma tarefa.

Tem-se falado em competência, com base em diferentes interpretações, até mesmo com

conotação substitutiva de saberes e qualificação. Utilizar o termo competência no lugar de

saberes profissionais faz com que a identidade do trabalhador passe dele para o posto de

trabalho, deixando-o vulnerável, caso não corresponda ao esperado. Pensando assim, no

caso do professor, cabe dizer que ele estaria se preparando para corresponder às

expectativas da escola, que na maioria das vezes já teria um modelo de ação pré-

estabelecido, mero executor de currículo.

Há autores que imputam ao conceito competência, um refinamento do individual,

uma ação imediata, o que difere de ter conhecimento e informação sobre o trabalho, sobre

o que se faz, situações que demonstram ausência do político, da visão de totalidade, da

consciência das raízes, da implicação das ações sobre o ocorrido, dos porquês e dos para

quê. Isso tudo é diferente da construção do conhecimento, que se dá a partir de saberes e

conhecimentos anteriores, de práticas coletivamente consideradas e contextualizadas.

“Saberes são mais amplos que competências, permite que se critique, avalie e supere as

competências”  (PIMENTA, 2002)

Ainda contestando a validade da formação por competência, SILVA (1999:101)

levanta um questionamento: 

Será a escola responsável pelo desenvolvimento de competências, ou será ela responsável
pela formação básica do indivíduo, que terá pela frente o desafio de tornar-se competente,
ao longo de sua vida, somando à educação obtida na escola sua experiência de vida e de
trabalho?  
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Este questionamento nos remete a uma reflexão tão importante quanto necessária,

a mais uma crítica à formação por competência. Como já foi dito acima, competência não

se ensina, portanto o papel da escola é  propiciar que seu aluno tenha condições de se

desenvolver, de abstrair o máximo possível de tudo o que será seu referencial para que se

torne competente e consiga mobilizar todos os conhecimentos, resgatar tudo o que lhe foi

oferecido na escola e construído por si mesmo, de forma a ser um cidadão no sentido mais

amplo da palavra.

Uma conveniência que a formação por competência traz, a meu ver, é a

possibilidade de o processo formativo se apresentar da forma mais flexível, através de

cursos modularizados, apresentando itinerários alternativos, de forma a oferecer ao

participante – aluno – a possibilidade de escolher o percurso que entender como mais

interessante para desenvolver-se, considerando as famílias ocupacionais (conforme

estabelecidas pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações), transitando por elas,

bem como ter a possibilidade de, ao concluir um módulo do curso, ser certificado naquele

módulo concluído e assim estruturar sua habilitação profissional, percorrendo caminhos

escolhidos por si mesmo.

Faz-se necessária também, uma abordagem de caminhos que aproximem os

sistemas de educação regular dos sistemas de formação profissional. Cada vez mais, as

ineficiências de um afetam o outro, cada vez mais os conhecimentos básicos e as condutas

próprias da cidadania, que  deveriam ser aprendidos na educação básica, se convertem em

competências imprescindíveis para um bom desempenho no trabalho. É muito comum

perceber em um aluno de cursos profissionalizantes, que aquele mínimo esperado da

educação básica, que é fundamental para o desenvolvimento das atividades  profissionais,

tais como os conteúdos de português, matemática, não são suficientes para que o aluno se

desenvolva num trabalho prático onde precise mobilizar tais conhecimentos, como por

exemplo,  para a resolução de cálculos de precisão são necessários conhecimentos de

operações com decimais estejam disponíveis  para serem utilizados. Na verdade se percebe

que a educação básica não supre de forma ampla tais conteúdos, deixando muito a desejar.

É importante e necessária a definição dos objetivos a serem alcançados, não para

atrelá-los à aprendizagem, comportamentos terminais que limitem e condicionem todo o

processo formativo, mas como um parâmetro orientador que permita planificar as

estratégias cognitivas e a aprendizagem flexível, dentro do ritmo próprio, do estilo pessoal

e das soluções originais de cada indivíduo. 
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Construir competências, como o próprio sentido do termo construção encerra,

depende de intervenções pedagógicas instauradas nas instituições de formação, planejadas

com base em uma avaliação sistemática, capaz de diagnosticar as principais dimensões que

caracterizam tais realidades, a fim de se atingir as principais metas que englobam a

dinâmica deste processo.

Competência na ação docente
Eu penso que é a melhor profissão do mundo; pois que se faça bem
ou que se faça mal, somos pagos da mesma forma. (...) Um
sapateiro, fazendo seus sapatos, não poderia perder um pedaço de
couro sem que tivesse que pagar por isso mas aqui se pode perder
um homem sem que isso custe...

Molière 

E o professor? Este é peça fundamental no processo educacional, porém sua

formação precisa ser amplamente fortificada e enriquecida, bem como revista, “passando

por uma cultura geral mais ampliada, capaz de aprender a aprender, competência para

agir em sala de aula, habilidades comunicativas, domínio de linguagem informacional,

saber usar meios de comunicação e articular as aulas com a mídia e multimídia”

(LIBÂNEO, 1998). 

Competência tem sido polemicamente tratada em relação ao desempenho do

educador, porque contextualmente já indica “dever ser” em termos de suas ações. Quando

se acrescenta ao termo o advérbio “bem”, este diz respeito tanto à verdade, no que

relaciona ao conhecimento, quanto ao valor, no que se refere à atitude do educador e estas

premissas são relacionadas a questões éticas, por isso é possível dizer que a dimensão ética

de competência tem função mediadora.  Ao dever articulam-se o saber, o querer e o poder.

O saber é fundamental pois é o subsídio para o trabalho do docente, porém se não se

articular com o querer que determina a intencionalidade do gesto educativo, perde seu

significado. Tudo isto “deve” estar aliado ao poder de direcionamento do processo. Por

estas razões é possível afirmar que competência não é algo estático, que se detém e pronto.

Ela é construída na práxis cotidiana do educador, além de se poder afirmar também que

não se concretiza solitariamente. Para ser competente é preciso que se considere o

educador mais o contexto no qual exerce sua prática, bem como as pessoas com as quais

interage.
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Nunca se usou tanto o termo competência, da forma adequada ou não, também

nunca se viu tanto empenho em tentar definir ou apontar o que vem a ser um professor

competente, o que podemos notar, através da multiplicação de pesquisas sobre este tema.

O professor competente descobre maneiras de fazer a passagem entre o aprender e

o aprender a aprender, desligando-se da condição de imitação.

Considerando a paridade entre competência e conhecimento, o professor deve

atentar permanentemente para a  opção didática ou metodológica que faz, de forma  a

propiciar a construção de competências nos trabalhos individualizados dos alunos, ou de

forma coletiva, ou em contextos diferentes. As atitudes do professor frente às diferentes

situações em sala de aula, nem sempre deve ser a mesma, pois situações análogas não

necessariamente demandam uma mesma atitude. O que é importante dizer é que a

mobilização dos conhecimentos a serem utilizados nasce de exercícios constantes a serem

desenvolvidos mediante cada situação, exercícios estes muitas vezes intensivos. 

O conceito de competência na ação docente incita que o professor deva partir para

uma pedagogia ativa e diferenciada, mudando sua representação e sua prática. 

Desenvolver competências significa trabalhar por resolução de problemas e por

projetos, se percebendo como organizador de situações didáticas e de atividades que

tenham sentido e envolvam os alunos, gerando aprendizagens fundamentais. 

Há dois níveis de competência: as que permitem a cada segundo fazer o que deve

ser feito e as que inserem esses fatos e gestos em um projeto mais global que oriente as

microdecisões em uma sala de aula (PERRENOUD, 2000). As competências de

planejamento e de acompanhamento permitem gerenciar um curso, uma atividade,

enquanto competências diferentes são aplicadas nas constantes interações entre professor e

alunos. Há ainda competência para improvisar cada vez que a antecipação não for

suficiente ou possível. As competências são desenvolvidas para criarem ou evitarem

situações além de administrá-las para que se tornem menos ameaçadoras ou mais

benéficas, bem como estabelecer rapidamente algumas conexões essenciais. A

preocupação com a questão competência demonstra comprometimento do professor com

aquilo que “deve ser”, a preocupação com o “fazer bem”, como o comprometimento com o

conhecimento, atitude inerente a este professor como educador.

RIOS (2001), trabalha com a idéia de dimensões para a competência do professor e

diz que ao tratarmos da formação do educador competente, esta competência apresenta-se

sob duas dimensões: técnica e política. Elas são distintas, porém articuladas e não podemos
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nos referir a uma sem a outra, no plano não apenas teórico, das categorias, mas algo bem

presente na prática do educador, embora esta afirmação apresente-se como dicotomia para

alguns pensadores, que destacam por um lado a dimensão técnica e por outro a política.

Esta dicotomia pode ser superada se a dimensão ética for articulada a ambas. Já a dimensão

técnica da competência se relaciona aos conjuntos organizados e sistematizados dos

conhecimentos e aos meios e estratégias para socializá-los. A dimensão política indica os

compromissos assumidos pelo educador, mediante a escolha e direcionamento da prática.

Ao articular ética às demais dimensões, apontamos um elemento que media as dimensões

que são “inseparáveis”, para que exista competência.

TARDIF (2002) diz que competência no trabalho docente consiste em modalidades

práticas de utilização de conhecimento aplicados em situações apropriadas através de

comportamentos e atitudes típicas em relação às finalidades da tarefa. “Ser competente é

ser capaz de utilizar e de aplicar procedimentos práticos apropriados em uma situação de

trabalho concreta”. É possível dizer então que o saber-ensinar, ou o saber-fazer específico

do trabalho docente não pode ser definido abstratamente, mas unicamente em função da

tarefa a realizar, articulada às suas respectivas finalidades.

DONNAY E CHARLIE (1990), também apresentam um modelo que demonstra

que para ser um professor competente este deva ser capaz de:

• Analisar situações complexas, tomando como referencia diversas formas de leitura; 

• Optar de maneira rápida e refletida para estratégias adequadas aos objetivos e às

exigências éticas;

• Escolher entre uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e instrumentos, os meios

mais adequados, estruturando-os na forma de dispositivos;

• Adaptar rapidamente seus projetos em função da experiência;

• Analisar de maneira critica suas ações e seus resultados;

• Aprender, por meio de avaliação contínua, ao longo de toda sua carreira.

Esta lista acima obviamente não se basta, devendo ser combinada com outras

competências tais como, domínio do conhecimento específico e sua aplicabilidade,

mobilização do conhecimento conforme situação, além de posturas inerentes ao oficio:

respeito, domínio de emoções, elaboração, engajamento profissional, etc, competências

estas de ordem cognitivas, afetivas, conativas e práticas.

É importante entender competência num grande contexto, extrapolando as

dimensões cognitivas do trabalho, ampliando atitudes e comportamentos necessários para o
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seu desenvolvimento, atingindo competências pessoais tais como criatividade,

responsabilidade, acrescidas das competências sociais, como liderança, organização e

relacionamentos sociais. São diversas dimensões que se completam mutuamente e que

crescem de modo coerente entre si (DELUIZ, 1996).

A natureza das competências do professor passa inicialmente pelo conhecimento

específico a ser transmitido e pelos conhecimentos didático-pedagógicos. A prática é

adquirida na sala de aula. Competências são inferidas a partir da observação das atividades

realizadas nas situações de trabalho.

O professor não é somente um conjunto de competências, é uma pessoa que se

relaciona e está em constante desenvolvimento, logo é fundamental estabelecer a relação

entre os processos de profissionalização e personalização. O processo de profissionalização

não seria algo intrinsecamente ligado ao desenvolvimento pessoal do professor, ele

acontece com o crescer da experiência e com os estruturar delas. 

Há os esquemas de raciocínio e ação, outro fator que contribui para a construção

das competências do professor que VERGNAUD (1990 p:136) define da seguinte maneira:

“esquema é a organização invariável da conduta em situações determinadas. Devemos

buscar nos esquemas os conhecimentos-em-ato do sujeito, isto é, os elementos cognitivos

que permitem que a ação do sujeito seja operacional”.   

Estes esquemas permitem mobilizar e efetivar os saberes transformando-os  em

competência. O profissional reflete antes, durante e depois da ação, e no curso de sua

reflexão utiliza representação e saberes de fontes distintas (PERRENOUD, 1997). Estes

esquemas estão no cerne da competência profissional, sem eles, seus conhecimentos

servem apenas para professores sejam aprovados em exames que testam somente a

erudição e a competência para aprovação, diz Perrenoud.

Como dito anteriormente, o professor, ao longo do tempo e com o desenvolvimento

de seu trabalho, desenvolve esquemas que facilitam sua ação e orientam suas atitudes. Um

professor “deve” saber o que fazer frente a uma situação inusitada, frente a um aluno que o

incomoda na sala. O tratamento com um membro do grupo não pode ser isolado, pois este

faz parte de um contexto que precisa ser trabalhado. Centrar-se num único aluno faz com

que o professor perca o controle sobre a totalidade da situação. Esta e outras ações vão

sendo esquematizadas à medida que a mobilização dos saberes vai aumentando.

Segundo  CHARLIER (1997) ,  o que contribui para a construção das competências

do professor é o “repertório de condutas disponíveis”, já automatizadas pelo professor que
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são mobilizadas por esquemas de ação, sempre que necessário, por já estarem

internalizadas. A autora diz que, “a partir de uma abordagem construtivista, destaca as

condições para uma formação continuada que permita ao professor desenvolver suas

competências profissionais “a partir de, através de e para a prática”. A prática é que

suscita e valida toda a conduta experimentada. “A profissionalização é também a

capacidade de capitalizar a experiência, de refletir sobre sua prática para reorganizá-la”

(PERRENOUD, 1997)

O ensino trabalha com dois campos de práticas interdependentes, de um lado a

gestão da informação, onde o professor estrutura o saber e o aluno se apropria dele:

domínio da didática; de outro lado a transformação da informação transmitida como saber

para o aluno, numa relação interpessoal, e as ações do professor oportunizando e dando

condições para o ato da aprendizagem: domínio da pedagogia. O professor em sua prática

docente desempenha estas duas funções, intimamente ligadas e complementares: didática

na estruturação e gestão dos conteúdos e pedagógica na gestão e articulação interativa dos

conhecimentos em sala  de aula (LEINHARDT, 1994). 

É na experiência que se forjam os esquemas de pensamento e de ação, específicos

de “um corpo profissional, na confrontação com situações ao mesmo tempo comparáveis e

sempre distintas. Sem essa capacidade de mobilização e de ativação dos saberes, não há

competência, mas apenas conhecimentos” (PERRENOUD, 1997 p:38). Com base nisso

podemos dizer que competências profissionais só podem ser construídas por meio de uma

formação experimental, a partir da prática em confronto com situações complexas e reais.

É durante situações difíceis que se desconstroem e se reconstroem as práticas. Acontece,

também, através da capacidade de regulação a partir da análise da experiência, uma

perspectiva e uma integração de acontecimentos imediatamente depois, o que implica uma

receptividade ao feedback da situação. 

VERGNAUD (1996) afirma que o professor consolida-se também no campo da

educação como gestor do improviso, que tem as ações com base não na reflexão, mas na

mobilização do conhecimento prático, organizado na forma de esquemas de ação. Segundo

Perrenoud, a improvisação é uma das principais características do professor e conclui isto

ao dizer  que “ensinar é agir na urgência e decidir na incerteza”, título de seu livro

publicado em 2001, onde ele afirma: “um tipo de concepção de ensino na qual a única

coisa verdadeiramente espantosa e desestabilizante seria que as coisas se passassem

exatamente como o previsto”.
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As Diretrizes Curriculares apresentam esta característica do professor:

O professor como qualquer outro profissional, lida com situações que não se
repetem nem podem ser cristalizadas no tempo. Portanto precisa, permanentemente
fazer ajustes entre o que planeja ou prevê e aquilo que acontece na interação com
os alunos. Boa parte dos ajustes têm que ser feitos em tempo real ou em intervalos
relativamente curtos, minutos e horas na maioria dos casos – dias ou semanas, na
hipótese mais otimista – sob o risco de passar a oportunidade de intervenção no
processo de ensino aprendizagem. Além disso os resultados do ensino são
previsíveis apenas em parte. O contexto no qual se efetuam é complexo e
indeterminado, dificultando uma antecipação dos resultados de trabalho
pedagógico (BRASIL/MEC, 2001)

 O docente, ao buscar ser competente, ao buscar seu crescimento profissional, deve

ter muito cuidado com a transformação de seus saberes em saberes-fazeres somente,

diretamente ligadas à operacionalização do ensino, bem como com a definição de novas

identidades dos docentes, transformando-os em tutores e monitores da aprendizagem,

especialmente no caso da educação profissional. Os saberes que necessitam são

simplificados em competências o que resulta em menores investimentos em sua formação,

que se faz premente. Esta simplificação denota o pouco interesse pela profissão, como se

fosse simplesmente o dar aula, simplesmente uma ação mecânica. Os professores são

muito mais do que trabalhadores do ensino. Por suas mãos são construídos homens que

serão os responsáveis por esta nação. Um médico pode ser orgulhar de seu trabalho

dizendo, se não fosse por mim este paciente estaria morto, os advogados também têm

razões de sobra para se orgulharem de seus feitos dizendo-se responsáveis pela absolvição

de uma pessoa que realmente era inocente. Porém, pergunto: como estes profissionais

conseguiriam ser tão bem sucedidos em sua profissões se não tivessem sido bem formados

academicamente?  Pois é, o trabalho do professor extrapola a simples competências de

ensinar: a visão social, política, crítica, bem como tudo o que compõe o ser completo, tem

que ser condição si ne qua non para o professor observar. Esta é uma severa crítica à

formação incompleta do professor, ou seja, a ausência de conteúdos didáticos pedagógicos

em sua formação.

A natureza das competências, dos saberes e da relação do saber está no cerne do

processo de profissionalização, embora haja muitas considerações sobre a necessidade de

se resgatar a profissionalidade do professor, redefinindo as características de sua profissão,

fortalecendo-a, buscando salários justos e credibilidade bem como dignidade profissional.

Em se tratando de competências para o professor, é importante ressaltar que estas

não se referem somente a conhecimentos disciplinares, mas às performances esperadas do
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professor, que utiliza os conhecimentos disciplinares em favor do crescimento do aluno.

Tal processo se dá através da mudança do foco do professor, que passa olhar para o

“como” se ensina e ao “porquê” se ensina, sobrepondo ao “o que se ensina”. Prioriza-se a

resolução de problemas  e a simulação de situações como metodologias privilegiadas na

prática de formação. Neste contexto, competência é também o conjunto de atitudes,

entendido como modo de ser e de estar, de conhecimentos teóricos (porquê) e de

conhecimentos práticos (quê e como) que constituem as características fundamentais desta

profissão. Para os professores que não têm formação docente, este processo toma

conotações especiais, pois a visão técnica, primordial para eles, normalmente sobrepuja a

questão educacional, como veremos no próximo capítulo. 

SACRISTÁN (1999 p:64) tão bem fala do docente como um todo, aliando todas as
potencialidades necessárias:

O profissionalismo docente está caracterizado essencialmente pelo pensamento
estratégico e pragmático que relaciona conhecimentos práticos (como), teóricos ou
crenças (a cerca de) e éticos (para quê ou por quê), que relaciona ações, idéias,
intenções, emoções e avaliação das condições de aplicação.

Várias são as competências a serem desenvolvidas para que o trabalho docente seja

efetivo. São tantas e se subdividem em outras tantas, considerando a singularidade das

situações que se apresentam no dia-a-dia de uma sala de aula, que fica praticamente

impossível relacioná-las.

O propósito comum dos educadores é buscar, através de uma prática desafiadora,

em constante avaliação e reformulação, o significado do seu ser e do seu fazer. É buscarem

e despertarem no aluno o prazer de aprender, encontrando sentido em aprender. O desejo

cada vez mais é obtido através da relação prazerosa. 

A preocupação com a questão competência demonstra comprometimento do

professor com aquilo que “deve ser”, a preocupação com o “fazer bem”, como o

comprometimento com o conhecimento, atitude inerente a este professor como educador.

Aliado aos conceitos de competência, de conhecimento, na construção da prática

docente, um outro fator tão importante quanto estes, são os saberes, pelo fato de  nós, seres

humanos sermos dotados deles: os que construímos ao longo de nossa  existência, os que

recebemos através da cultura, os saberes tácitos, científicos, populares, técnicos... Estes

saberes são carregados de aspectos sociais, éticos, políticos. São fruto de todo o nosso

entorno, daquilo que experimentamos no decorrer de toda a nossa vida. Esta soma de

saberes se articula de forma a nos dar respaldo nas tomadas de decisões, a agirmos frente a
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conflitos. Sempre que fazemos isto ou aquilo estamos utilizando o que temos adquirido, os

saberes, e ao agirmos adquirimos novos saberes e constituímos assim nosso viver, num

movimento cíclico.

Os estudos sobre a aquisição do saber têm mostrado como estão sempre em ação

dinâmica de elaboração da informação; têm permitido distinguir e precisar fases diversas e

as inter-relações existentes entre os processos de transformação, redução, armazenamento e

recuperação de saber; têm definido o papel das atividades cognitivas complexas, tais como

compreender, rememorar, raciocinar, resolver problemas; têm descrito formas e

possibilidades operacionais finalizadas para a potencialização e o aperfeiçoamento de tais

atividades. 

Para situações específicas, tomamos atitudes sempre fundamentadas no que

trazemos, construímos, formulamos. Para cada situação de vida há que se utilizar de

saberes, na vida afetiva, profissional, espiritual, enfim, para tudo há que se lançar mão do

que já está pré adquirido.

Saberes docentes

Na profissão docente não é diferente, ao tratarmos dos saberes dos docentes é

importante pensar na fragmentação posta a eles. Os docentes, como seres humanos que

são, têm uma especificidade, em termos de conteúdo do objeto de seu trabalho, e isto tem

sido motivo de interesse para muitos pensadores e pesquisadores.

Bacon diz que “Saber é poder”; TARDIF (1999) fala que saberes docentes são tanto

desvalorizados quanto reconhecidos como socialmente estratégicos; NÓVOA (1992a) trata

da ambigüidade dos saberes; há quem trate dos sujeitos e conhecimentos como construções

híbridas, capazes de participarem de realidades distintas e absorverem posições

antagônicas;  MORIN (2000) enfoca o antagonismo entre os saberes. Como é possível

observar, muito se tem dito em relação a este assunto.

A escolha dos saberes e a forma de ensinar, segundo FOUCAULT (1997), são

demarcadas pela época, o que torna os saberes também marcados pelas questões históricas

e sociais, por isso vale salientar que os saberes docentes não podem ser tratados de forma

reducionista, restringindo-os à escola ou ao professor.
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A relação dos professores com os saberes que ensinam se constitui em elemento

essencial da prática docente e fundamental para a configuração da identidade profissional.

Esta relação tem sido estudada há tempos, porém sob o paradigma  da racionalidade

técnica, considerando a concepção do professor como transmissor de saberes, normalmente

produzidos por outros. O professor como habilitado e apto para adequar, diluir, ser

administrador daquilo que deverá ser aprendido pelos alunos, proporcionando a tão

almejada e propalada “vida melhor”. É possível dizer que ainda hoje este paradigma esteja

presente em razoável número de educadores, porém abriu-se um questionamento em

relação a ele. MONTEIRO (2001) pondera a necessidade de se considerar o  professor

como agente no processo educativo, o fato que a atividade docente lida com, depende de e

cria conhecimentos tácitos, pessoais e não sistemáticos através do contato com a prática;

que os estudos culturais e sociológicos vêem o currículo como terreno de criação simbólica

e cultural, bem como a importância de considerar o questionamento a que se tem

submetido o conhecimento científico nas últimas décadas.

Vários autores, TARDIF, LESSARD (1991), THERRIEN (1996), PERRENOUD

(1999), entre outros falam do “saber docente”, como uma categoria que trabalha a relação

do professor com os saberes que dominam para poderem ensinar e os saberes que ensinam,

resultando em saberes práticos, que são fundamentais para a configuração da identidade e

competências profissionais.

DEVELAY (IN MONTEIRO, 2001) diz que  seja qual for a conotação dada ao

professor, seja como aquele que ensina ou aquele que media, o domínio dos conteúdos a

ensinar deve extrapolar o conhecimento a ser adquirido pelo aluno, ir além, sendo

necessário o que ele chama de “competência de natureza epistemológica” – domínio da

matriz disciplinar.

Há, por outro lado, autores que trabalham com outra categoria, para falar do saber

docente: o “conhecimento escolar” que designa o conhecimento22 com configuração

própria, “criado a partir das necessidades e injunções do processo educativo, envolvendo

questões relativas à transposição didática, ao conhecimento de referência e cotidiano,

bem como à dimensão histórica e sociocultural numa perspectiva pluralista”

(MONTEIRO 2001 p: 4).

                                                
22 “O conhecimento é uma construção feita a partir da interação com o mundo físico e social de seu contexto.
As representações resultantes dessas interações são conceitos que estão no sujeito”. Apropria-se do
conhecimento e a partir daí ele é ampliado e vai transformando a estrutura conceitual, permitindo que novas
relações se estabeleçam à medida que vão surgindo novas experiências (MORETO 2002 p:41-42).
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Saber escolar ou conhecimento escolar para Shön é o conjunto de “representações

formais”:

... é um tipo de conhecimento que os professores são supostos possuir e transmitir aos
alunos. É uma visão dos saberes como fatos e teorias aceites, como proposições
estabelecidas na seqüência de pesquisas. Para este autor o saber escolar é aquele tido certo,
significando uma profunda e quase mística crença em respostas exatas. É molecular, feitos
de peças isoladas, que podem ser combinadas em sistemas cada vez mais elaborados de
modo a formar um conhecimento avançado. A progressão dos níveis mais elementares para
os níveis mais avançados é vista como um movimento das unidades básicas para a sua
combinação em estruturas complexas de conhecimento (SHÖN, 1995 p:81)

É interessante a posição de Shön tratando do saber escolar como molecular, pois

desperta para a possibilidade de que se trabalhado, é passível de transformações em termos

do relacionamento do professor com os alunos e com sua profissão, viabilizando a

contextualização dos saberes, além de relacioná-los com a vida cotidiana dos alunos.

A seguir, algumas classificações de saberes docentes por diferentes autores:

A primeira classificação é feita por PIMENTA (1998) que trabalha com a idéia de

três saberes que se complementam na profissão docente: o saber da experiência, o saber

científico e o saber pedagógico. O saber da experiência é atribuído a todos, pois está

relacionado a experiências sociais acumuladas sobre as profissões e exercícios. Há

possibilidade de distinguir os bons dos maus: “aquele professor sabe muito, mas não sabe

ensinar”, são comentários freqüentes. Para o docente, o saber da experiência é adquirido no

espaço da docência e com a prática, buscando superar os problemas do cotidiano. Trazer à

memória, resgatar de forma contextualizada os antigos professores que marcaram sua

trajetória e em seguida se verem como professores, no sentido de iniciarem o processo de

constituição da identidade profissional. O saber da experiência representaria o primeiro

passo. O saber científico é o ato de trabalhar as informações, o conhecimento prévio,

classificando-os, analisando-os, contextualizando-os e principalmente produzindo novas

formas de progresso e desenvolvimento, bem como novas formas de existência e

humanização. O saber pedagógico une teoria e prática, sem receitas ou idéias puramente

técnicas. As ações devem acontecer a partir da prática social, problematizando, propondo,

desenvolvendo projetos nas escolas, conferindo diretrizes de autores. 

Os saberes docentes não se referem somente aos processos sistemáticos de ensinar e

aprender. Vão além deste binômio, se fazendo necessário um estudo que possa definir a

rede que tece e disputa suas significações. 
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O saber docente está relacionado à especificidade do saber constituído no e para o

exercício da atividade docente e da profissão, não são para e sim da prática, se originando

da prática cotidiana do professor frente às inusitadas situações de trabalho. São

normalmente fruto de saberes anteriores que são articulados e reorganizados pelo

professor. É a articulação do saber docente com o saber escolar.

A segunda classificação é feita por TARDIF, LESSARD (1991), ressaltando que o

saber docente é temporal, pois se desenvolve no âmbito de sua carreira, isto é, ao longo de

um processo temporal de vida profissional, plural, estratégico e desvalorizado, oriundo da

formação profissional – ligados aos saberes pedagógicos (saber-fazer, algumas técnicas,

prática educativa); aos saberes das disciplinas – definidos e difundidos pelas instituições

escolares e correspondem aos campos do conhecimento; aos saberes curriculares –

definidos como os a serem ensinados; aos saberes da experiência – que são constituídos no

exercício da prática cotidiana da profissão, fundados no trabalho e no conhecimento do

meio. “São saberes que brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à

vivência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de

saber ser” TARDIF, LESSARD (1991 p:220).

Os autores continuam: “esses saberes não provêm das instituições de formação ou

dos currículos, esses saberes não se encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou

teorias: eles são saberes práticos (e não da prática: eles não se aplicam à prática para

melhor conhecê-la, eles se integram a ela e são partes constituintes dela enquanto prática

docente) (...) são a cultura docente em ação” (TARDIF, LESSARD 1991 p:228)

Ainda nos mesmos autores (1991 p:223), “os saberes da experiência não são

saberes como os demais, eles são, ao contrário, formados de todos os demais, porém

retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e no vivido” (grifo

meu), de modo que se incorporam à prática do professor num processo de nidação, e ficam

implícitos, passando a fazer parte do próprio professor.

 Tardif valoriza mais o saber da experiência, afirmando que: 

os saberes profissionais são saberes da ação, saberes do trabalho e no trabalho, o que os
distingue dos saberes universitários – científicos(?). São temporais, plurais e heterogêneos,
personalizados e situados, carregando consigo as marcas do seu objeto que é o ser humano
(os alunos) (IN MONTEIRO, 2001 p:7)

Tal afirmação nos permite pensar que os saberes adquiridos nos bancos das escolas

têm importância, mas não bastam por si só, eles carecem de uma filtragem, em função das

necessidades do momento, das condições, fazendo do professor um ator altamente
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participativo na ação do ensinar e aprender, não o mero aplicador de programas

previamente definidos por uma estrutura muitas vezes alienante e dependente de

prioridades até mesmo escusas e politicamente comprometedoras. 

O saber do professor, segundo SHÖN (1995), é aquele que depende de vivência,

depende do contato com a prática. A experiência que o professor vai adquirindo ao longo

do tempo, o conhecimento que vai construindo com a ação no cotidiano, vão

fundamentando suas atitudes e incitam ações sem nem mesmo saber como se age, de forma

totalmente oposta à racionalidade técnica, ou ao que já está posto previamente. 

A experiência de si é construída na instituição escolar, isto demonstra que os

professores vão sendo fabricados e conseqüentemente vão fabricando a escola,

modificando seu entorno, as vidas em tudo que a abrange, cultura, história, relações.

A subjetividade  e inseparabilidade do mundo objetivo mostram que na escola

alunos e professores vão se definindo – com cumplicidade da história – expostos a riscos,

surpresas, sem dicotomia entre o interno e o externo, considerando a realidade histórica

como uma configuração plural e complexa que não suporta portas fechadas e separações

artificiais.

PERRENOUD (1999) enriquece o  assunto  saber docente, quando introduz a

discussão sobre a mobilização dos conhecimentos e saberes de forma que novos

conhecimentos sejam produzidos, novos saberes sejam adquiridos, introduzindo o conceito

de competência, considerando o conhecimento tácito do professor; analisando o

relacionamento entre saberes sábios e científicos, científicos e de experiência, se

interpenetrando, servindo de suporte e ponto de partida um para o outro. Importante

ressaltar que para Perrenoud, o domínio dos saberes não garante a competência, mas

também não invalida a relevância do papel dos saberes. Ao contrário, para que

conhecimentos23 sejam mobilizados é preciso que eles já existam previamente. 

RAYMOND (1993 p:58) diferencia os saberes docentes em:

- Saberes do professor – construídos por ele próprio ou apropriados de outros,
- Saberes para o professor – elaborados por outras instâncias, em contextos

distintos daqueles do professor e que deveriam sofrer múltiplas transformações
para serem utilizados pelo professor em contexto particular.

O saber situa-se “entre os dois polos”, na interface, ou como diria PERRENOUD

(2000), “em um intermédio facial entre o conhecimento e a informação”. O saber constrói-

                                                
23 Para Perrenoud, conhecimentos e saberes são representações e os termos são intercambiáveis.
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se na interação entre o conhecimento e a informação, entre sujeito e ambiente, na mediação

e através dela.

Kant dizia mais ou menos isto, afirmando que uma percepção ou uma representação

não é verdadeira nem falsa, é apenas o julgamento que faço sobre a coisa percebida ou

representada e isto pode ser verdadeiro ou falso. Saber alguma coisa não é só fazer o

julgamento verdadeiro sobre, mas também ser capaz de estabelecer para quais razões este

julgamento é verdadeiro, de forma que ao se estabelecer algo se saiba exatamente o por

quê, o para quê e o quê, para que este algo não seja somente subjetivo. O saber não se

restringe ao conhecimento empírico como é elaborado pelas ciências. Os saberes das

práticas têm fundamentos racionais e seu valor está em poderem ser criticados,

melhorados, tornados mais potentes, mais exatos, mais eficazes. 

O saber não reside num sujeito, mas nas razões públicas que um sujeito apresenta

para tentar validar em e através de uma argumentação, um pensamento, uma proposição,

um ato, um meio etc. Para POPPER (1975) o saber possui uma certa existência objetiva

que reside nas razões, nos discursos, nas linguagens, nas argumentações que

desenvolvemos para sustentar novas idéias e atos.

Importante salientar que as competências do professor não se limitam ao domínio

dos saberes, mesmo que eles sejam definidos em sua mais ampla extensão. Os saberes são

necessários, porém antes de distinguí-los, de hierarquizá-los e de considerar sua

pertinência devemos nos ater no que permite a mobilização na ação cotidiana, no “savoir-

faire”, e sobretudo nos esquemas de pensamento ou de ação cuja codificação nunca é total.

Sem essa capacidade de mobilização e de atualização dos saberes, não há competência,

mas apenas conhecimentos, mesmo considerando que os termos sejam intercambiáveis.

Monteiro analisa a contribuição de Shulman sobre o saber docente, apresentando o

tema que o autor  trabalha: a questão em  relação ao conhecimento que o professor tem do

conteúdo a ser ensinado e como estes conteúdos se transformam no ensino. Ele trabalha a

separação feita pela educação, os conteúdos de ensino separados dos conteúdos

pedagógicos. Ele identifica esta questão como “missing paradigm” (SHULMAN 1986 IN

MONTEIRO 2001 p:65) onde:

se propõe a investigar o que sabem os professores sobre os conteúdos de ensino, onde e
quando adquiriram os conteúdos, como e por que se transformam no período de formação e
como são utilizados na sala de aula. 
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Ele discute como os conteúdos específicos são elaborados para serem ensinados

através do conceito de “conhecimento pedagógico do conteúdo”.

Em se tratando da formação docente, a cultura acadêmica é necessária mas

insuficiente. Diz MILLIARET (1991) que hoje não mais se admite que, para formar o

professor, baste uma grande cultura acadêmica sem formação pedagógica ou uma boa

formação pedagógica sem nenhum nível especial de formação acadêmica. Deve ficar claro

que formação acadêmica e formação pedagógica não se confundem; não são opostas; não

são completamente separadas e especialmente no caso dos professores, formação

acadêmica e formação pedagógica estão muito ligadas e não simplesmente justapostas. A

necessidade da interligação entre formação acadêmica e formação pedagógica é

imprescindível. 

GAUTHIER (1998) apresenta outraclassificação de saberes docentes, afirmando

que o bom ensino, entre outras condições, requer que a formação do professor contemple o

domínio de saberes diversos, catalogados numa tipologia constituída pelos saberes

disciplinares24, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica,

experienciais, da ação pedagógica. A necessidade de uma sólida formação do professor é

enfatizada na prática e no discurso dos professores da escola.

O saber docente, como numa colcha de retalhos, é composto de diferentes fontes,

como já disse anteriormente. Segundo LINHARES (2000) pode-se dizer que este saber

está perpassado por: 

 Demanda do instituído e instituintes;

 Exacerbação das individualidades, afirmações da vida e responsabilidades;

 Excludência e includência;

 Urgência da educação ampliando a autonomia social e humana;

 Disciplinas e não-disciplinas 

O conteúdo que o professor ensina, precisa ser ensinado no interior de uma

concepção que permita ao aluno participar da construção daquele conhecimento e que se

sinta capaz de produzi-lo. É preciso oferecer ao aluno um modo alternativo de se construir

algo, que não seja somente subsidiado por aquilo que o professor “passou” para ele,

considerando o antigo paradigma do professor como um fornecedor de conteúdos e

“verdades”, verdades estas que a sociedade e a ciência acumularam e que ele, professor

                                                
24 Os saberes disciplinares também conhecidos como educação acadêmica, são aqueles frutos de estudos em
determinado assunto, especificamente de uma determinada área, na qual o estudioso passa a ser especialista. 
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informa aos alunos. Tal postura incita a ficar só no nível da informação impedindo que os

alunos possam construir algo a partir do que aprendem, que construam seus próprios

conceitos, de forma a ocuparem seu espaço num mundo sensato, de modo significativo

para si mesmos, como diz TARDIF  (2002).

 Saberes experiênciais dos docentes

Para além da evolução dos saberes escolares, há a própria consideração dos saberes
construídos a partir da experiência, da tradição ou do trabalho, e que não cabem no
livro da escola (NÓVOA, 1992a).  

A experiência docente é um espaço gerador e produtor de conhecimento que

acontece quando da postura crítica do educador sobre suas próprias experiências. Fruto da

reflexão do professor sobre seus atos, posturas, a maneira de trabalhar, o feedback que

recebe dos alunos, enfim, a tudo que se passa no seu cotidiano escolar. Aliada à reflexão

de seus atos, sua postura frente às questões políticas, sociais, culturais, econômicas, fazem

o somatório propiciando um saber construído na experiência, pode-se dizer que numa

criação participativa, posto que o aluno está inserido neste contexto.

O processo de conhecimento deve ser considerado como uma atividade mental

através da qual o sujeito vem reconstruindo e reelaborando sua forma peculiar de relação

com a realidade. 

A experiência constitui, em tal perspectiva, um elemento veiculante da construção

do conhecimento. Esta não é, portanto, constituída do simples "fazer", desvinculado do

onde, como, com quem realizar uma determinada atividade ou refletir sobre ela. A

experiência vincula-se, portanto, ao contexto social, à organização em que se realiza, ao

sistema de relações que a acompanha e ao tipo de elaboração compartilhada e subjetiva que

serve de elemento ao conhecimento. 

Tal enfoque evidencia a complexidade da relação entre conhecimentos estruturados

e experiências vivenciadas, pois resulta difícil assumir que um conteúdo de conhecimento

venha a ser adequadamente capturado se não se compreende como outros conteúdos,

induzidos a partir do exterior, possam estar se organizando, incidindo sobre

comportamentos, conhecimentos, valores do próprio sujeito. 

Os saberes da experiência e da cultura surgem como centro nerval do saber docente, a
partir do qual os professores procuram  transformar suas relações de exterioridade com os



62

saberes em relação à interioricidade de sua prática. Os saberes da experiência não são
saberes como os demais, eles são formadores de todos os demais. É na prática refletida
(ação e reflexão) que este conhecimento se produz, na inseparabilidade entre teoria e
prática (PIMENTA 1998 p:135).

Este modo de conhecimento tem nos dias de hoje uma importância muito grande,

numa sociedade cada vez mais tecnológica. 

Fundar e fundamentar o saber docente na práxis (ação-reflexão-ação) é romper com o
modelo “tecnicista mecânico” da tradicional divisão do trabalho e impor um novo
paradigma epistemológico capaz de emancipar e “autonomizar” não só o educador, mas,
olhando-se a si e à própria autonomia, possibilitar a autêntica emancipação dos educandos,
não sendo mais um agente formador de mão-de-obra para o mercado, mas o arquiteto da
nova sociedade, livre e consciente de seu projeto político (PIMENTA, 1998 p:135).

A experiência é fonte de saber e é a partir dela que se constrói o saber profissional,

segundo SCHÖN (1995) que diz que as pessoas, sobre suas práticas, desenvolvem o

“conhecimento-na-ação”, que se caracteriza pelo “saber fazer”, fruto do agir. Este

conhecimento é espontâneo, originado por experiências já interiorizadas, dispensando

reflexões por fazerem parte do nível inconsciente de cada um.

Perrenoud afirma que variadas vezes a ação do docente não se reduz a uma

aplicação de uma determinada regra, de um esquema codificado a uma situação concreta:

...responder ou não, demorar-se um pouco mais com um aluno em dificuldade ou encorajá-
lo com uma palavra, escolher entre ver e não ver, sancionar ou não uma conduta desviante,
seguir ou não uma pista sugerida pelo aluno, dar seqüência a uma discussão ou terminá-la,
dar a palavra a este ou àquele, aceitar ou não uma proposta, dramatizar ou banalizar um
apelo à calma ... tantas decisões tomadas no momento, sem grande ou nenhuma reflexão
(PERRENOUD, 1997 p:37). 

A excessiva ênfase, que durante bastante tempo persistiu na racionalidade técnica,

contribuiu para “desvalorizar os saberes experienciais e as práticas dos professores.”

(NÓVOA, 1999), desprezando o fato de os profissionais construírem conhecimentos

através da suas práticas. A ação do professor não pode ser concebida como uma mera

aplicação das teorias ‘científicas’ concebidas por outros.

Os saberes docentes carregam a marca do humano sobretudo por surgirem do

trabalho com humanos. Como um conjunto de estratégias próprias, os saberes

experienciais observados nas práticas dos professores são contextualizados e evoluem

conforme as possibilidades da ação docente no próprio contexto.

TARDIF (1991) entre outros reconhece que os saberes experienciais se relacionam

com os demais saberes, são expressões deles na prática,  que são como “filtros” em relação
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aos demais saberes, na expressão prática e até oral dos docentes. É o agir resultado daquilo

que está introjetado.

Estas relações aparecem mais dinâmicas entre os saberes experienciais e os demais

saberes docentes, uma vez que os saberes experienciais podem se transformar em outros

saberes, podem modificar os outros saberes, numa relação dialética de construção de

saberes docentes.

Saberes, competências, conhecimentos, vivência, experiência, constituem o ser e o

fazer do docente, que cresce à medida que vive sua experiência no e para o trabalho.

Dentro da instituição SENAI, como foi já dito, os profissionais adquirem ao longo

do tempo experiência que vão construindo e respaldando seu trabalho.

O capítulo seguinte apresenta os dados e a análise dos mesmos, resultados da

pesquisa, desenvolvida ao longo do dois anos de convivência com os instrutores,

observando seu trabalho, seu dia-a-dia, olhando com a minha visão de supervisora

pedagógica, que se sente parte do processo da educação profissional, algo tão peculiar e

interessante e porque não dizer, pouco conhecido. 
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CAPÍTULO III

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

DO FORMAR AO EDUCAR

A escola profissionalizante, como era conhecida aquela escola, que no pensar

comum “ensinava uma profissão”, hoje não é mais assim chamada, são conhecidas como

Instituições de Educação Profissional, as organizações que se propõem a “formar um

profissional”.

Os cursos do SENAI são bastante concorridos e os alunos que os procuram, são em

sua maioria, vindos de famílias de baixos recursos econômicos, que vêem na instituição

uma saída para o emprego do filho, e até mesmo o sustento da casa. Estes alunos  cursam o

ensino regular em escolas públicas. 

Como referência desta afirmação, uso dados do último processo de seleção, ao qual

se submetem para poderem fazer um curso no SENAI. Foram oferecidas 48 vagas, na

modalidade de Aprendizagem Industrial, (para menores entre 16 e 18 anos) distribuídas em

três cursos: eletroeletrônica, mecânica geral e mecânica de autos.

Inscreveram-se 312 candidatos, que apresentam seus currículos no ato da inscrição,

como parte do processo seletivo,  que servem como base para referencial sócio-econômico.

Deste total de inscritos, 307 estudam em escolas públicas, 283 moram em bairros que

distam do SENAI por mais de 10 quilômetros. 108 candidatos têm um dos pais ou

responsáveis desempregados. 297 candidatos têm renda familiar até dois salários mínimos.
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Especificamente nesta modalidade de ensino, os candidatos têm que estar cursando

o ensino médio. 

As instituições de educação profissional apresentam algumas peculiaridades que

não encontramos comumente nas escolas de ensino regular. Os programas são diferentes,

pois contemplam especificamente conteúdos de habilidades técnicas da área de interesse

do participante, normalmente em cursos eminentemente práticos. Apresentam cargas

horárias diversas, que preparam desde aquele o principiante, que não tem formação

nenhuma, que busca o primeiro emprego, até os cursos de aperfeiçoamento e suprimento

para profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho e buscam somente

acompanhar os avanços tecnológicos.

Outra peculiaridade bastante interessante que diferencia a educação profissional do

educação formal é o tratamento dispensado ao aluno. Na escola regular aluno é sempre

aluno, tratado da mesma forma desde sempre. Já na educação profissional ele é tratado

como profissional. Aprender um ofício faz parte do contexto, mas muito mais que isso vai

ser levado em consideração, questões relacionadas à ética profissional, empreendedorismo,

postura e desempenhos profissionais. O aluno é tratado literalmente como profissional. 

Ele aluno será contratado por uma empresa, com carteira assinada, com todos os

direitos pertinentes a qualquer trabalhador inscrito pela CLT, contrato este que terá sua

duração coincidindo com a duração do curso escolhido. Este  aluno é um funcionário da

empresa contratante como qualquer outro, diferindo somente pelo fato de que ele não vai à

empresa, ele vai ao SENAI e a carga horária é considerada pelo tempo que permanece

participando do curso escolhido. Esta situação se dá em cumprimento à Lei do Menos

Aprendiz, artigo  429 da CLT, alterado pela Lei Federal 10.097 de 19/12/2000. 

Outra peculiaridade muito interessante das instituições de formação profissional se

relaciona ao termo que designa aquele que media a aprendizagem,  ao invés de ser

conhecido como  professor, como em todas as escolas, recebe o “apelido”  de instrutor, e é

deste personagem que vamos tratar a seguir.

“Um profissional que saiu do chão de fábrica e virou professor, indo ensinar o que

sabe aos alunos”. Esta foi a auto definição feita por um dos instrutores entrevistados.

Esta provavelmente também seja a definição que grande parte das pessoas dariam,

inclusive mais outros instrutores a usariam para se definirem. Contudo, são instrutores que

realmente incorporam a posição de educadores e lutam para vencerem as dificuldades que
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encontram, como veremos ao longo deste capítulo, sendo a mais significativa destas

dificuldades, a falta da formação docente.

Não sei se por desinteresse, se por questões de prioridade, ou outras razões que nem

saberia dizer, o fato é que é escassa a literatura que trata deste assunto, do professor sem

formação docente, embora represente a grande maioria nos cursos de graduação, nos

cursos técnicos e de aprendizagem da educação profissional. É inegável que a carência de

preparação para a docência compromete e implica em dificuldades no dia-a-dia da vida do

instrutor e do aluno.

ALVARADO PRADA (1997) argumenta sobre a falta de preparação e qualificação

para o trabalho docente, que leva o profissional a seguir modelos educativos tradicionais, a

transmissão de conhecimentos predeterminados e descontextualizados, esquecendo-se de

que a atuação docente não é apenas educativa em termos de ensino e que os alunos têm

características específicas, fazendo-se necessário o emprego de metodologias apropriadas

para cada tipo de aluno, ratificando a complicada situação que pode levar à conseqüências

muitas vezes catastróficas, principalmente quando o modelo reproduzido pode não ser

considerado como o mais interessante ou até mesmo o mais adequado.

É possível dizer que os instrutores têm domínio de sua prática, de avanços em suas

áreas específicas, porém o manejo de sala de aula, a compreensão teórica e política, a

ausência de metodologias destinadas a facilitarem o trabalho docente, implica em

dificuldades de relacionamento tanto com os alunos quanto com a otimização do tempo em

relação ao ensino propriamente dito, o que vale dizer que a dissociação entre os conteúdos

pedagógicos e técnicos, para o instrutor, pode fazer com que ele se sinta mais técnico do

que professor.

“O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas

teorias da educação” (PIMENTA, 1998). Uma dificuldade encontrada nos técnicos que

dão aulas normalmente está relacionada a esta afirmativa. Como são detentores da prática e

a forte tendência de transferi-la pura e simplesmente para os alunos faz com que os

instrutores ignorem que há inúmeros fatores que interferem na relação ensinar e aprender.

Um dos fatos comuns possíveis de serem observados é a relação que fazem entre teoria e

prática, bem como a leitura que fazem deste binômio em relação aos alunos.

Outra dificuldade apresentada pelos instrutores, ratificada através de conversas,

observações, e até mesmo pela própria iniciativa de alguns em procurar ajuda, é que os

alunos não conseguem articular a teoria e prática,  e eles não têm muita facilidade em
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administrar esta dificuldade dos alunos, exatamente por suas próprias carências. É

importante ressaltar a improvável capacidade abstrativa dos alunos para operarem

espontaneamente a passagem teoria-prática, além de algumas circunstâncias a serem

consideradas tais como o hiato entre o estudo de algum conteúdo e o ensino de técnicas de

uma prática determinada, como por exemplo: o caso do aluno que deveria utilizar

conhecimentos pré-adquiridos em matemática, aplicando-os na redução de uma medida na

peça trabalhada. A relação que os instrutores querem que os alunos descubram, muitas

vezes sem instrução, não são evidentes. O domínio específico de um conteúdo não é razão

necessária para que os alunos entendam alguns princípios que justificam determinados

passos da técnica. Boa parte das articulações apontadas pelos instrutores como dificuldade,

somente peritos são capazes de fazer, tamanho o grau de complexidade.

As Diretrizes Curriculares em seu texto afirma que “não basta a um profissional

ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses

conhecimentos transformando-os em ação”(BRASIL/MEC, 1996 p: 8).

As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem em
situação e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem no
estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a articulação entre
teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões,
definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma
situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões
pedagógicas e aqueles construídos na vida pessoal e profissional, para responder a
diferentes demandas das situações de trabalho BRASIL/MEC, 1996 p: 29).

Um outro fato bastante comum que pude observar entre os instrutores, é ouvi-los

dizer que não entendem porque “um aluno não aprende isso ou aquilo”. “Tão fácil”!

“Tão simples”! “Queria tanto poder entrar na cabeça dele, pensar no lugar dele”!

O aluno depende do professor, porém é o aluno que faz o trabalho intelectual,

portanto se não o fizer, não aprende, comprometendo a capacidade do professor. Esta é

uma situação de interdependência. Se de um lado há o poder do professor, de outro há o do

aluno, que se não fizer sua parte o fracasso do professor é evidente. 

Atendo-nos à relação professor-aluno, cabe a este último o trabalho intelectual, o

que o professor não pode fazer por ele. Logo o centro de tudo é a prática do aluno, não a

prática do docente, donde se conclui que o professor não ensina somente, ele ensina

também, porém seu trabalho maior, na verdade, é fazer o aluno aprender. Há aqui um jogo

interessante: ensinar é diferente de aprender, embora muitas vezes para que o aluno

aprenda o professor tem que ensinar. Tudo isso remete a pensar, então, que o sucesso da
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prática do professor depende dos efeitos  que estas têm sobre as práticas dos alunos. Para

aprender, faz-se necessário entrar numa atividade intelectual. No caso da educação

profissional, importa saber se a prática do professor ajuda o aluno a desenvolver uma

atividade intelectual.

O ensino é um processo de trabalho constituído de diferentes componentes que se

permitem ser isolados para fins de análises. Podemos considerar componentes os objetivos

do trabalho, o objeto do trabalho, as técnicas e os saberes dos trabalhadores e o seu papel

no processo do trabalho em si. Analisar estes componentes possibilita evidenciar os

impactos que causam sobre a prática pedagógica e assim interferir no processo dialético

ensinar-aprender.

As  dificuldades apresentadas pelos instrutores podem ser fruto da carência do fazer

pedagógico, inerente à função de professor, que limita as ações dos instrutores à medida

que eles dominam, até com muita propriedade, o fazer técnico. Contudo, o que realmente

os auxiliaria a “alcançarem” a capacidade interpretativa dos alunos fica deficiente. Fica

passível observar tal afirmação quando uma das dificuldades apresentadas pelo instrutor se

relaciona com a questão da transposição da teoria para a prática que o aluno deve efetuar.

Normalmente os instrutores têm pouca ilustração pedagógica, ou seja, bagagem que

os orientem como ensinar ou como os alunos aprendem,  porém têm experiência

significativa no mercado de trabalho, em sua área de atuação e adotam o modelo

dicotômico de teoria-prática, mas, contrariando suas origens, querem mostrar-se teóricos.

Antes de qualquer “prática” acham necessário desenvolver a “teoria”, como já disse

anteriormente. Seqüências lógicas ou cronológicas de conteúdos são vistas como

argumento capaz de estabelecer uma articulação teoria-prática.  Estas constatações levam à

conclusão de que o modelo teoria-prática é assumido sem qualquer crítica sobre o que está

sendo feito e utilizado sem preocupação de entender o que é uma coisa ou outra

(BARATO, 1999).

Num processo mecânico de ensino, a teoria se encontra dissociada da prática e isso

gera um tolhimento, dificulta o processo do conhecimento. Para a construção do

conhecimento, precisamos perceber a teoria e a prática como sendo dois lados de um

mesmo objeto. Se não conseguimos isso, temos uma preocupação alienada, não

percebendo a relação dialética, separando o que é inseparável. Teoria e prática somente se

realizam como práxis, ao se agir conscientemente de sua simultaneidade e separação

dialética. 
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 Para muitos instrutores apresentar a teoria antes da prática é fundamental. Entre

instrutores, que ainda não adquiriram conteúdos didático-pedagógicos, é comum encontrar

no discurso escolar, os conteúdos teóricos vistos como um saber necessariamente expresso

pela linguagem oral. Ao dicotomizar teoria e prática, separa-se reflexão da ação. Nesta

relação entre teoria e prática se constrói o saber docente, resultado de um longo processo

histórico de organização e elaboração, pela sociedade, de uma série de saberes sendo o

educador o responsável pela transmissão deste saber produzido. SHÖN (1995) diz que

precisamos entender a prática como campo de aplicação das teorias e do exercício de

utilização de instrumentos técnicos.

Na educação profissional, é comum que conteúdos técnicos que podem ser

representados por meio de discurso, acabem sendo assumidos como prática, indicando a

precedência cronológica de uma atividade como sendo determinante. Isso causa uma certa

confusão, aliada ao fato de usar-se a didática produzida para a formação geral. Com isso o

ensino de processos fica debilitado, visto esta didática ser mais efetiva para o ensino de

fatos, conceitos e princípios. O ensino técnico valoriza a técnica como saber.

Na educação profissional há fatores cristalizados (aqueles que vêm ao longo do

tempo estabelecidos como padrão),  que interferem  sobremaneira na ação docente, como

os que se seguem citados:

• Os termos “práticas”, “conhecimento prático” parecem ser inadequados para designar

saberes cujos níveis de representação, quando vistos sem desvios etnocêntricos, são

muitos mais “abstratos” que o esperado.

• Saber fazer não é apenas uma receita que possa ser automaticamente aplicada. Saber

fazer é um processo que engaja o sujeito em aventuras cognitivas bastante mais amplas

que o desempenho observável.

• O uso de uma expressão como “mera habilidade” é sintoma de julgamentos de valor

que elegeram a teoria como senhora da prática.

• É provável que a insistência a respeito da prioridade da teoria sobre a prática seja um

modo de esvaziar a técnica de significado, justificando a divisão entre trabalho manual

e trabalho intelectual.

• É possível dizer que, para alguns, prática não é conhecimento, considerando-a

como fruto de um conhecimento ao qual se subordinam. (BARATO, 1999:52)

Concordando com as argumentações apresentadas pelo autor, isso pode ser

ilustrado com o exemplo que me foi possível ao observar a aula de um instrutor de
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mecânica industrial, cuja proposta era manutenção mecânica e o instrutor utilizou um

motor defeituoso para a demonstração. Ele indicou onde estava o problema e fez uma

demonstração silenciosa de como eliminá-lo. Acompanhar a “aula” deste experiente

instrutor foi quase entediante e, ao mesmo tempo, muito preocupante. Ele não conseguiu

oferecer pistas verbais, ou seja, não falou enquanto consertava o motor. Ele elaborou o

próprio saber como representação, cujo nível de abstração dispensava a intermediação do

discurso. Foi possível concluir que, embora fosse perfeitamente capaz de consertar o

motor, não tinha condições de explicitar o que estava fazendo, de teorizar a sua prática.

 Pode até soar como chocante dizer que prática sem teoria é adestradora. Hutchins

explica com muita propriedade sobre isto:

Assim como no caso de qualquer performance verdadeiramente especializada em
qualquer cultura, os especialistas muitas vezes são incapazes de especificar o que é
que estão fazendo enquanto praticam suas técnicas. Fazer a tarefa e explicar o que
está fazendo requerem diferentes formas de pensar (HUTCHINS1983 apud
BARATO, 1999 p:200).

Esta citação ratifica o entendimento de que o fazer não é simplesmente

adestramento, as aprendizagens que demandam execução engajam os aprendizes em

modos de pensar necessários para que se constitua um conhecimento que represente o

fazer. Falar e fazer requerem diferentes formas de pensar. O fazer demanda um

conhecimento específico, próprio, em vez de ser aplicação de um conhecimento que dele

pode ser desvinculado. É preciso contar com uma explicação que acomode

satisfatoriamente saber fazer, saber falar e todos os outros saberes inerentes à espécie

humana, que são marcados pela unicidade. No caso do instrutor de mecânica consertando o

motor, é possível dizer que ele tenha desenvolvido, para executar as tarefas demonstradas,

elevados níveis de abstração. A partir desta constatação cabe a afirmativa de BRUNER

(apud PIMENTA 2002 p:75), 

(...) a mente humana constitui uma extensão das mãos e das ferramentas que você utiliza e
das funções às quais você as aplica. (...) Freqüentemente sabemos fazer as coisas muito
antes de conseguirmos explicar conceitualmente o que estamos fazendo ou,
normativamente, por que deveríamos estar fazendo-a.

Tornar-se professor é uma atividade de aprendizagem e para tal são requeridas

capacidades e habilidades específicas. As aprendizagens estão ligadas aos fazeres que por

sua vez dão suporte ao desenvolvimento do pensamento teórico.

Na maior parte dos casos os instrutores se formam em serviço, desenvolvendo suas

atividades docentes, errando, aprendendo com os erros, construindo conhecimentos a partir
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das facilidades e dificuldades surgidas em seu cotidiano, em sua interação com o meio,

bem como as concepções teóricas e ideológicas que cada um tem, seguindo a premissa de

que os seres humanos são sujeitos que constroem o seu conhecimento, partindo da análise

de sua prática, refletindo sobre ela, e, a cada novo conhecimento, articulando-os com

outros antigos, para novas perguntas, novas atitudes, novas construções. Disso se faz a

formação continuada, uma formação no e do cotidiano profissional dos professores, que se

torna eficientemente ativa se incorporada, de forma a permear sua vida como um todo em

todos os momentos e lugares, em todas as ações e atividades, ao invés de vestir e desvestir

a fantasia de professor, de acordo com as circunstâncias. A transformação do trabalho

docente demanda que ao se construírem os conhecimentos, estes atuem sobre suas relações

estruturais relacionadas às experiências cotidianas profissionais. 

A vida cotidiana dos professores na escola e a história que eles nela vivem são um
fato insubstituível para a construção do conhecimento a partir de sua própria
história de vida e para a transformação desse cotidiano docente institucional,
síntese da teoria prática de cada profissional da educação. A história de vida é
insuprimível dos processos sociais, cada pessoa é o que é  sua experiência, os
professores em seus processos de formação para serem profissionais, ou na
formação em serviço, constroem conhecimentos, modificam seus comportamentos,
reagem às mudanças a partir das experiências do seu cotidiano (ALVARADO
PRADA, 1997 p:117).

O agir pedagógico para ASSMANN (1996), adquire especificidade à medida que

ele em si, enquanto processo educativo, existe, precisa e especificamente, para criar as

oportunidades básicas para a morfogênese do conhecimento”. E prossegue o autor: 

a educação escolar tem a tarefa singular de criar as condições para que
desabrochem e se entrelacem, na vida concreta das pessoas, os nexos corporais, as
linguagens e os comportamentos, de modo a poder constituir uma ecologia
cognitiva favorável à auto-organização unificada de processos vitais e cognitivos
(ASSMANN, 1996: 205-206).

Porém há uma dicotomia entre o termo instrutor e professor, já de muito tempo,

desde quando se começou a falar em formação profissional e vale a pena discutir esta

dicotomia, iniciando pelas próprias definições.

Instrutor ou professor: uma questão de semântica ?
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Uma questão freqüente observada na educação profissional gira em torno da

nomenclatura utilizada para definir aquele que ensina - instrutor, e este termo propicia

assimilação diferenciada,  até mesmo pelos próprios instrutores, fazendo com que alguns

não se sintam professores.

Ser professor é estar empenhado em trabalhar com alguém que quer aprender, é

aquele personagem mais do que identificado com o ato de ensinar, é ligado às questões

educacionais, o piloto da escola. O conceito de professor extrapola e vai muito além do que

ser apenas um  trabalho de professor. Segundo o Relatório para a Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) da Comissão Internacional sobre

Educação para o Século XXI, ser professor:

não consiste simplesmente em transmitir informações ou conhecimentos, mas em
apresentá-los sob forma  de problemas a resolver, situando-os num contexto e colocando-os
em perspectiva de modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre sua solução e outras
interrogações mais abrangentes (...). Além disso, a necessidade de o ensino contribuir para
a formação da capacidade de discernimento e do sentido das responsabilidades individuais
impõem-se cada vez mais nas sociedades modernas se se pretende que os alunos sejam,
mais tarde, capazes de prever e adaptar-se às mudanças, continuando a aprender ao longo
de toda a vida  (DELORS,1999 p:157).

Em termos amplos do conceito não haveria diferenciação entre professor e

instrutor, se não fossem as evidências constatadas a todo minuto, inclusive nas definições

oficiais, a começar pela própria CBO – Classificação Brasileira de Ocupações25 -

(Ministério do Trabalho e Emprego, 2002), responsável por definir cada profissão ou ofício

cadastrado ou oficializado no país. É também fundamental para as estatísticas de emprego-

desemprego, para estudo das taxas de natalidade e mortalidade das ocupações, para o

planejamento das reconversões e requalificações ocupacionais, na elaboração de

currículos, no planejamento da educação profissional, no rastreamento de vagas, dos

serviços de intermediação de mão-de-obra.

Para melhor entendimento de como são feitas as classificações, cabe tecer

comentários sobre a CBO.  Ela  sofreu modificações ao longo do tempo e a última versão,

2002, amplia o campo de observação, privilegiando a amplitude dos empregos e sua

complexidade, campo este que será objeto da mobilidade dos trabalhadores, em detrimento

do detalhe da tarefa do posto.

                                                
25 A estrutura básica da CBO foi elaborada em 1977, resultado do convênio entre Brasil e a ONU –
Organização das Nações Unidas, por intermédio da OIT – Organização Internacional do Trabalho, tendo
como base a CIUO – Classificação Internacional Uniforme de Ocupações,  de 1968 (CBO/ MTE, 2002)
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Estes conjuntos de empregos (campo profissional) são identificados por processos,

funções ou ramos de atividades. Para manter unidade de linguagem com a Classificação

Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88, estes campos profissionais são

denominados de grupos de base ou família ocupacional. Esta é a unidade de classificação

descritiva mais desagregada. São várias as famílias, porém nos interessa deter em apenas

duas.

O GG 2, Grande Grupo - Profissionais das Ciências e das Artes, onde estão

inseridos os  profissionais do ensino e requer competência profissional nível quatro da

CIUO 88 (nível superior).

 O GG 3 – Técnicos de Nível Médio, estão inseridos os professores leigos e de nível

médio, de formação profissional, não compreendendo profissionais de nível superior, tendo

sido a denominação “técnico” consagrada no mercado.

A CBO apresenta 336 títulos para professores, classificando individualmente cada

um deles. Cito como exemplo a classificação  2321 destinada ao professor de matemática,

nível médio.

Outro exemplo é a descrição sumária dos professores das últimas séries do ensino

fundamental também apresentada pela CBO que é a seguinte:

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação
artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino
fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino-
aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter pedagógico;
desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias
da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades
comunicativas.

Sob a classificação 2332 a ocupação “instrutor” tem sua tarefa descrita da seguinte

forma:

Ministram aulas em cursos profissionalizantes em instituições públicas e privadas de
formação profissional e centros de treinamento de empresas e afins, tendo escolaridade de
ensino médio e experiência profissional em área específica de atuação.

E ainda segundo a CBO, as condições gerais para o exercício do instrutor são:

Trabalham, em escolas e instituições de formação profissional de caráter privado e público,
bem como em sindicatos, ONG etc., como estatutário ou assalariado com carteira assinada.
Atuam no ensino das áreas comercial, industrial, agroflorestal e de serviços, junto a alunos
de diversas faixas etárias, facilitando o aprendizado e fornecendo os meios para o exercício
das atividades práticas de uma dada profissão em locais variados, como salas de aulas,
oficinas, no campo etc. Desenvolvem suas atividades em equipe, com supervisão
permanente, em rodízios de turnos ou em horários irregulares.
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Percebe-se que para o instrutor não é requisito a qualificação docente. O ponto de

maior interesse é que o instrutor conheça e domine sua área de atuação e seja um

profissional que tenha sua competência certificada, de modo a orientar e facilitar alunos

para atividades de uma determinada profissão.

O papel do instrutor no ato de ensinar, é o de transpor conteúdos técnicos,

comprometendo-se com uma educação que abrange áreas do conhecimento, das

habilidades e das atitudes.

Há evidentes indicativos que ratificam a diferenciação entre instrutor e professor.

Pertencem a sindicatos diferentes, apresentam contratos de trabalho com cláusulas

diferentes, principalmente no que se refere à jornada de trabalho, contexto de trabalho

diferenciado e o próprio contexto profissional também é diferente. O tratamento para com

o instrutor não é o mesmo que se observa em relação ao professor. Normalmente a

nomenclatura “instrutor”, além de utilizada nas instituições de formação profissional, serve

também para qualquer pessoa que detenha um conhecimento e transmite-o para outra

pessoa, sem que haja vínculo escolar ou educacional.

Estas situações interferem sobremaneira na postura do instrutor enquanto professor,

porém o mais importante é quando esta postura interfere na conduta do professor, correndo

o risco do profissional se ver somente como o detentor de um conhecimento técnico que

deva ser transmitido. Este instrutor por ser um profissional “diferente” (não ser

reconhecido como professor) e ser somente um técnico, merece ser observado, e isso na

prática fica bastante interessante.  

Penso que apesar de nomenclaturas diferenciadas, a ação docente é única,

independente do curso, da série, da escola. O que realmente importa é que de um lado há

alguém que quer aprender e do outro há alguém com condições de contribuir para que isto

aconteça, com maiores ou menores facilidades.

O que apresento a seguir é a estruturação dos dados obtidos na pesquisa e

como estes dados se imbricam contextualizando a ação destes instrutores, seus

sentimentos, expectativas, bem como a forma como se vêem, buscando responder a

pergunta geradora desta pesquisa que é “É possível estabelecer que um instrutor de

formação profissional, sem formação docente, possa ser um professor, considerando a

similaridade em suas práticas profissionais?”.
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Dos fatos aos dados!

Na perspectiva da pesquisa-ação, foram levantados dados de um grupo de quatorze

instrutores do Centro de Formação Profissional Fidélis Reis – SENAI Uberaba, que atuam

em diferentes áreas, apresentam diferentes formações tanto escolares quanto profissionais,

bem como sensíveis diferenças entre si, como já foi dito anteriormente. 

Utilizando a metodologia qualitativa foram realizadas aproximações sucessivas,

que  possibilitaram apreender o movimento dialético do fazer e do saber.

Tendo em conta a questão que orienta esta pesquisa, diversos procedimentos foram

utilizados para a obtenção de dados: 

♦ Observações em sala de aulas, nos laboratórios, por dois anos, com tempo de

observação variando entre 30 minutos e uma hora quinzenalmente, buscando perceber

cada detalhe tanto em termos de demonstração de tarefas quanto na postura do

instrutor, sua forma de falar com os alunos, responder perguntas, esclarecer dúvidas.

♦ As entrevistas individuais freqüentes, sem estruturação. 

♦ Diálogos não previamente preparados, ocasionados muitas vezes pelo interesse do

instrutor sobre algum assunto específico ou algum pedido de ajuda partindo dele

próprio, ofereceram dados. 

♦ Oficinas, planejadas de modo a permitir a discussão, análise e sistematização dos dados

à luz de uma perspectiva teórica adotada, bem como, constituir-se no próprio espaço

empírico para levantamento de dados, conhecimento e problematização das diferentes

situações que envolvem o trabalho do instrutor. Inicialmente nestas oficinas, cada

instrutor trabalhava isoladamente refletindo e escrevendo sobre o tema proposto. Em

seguida o grupo se juntava em pequenos grupos, discutindo suas opiniões e

pensamentos e as oficinas eram encerradas normalmente em plenária, com a

socialização do tema proposto.
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♦ O registro dos dados foram feitos sistematicamente após cada situação de observação

ou cada atividade executada em um caderno específico, onde foram anotadas também

as ações e falas dos instrutores.

O primeiro contato oficial com os instrutores que se dispuseram a integrar este

trabalho de pesquisa aconteceu em uma oficina, onde o tema levantado foi: Quem sou eu

profissionalmente? 

Esta oficina desenvolveu-se inicialmente com todos os instrutores trabalhando

individualmente. Receberam uma folha, na qual deveriam escrever, após reflexão, o que

pensavam sobre si mesmos como profissionais. Isto os movimentou bastante, forçou-os a

refletirem, analisando-se como profissionais, suas experiências anteriores, que tipo de

trabalho desenvolviam e principalmente como se transformaram nos instrutores que hoje

são. No segundo momento da oficina, os instrutores formaram um grande grupo e se

manifestaram, falando de si mesmos, uns para os outros. A seguir apresento uma síntese do

que disseram na socialização.

Suas  experiências anteriores são  ricas e também diferenciadas: “trabalhei 5 anos

na área industrial”; “trabalhei em várias áreas da eletrônica, como telecomunicações,

controle de equipamentos industriais, rádio, televisão, equipamentos domésticos e tantos

outros”; “por força do mercado me vi envolvido com a informática no fim da década de

80 então tive como me separar mais, então combinei o meu trabalho de eletrônica com a

informática e formou-se mais um ramo de conhecimento e desafio a ser trilhado e

conquistado.”; “abri meu leque de trabalho, trabalhando tanto com software como

hardware, na instalação de programas, como na criação deles, na montagem de hardware

como na criação de pequenas interface”; “tive a oportunidade de vivenciar experiências

em outros ramos de atividade, como as de gerenciamento, manutenção e ensino em

empresas de médio porte”.

Por situações diversas se viram diante de uma sala de aula e se constataram

professores, porém apresentam posturas diferentes sobre o que é ser docente: para um

instrutor “ser professor nos obriga a tratar de questões de relacionamentos pessoais

(aluno-professor), procuro ser o mais profissional possível tentando entender até onde

posso interferir de forma a solucionar e não complicar”; entretanto para outro, “Ser

educador não é uma profissão simplesmente, mas sim um sacerdócio”. Outros encaram a

docência com uma visão bem paternal, “tento passar otimismo aos meus alunos como se

fossem meus filhos, cobro a hora que é necessário e aplaudo quando fazem por merecer”;
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“ensino como que para um filho, há de servir na sua vida presente e futura”.  Para este

instrutor é assumir posturas em diferentes proporções,  “Ser 60% exigente e 40% maleável,

porém 100% sinceridade”,  um outro se classifica como, “sou um profissional que tenta,

de todas as formas fazer o melhor possível o que me é atribuído”. Há também quem pense

na docência como algo mais amplo, “trabalhar em educação é mais do que uma atividade

profissional, é um dom, uma participação na construção da vida de nosso próximo” como

uma troca, “educar é receber e distribuir, é apreender e construir”.

Importante ressaltar o prazer que este trabalho provoca nos instrutores, ”gosto do

que faço e faço aquilo que gosto”; “me proporciona um constante aprendizado” bem

como o senso de responsabilidade, para este instrutor, “sou rígido com minhas convicções

buscando sempre dar noções de ética e cidadania aos meus alunos”.

O exercício docente despertou nos instrutores inusitadas constatações: “Neste

intervalo, minha bagagem de conhecimento teórico e prático cresceu de maneira

incomum, pois tenho ânsia de conhecer novos assuntos e temas ligados à minha área de

trabalho. Este conhecimento vem junto com uma maturidade no nosso modo raciocinar e

analisar problemas, onde consigo improvisar ferramentas para a solução dos mesmos de

maneira que passaria desapercebido de mim há algum tempo”. “Me fez exigente, pois

acredito que só através do esforço e dedicação nos descobrimos e atingimos sucesso”. Um

se considera “aberto à opiniões”; outro ciente das dificuldades, “sei que às vezes tenho

alguma dificuldade em algum assunto, porém recorro à meus colegas para saná-la”; e a

recíproca é verdadeira “gosto de manter um bom relacionamento com os colegas de

trabalho e sempre que posso estou a disposição para ajudar”. Despertou a noção das

limitações, “perfeito sei que não sou, porém tento atender tudo o que está a meu alcance,

em outras palavras visto a camisa de empresa”, e a vontade de crescer, “sou aberto,

pronto para aprender”; ‘me considero um profissional totalmente envolvido com o

aprendizado de meus alunos, tentando sempre uma forma mais adequada de ministrar os

conteúdos pertinentes à área”.

A ação docente age como “estimulador do senso de obrigação, pois não é

impossível tratar de questões técnicas somente falando ou através de exercícios práticos e

teóricos, é necessário observar ao redor, estar atento às aplicações práticas ao

conhecimento no dia-a-dia”, promove interesse em melhorar “busco incessante o

aprendizado de novas tecnologias visando o aprimoramento para que possa repassar aos

meus clientes alunos”, de modo a buscar melhores  formas de trabalho, tendo consciência
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de limitações, porém buscando acertar,  “tento de todas as formas possíveis passar o que

sei, através do diálogo e de exercícios”; “sou aplicado ao estudo e procuro aprender o

máximo em cada dia para que possa disseminar mais e mais aos meus alunos”, uma

relação direta consigo próprio “penso que minha tarefa como profissional é resultado de

minha vida”, bem como resgatou algo da memória “me espelho nos meus educadores para

refletir aos meus educandos”.

No dia-a-dia, porém, as limitações se apresentam, não só as pessoais, mas muitas

vezes institucionais, “infelizmente às vezes fico frustrado por esbarrar em tantas pedras

que são colocadas neste caminho, o de lecionar. A frustração decorre de  ver que é

possível fazer tudo em nome do ensino, mas parece que há uma força contrária impedindo

tudo”, buscando retorno de suas  ações, que muitas vezes não acontecem “gostaria de

saber se meus superiores me enxergam assim”. Um sentimento de menos valia surge

frente à incapacidade de agir, mesmo tendo consciência do tamanho potencial

desperdiçado: “hoje, no meu atual trabalho, me sinto como uma lâmpada de 1000W que

apenas produz 50W, pois com o conhecimento e a experiência em projetos de circuitos

eletrônicos e software/hardware, estamos realizando trabalhos que em muitos casos nos

levam a retroceder na  capacidade de pensar, porém este é o trabalho que me é

requisitado”. 

A partir das reflexões sobre si mesmos, outras oficinas foram acontecendo com os

assuntos direcionados, sempre buscando respostas às muitas perguntas, principalmente

tentando levantar quais eram as maiores dificuldades encontradas para que desenvolvessem

sua ação docente; o que mais atrapalhava a relação aluno-instrutor-aprendizagem; quais

eram as situações complicadoras e impactantes no processo de aprendizagem.

Os resultados destas oficinas, que acorreram em número de 06, vêm a seguir,

considerando os dados obtidos, classificando-os em três grupos de dados, estabelecidas

para a análise da pesquisa, que ficaram assim definidas:

 Carências Didático-Pedagógicas e Metodológicas;

 O instrutor como educador que é;

 As influências exercidas pela Instituição.

 Com estes grupos busco permear o complexo contexto no qual estão inseridos os

instrutores, desenvolvendo suas práticas, fazendo seu trabalho, cujo “produto final” é um
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ser humano que de tudo o que aprendeu, com tudo o que conviveu e viu,  vai construir sua

vida e ganhar seu pão.

TARDIF (1999) diz que os saberes docentes ao mesmo tempo em que são

desvalorizados, são reconhecidos como socialmente estratégicos. Quando se evidencia

num contexto determinado, como no caso da instituição SENAI, levando os instrutores a

sentirem-se “produtores” de alunos, faz com que o comprometimento não seja o de

professor, pior ainda, dificulta que ele se veja como tal.

Discutirei a seguir cada um destes grupos de dados, trazendo o posicionamento dos

instrutores, o que sentem, como se posicionam frente a cada questionamento e reflexão.

Carências Didático-Pedagógicas e Metodológicas

 Os  instrutores, em suas colocações, explicitam a dificuldade causada pela ausência

da formação docente, por conseqüência, dos conteúdos inerentes à ela. Das socializações

que aconteceram nas oficinas, cada detalhe foi cuidadosamente registrado e aqui apresento,

utilizando textualmente a fala dos instrutores.  

MM26 disse - “preciso saber me expressar demonstrando maior segurança, o

professor precisa ter conhecimento do conteúdo, metodologia da disciplina”,  enquanto o

EE argumentava, “o que me falta para atuação é o conhecimento na área pedagógica”,

AB ponderou “domino a prática, mas não tenho a experiência para transmitir com

metodologia este conhecimento”. O  ES apontou sua dificuldade: “como pegar um

conteúdo e converter em aulas de forma a atingir os objetivos?” sendo completado por JS

que questiona, “Até que profundidade devo abordar um assunto que satisfaça o curso e o

aluno”?

Este primeiro grupo de dados apontados como deficitário, levam à constatação de

que um educador necessita de conhecimento e formação que contemplem os recursos

didáticos e pedagógicos que os auxiliem a ter maior facilidade no desenvolvimento de suas

aulas. 

                                                
26 Os instrutores serão identificados através das siglas: MM, EE, JS, TT, ES, AB, RO, AA, JF, RD, PP, RR,
RH, FS.
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Ter o domínio do assunto técnico evidentemente é inquestionável para a força da ação
profissionalizante, mas tendo-o isolado de um contexto metodológico sólido, competente,
maduro facilmente redunda numa ação educativa desmotivadora, acrítica e não raro
alienadora (COSTA, SPAGNOLO, CARNIELLI, 2002 p:25).

A insegurança pedagógica e metodológica fica explícita na fala da maioria dos

instrutores, como é possível ver: EE diz “Sonho um dia poder ensinar com a total

segurança de que estou usando as ferramentas corretas”; conhecer melhor alguns métodos

de ensino (eficazes), para garantir meu trabalho”; para MM “me falta é melhorar meus

conhecimentos para trabalhar com mais tranqüilidade”; AB diz que: “me faltam

orientações quanto a novas metodologias de desenvolvimento de uma boa aula visando

atender grupos heterogêneos, sem que eu fique atrapalhado”.

PIMENTA (2000) diz que o saber docente não se restringe apenas às práticas, é

necessário que seja nutrido pelas teorias da educação. É evidente o domínio técnico que

estes instrutores detêm. São hábeis e ágeis quando estão executando uma prática, porém

como Pimenta diz, as teorias da educação são o suporte para que esta prática do instrutor se

transforme em aprendizado para o aluno. 

TARDIF (1991), THERRIEN (1998), PERRENOUD (1999), afirmam que o

professor necessita relacionar os saberes que dominam para ensinar, os saberes que

ensinam para que se concretize a eficácia da sua ação, portanto não é suficiente somente o

saber técnico que possuem, eles carecem das teorias da educação como suporte e subsídios.

Outros instrutores utilizaram falas semelhantes que demonstram um apelo à

formação ou qualificação docente, sentindo realmente sua importância, “sinto a

necessidade de fazer um curso de habilitação para poder exercer em toda plenitude a

profissão de docente” diz o instrutor RR, reconhecendo a limitação que lhe é imposta pela

carência delas. “A equipe deve estar bem preparada técnica e pedagogicamente”,

argumenta JS; “tenho  necessidade de me qualificar melhor, ter mais condições, sabedoria

para passar o máximo de informações para os alunos e profissionais” é o desejo de FS;

“estar bem preparado para poder exercer bem minha função de instrutor”; TT anseia

“aplicar ainda mais meu tempo aos estudos para poder crescer como educador podendo

oferecer muito mais aos alunos”. Frente a estas constatações que vêm da maioria,  fica

notório que os instrutores entendem que necessitam de algo a mais do que o conhecimento

técnico que já possuem. .
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PIMENTA (1998) trabalha com a complementaridade dos saberes científico e o

pedagógico, sendo este último que une teoria e prática, o que Shulman também confirma

dizendo sobre a importância da relação que o professor deve estabelecer entre o conteúdo a

ser ensinado e como estes conteúdos se transformam no ensino. 

Onze dentre os quatorze instrutores sentem que a formação específica para a ação

docente é importante, portanto faz falta em suas ações diárias.

Em contrapartida, há três posicionamentos discordantes do restante do grupo em

relação à carência da formação docente, apontando uma outra posição: 

Um instrutor se considera perfeitamente dotado de todas as condições para o

exercício docente. Quando foi pedido que ele apontasse o que faltava para que ele fosse o

professor ideal que gostaria de ser, RO respondeu: “nada, me sinto com conhecimento

teórico, prático e pedagógico para estar executando minha função” se reconhecendo

como perfeitamente capaz e dominando o que é necessário para a docência, quando

continua afirmando: “Tenho conhecimento teórico metodológico para ministrar aulas com

competência”. Um segundo instrutor, PP respondeu da seguinte forma: “Tenho dificuldade

até mesmo para indicar minhas deficiências, pois como explicar a falta de um

conhecimento que desconheço?”  Um terceiro instrutor, RD argumentou: “Pensei que

somente precisava “passar” informações”, ou seja, pensou que o resto o aluno faria, tendo

que se virar para aprender, caso quisesse mesmo aprender.

Creio que algumas reflexões cabem aqui, pois quando o instrutor afirma não ter

idéia do que lhe falta, de suas dificuldades, não difere muito de achar que não lhe falta

nada. Nenhum de nós, em qualquer profissão que seja, está totalmente pronto. TARDIF,

LESSARD (1991) dizem que o saber docente é temporal, acontece ao longo da carreira e

na carreira, na vida profissional, portanto se considerar pronto, dominando todos os

procedimentos ligados ao ato de educar é no mínimo inocente. Em contrapartida não

conseguir indicar carências, pode até ser considerado mais ponderado, porém abre espaço

para que se faça uma leitura da possibilidade de uma certa indiferença com o que faz, um

certo descaso, ou seja, o professor achar que do modo que está conduzindo o trabalho é

satisfatório, sem se preocupar em melhorar, considerando com descaso o que faz. À

medida que se não tem idéia do que falta é porque talvez haja satisfação da forma com que

as coisas estejam acontecendo, ou até mesmo a falta de reflexão sobre o que está sendo

feito.
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Em uma próxima oficina, discutindo o que seria um professor competente, quais

seriam suas habilidades e foi lançada a discussão em plenária: o quê faz o professor

competente?

Dentre os quatorze participantes da oficina, todos imputam a competência do

professor ao domínio do conteúdo que trabalham, como pode ser observado através da

fala deles: “Competência é a capacidade adquirida através de estudos ou vivência

profissional para atuar em área definida e exercer ou repassar estes conhecimentos e

contribuir de forma que o resultado seja compreendido e eficaz, para que quem recebeu as

informações tenha competência para repassar os conhecimentos adquiridos ou executar

tarefas a contento”; “O professor deve ser capaz de transmitir, com segurança, um

conteúdo pré estudado e preparado. Deve também dominar o conhecimento específico”.

“Ter domínio na área  que atua, buscando cada dia mais se qualificar”; “É um conjunto

de conhecimentos e habilidades necessárias ao bom desempenho da função”; “Executar

atividades legalmente habilitado, com conhecimento técnico atualizado para fazer com

eficiência e eficácia”.

É importante destacar que mais da metade, ou seja, onze dentre os quatorze

instrutores, além de concordarem com a importância do saber disciplinar agregam outros

componentes ligados à docência que completam o  conceito que têm sobre competência:

“É conhecimento, habilidade, resultados, carisma, flexibilidade, comunicação, saber

planejar e cumprir”; “É o potencial que o indivíduo possui para exercer determinada

tarefa ou ocupação, competência torna-se um termo amplo que engloba vários sub-itens

como o saber, conhecer, lidar, manusear”. 

Além do que já foi dito, oito instrutores incluem um outro ingrediente como

importante neste contexto, que são as competências pessoais, ligadas à relação

interpessoal, a disposição para crescer, a capacidade de improvisação, como é possível

observar nas falas que se seguem,  que foram agrupadas conforme o depoimento destes

oito instrutores: “Amizade com os colegas de trabalho e alunos e fazer uma avaliação

criteriosa dos alunos”; “Ter habilidade e disposição para ampliar seus conhecimentos, e

desenvolver com os alunos o conteúdo proposto”. “Há competências positivas:

conhecimento da matéria, boa didática, postura, dicção, facilidade de transmissão do

conhecimento. Competências negativas, ou ausência de competências: falta de

conhecimento da matéria, postura inadequada, desrespeito ao aluno”; “Ter domínio do

assunto na área em que atua, ser ético, assíduo, flexível quando necessário”; “Buscar
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sempre ampliar seus conhecimentos e estar aberto ao diálogo”, “Ser capaz de alcançar os

objetivos programados antes e durante o desenvolvimento da atividade educativa”; “Ser

capaz de mudar as estratégias de ensino diante dos imprevistos sem perder o otimismo e a

conclusão dos objetivos”. 

Os instrutores perceberam, ao longo da discussão,  que o foco do trabalho proposto

por competência, está na competência e não no conteúdo, tendo condições de

determinarem o caminho a ser percorrido no desenvolvimento da aprendizagem,

priorizando os assuntos de acordo com o grau de importância requerida pelo contexto e não

obrigatoriamente imposto para serem desenvolvidos.

Quando foram levantadas as competências necessárias para a prática docente, ficou

claro o incômodo presente em alguns, ao se depararem com a fragilidade e inadequação de

suas posturas educacionais. Este incômodo pode ser observado pelas conversas paralelas,

pelos olhares cruzados e até mesmo pela sinceridade de um instrutor que se manifestou

dizendo não ser sua prática, de acordo com o que estava sendo dito.

Há autores que imputam à noção de competência um refinamento do individual,

uma ação imediata, o que difere de ter conhecimento e informação sobre o trabalho, sobre

o que se faz, situações que demonstram ausência do político, da visão de totalidade, da

consciência das raízes, da implicação das ações sobre o ocorrido, dos porquês e dos para

quê.

Conforme foi dito no capítulo anterior, para RIOS (2001), competência para o

professor não se apresenta somente em uma dimensão e estas dimensões se articulam entre

si, e estão sempre presentes na prática do educador. São as dimensões técnicas e políticas,

sendo a dimensão técnica da competência a que se relaciona aos conjuntos organizados e

sistematizados dos conhecimentos e aos meios e estratégias para socializá-los. A dimensão

política indica os compromissos assumidos pelo educador, mediante a escolha e

direcionamento da prática. Ao articular ética às demais dimensões, apontamos um

elemento que media as dimensões que são “inseparáveis”, para que exista competência.

Com posições diferenciadas, com visões voltadas para diferentes ângulos, a meu

ver, embora os instrutores sejam educadores sem formação docente, conseguem formar o

aluno. A formação docente auxilia sim, porém sem formação também é possível ensinar,

mas é muito difícil educar. Formar é sensivelmente mais simples, quando o formar está

ligado ao ato de qualificar. O aluno, ao dominar o procedimento para a execução de uma
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tarefa, está apto a executá-la e é possível dizer que está formado. Educar, em contrapartida,

extrapola o simples domínio do fazer. TARDIF (2002 p: 160) diz:

A arte de educar exige uma capacidade de julgamento em situações de ação contingentes,
capacidade esta guiada por uma finalidade, que para os gregos, residia na idéia de que uma
criança é um ser em processo e, portanto inacabado (...). 

E como processo contínuo, o docente deve estar preparado para as situações inéditas que

fazem parte de seu cotidiano, deve ter condições de enfrentar os desafios,  e a formação

específica é que dá respaldo para o professor enfrentar com maior segurança tais situações.

 Uma analogia que estabeleço aqui é em relação a criação dos filhos. Os pais não

são formados para educarem os filhos. Eles se tornam pais, independente de educação

formal. Esta é literalmente uma formação em serviço. Há os pais que conseguem criar os

filhos e há os pais que conseguem educar os filhos.

O que a metodologia, a didática, a pedagogia fazem é auxiliar o professor, dando a

ele subsídios para que seu trabalho seja mais ágil, mais fácil, sobretudo para que seu aluno 

tenha potencial crítico, criativo, pensante. Um trabalhador retroalimentando outro

trabalhador, para a eficiência do sistema produtivo, dentro da teoria funcionalista é

perfeitamente possível, porém está se formando, neste caso, a mão de obra trabalhadora, o

que não é o caso da educação, que ambiciona muito mais do que mão de obra trabalhadora.

Hoje é possível vislumbrar fortes indícios de mudança, indicando para a formação do aluno

não apenas para ser trabalhador, mas para ser um cidadão.

Uma das diferenças mais sensíveis que posso apresentar entre ser instrutor e ser

professor está exatamente no que foi dito acima. O instrutor, sem a formação docente

forma um aluno, prepara-o até de forma adequada para um posto de trabalho, porém suas

características de professor, com certeza algo bem mais amplo, que extrapola o formar, o

ensinar, ele atinge quando educa. A diferença dos termos designativos não é motivo

suficiente que impeça a ação educativa de acontecer.

Gostaria de finalizar com a afirmação de um instrutor que penso ser bastante

relevante: “Mas toda a carência não me impede de exercer com amor e dignidade a minha

atual profissão de docente”.

Admitir a carência didática-pedagógica-metodológica, representa um ponto de

partida para a vontade de crescer, de ampliar suas ações, porém em detrimento da falta de

preparação para a docência, há o sentimento que impulsiona o agir, e que de alguma forma

contribui para minimizar os efeitos desta carência, que com certeza existe e é reconhecida.
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Como acabamos de observar, as carências didático-pedagógicas e metodológicas

em síntese, são a insegurança em relação à metodologia a ser utilizada para trabalhar

determinado assunto; a falta de embasamento didático; a dificuldade no dimensionamento

adequado do conteúdo para um aula; como definir os objetivos para que haja êxito no

trabalho; o domínio da turma, principalmente quando são muito heterogêneas; como

avaliar; a falta de conhecimento de ferramentas inerentes ao ato de ensinar; enfim, uma

formação específica para a docência, de forma a suprir a dificuldade em aliar a prática que

têm com a teoria, sendo capaz de programar uma aula que resulte naquilo que estava sendo

pretendido.

O instrutor como educador que é.

O segundo grupo de dados considerado está ligada à questão da profissão docente

propriamente dita. Através das entrevistas e oficinas, os instrutores se manifestaram

refletindo sobre si próprios na condição de professores, levantando questionamentos sobre

o que é prioridade nas ações de um professor? Quanto a isso RR pondera: “trabalhar para

satisfazer certas categorias em detrimento daquelas que realmente devemos atender que

são os alunos”. Em relação ao trabalho com educação profissional, considerando a

importância social e política da profissão docente,   TT considera “que o governo deva ver

o quanto é importante a formação profissional para o crescimento do país e desta forma

revitalizar as instituições de ensino profissionalizante.” 

A consideração deste instrutor, de certa forma nos faz refletir, a nós que

trabalhamos diretamente com esta modalidade educativa, que realmente a formação

profissional até nossos dias tem sido preocupação basicamente das instituições

especializadas. Pouco tem sido feito em âmbito governamental, a não ser a inclusão nesta

última LDB. A revitalização das instituições de formação profissional enriqueceria o

trabalho desenvolvido por elas, abriria espaço para que alunos de aprendizagem já

partissem para o campo da pesquisa, acelerando e ampliando nosso potencial tecnológico,

ampliaria consideravelmente o número de vagas nas escolas de caráter profissionalizante,
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que atualmente são em número restrito, valorizaria mais o profissional que trabalha na

formação profissional, considerando-o realmente como educador, dentre outras inúmeras

vantagens.

Sobre a especificidade e a complexidade de seu trabalho docente, AB diz que “o

trabalho do instrutor é mais complexo do que o do professor que trabalha somente com a

teoria. Este profissional deve ter quesitos adicionais da prática e metodologias próprias

para o aproveitamento máximo dos alunos”. 

A forma como encaram sua profissão, tão diversificada e particular, de certo modo

os diferencia, até mesmo em relação à postura e à dinâmica de desenvolvimento de seu

trabalho, inclusive sobre o  que pensam de si mesmos como educadores que são. 

Quando questionados sobre si próprios, é interessante observar como as concepções

surpreendem por se apresentarem de forma tão diferente. A concepção de um técnico

frente a docência, RO diz: “Eu escolhi ser professor por acreditar que o que eu fazia como

técnico (trabalhos práticos, teóricos, forma de estudar e a capacidade de estar sempre

aberto a aprender) surtiam efeitos positivos na minha vida” Logo, se foi bom para ele

instrutor, inegavelmente poderia ser aproveitado por outros. Outro fato interessante é a

preocupação que têm em se manterem alertas, fugindo da rotina, mantendo-se dinâmicos:

“isto significa que na atividade de professor, caso não tome cuidado, pode acontecer de

ter especializações em determinada matéria e realmente ficar bom nisso, ou, muitas vezes

vai concentrando-se conhecimentos específicos, tornando-se escravo da própria rotina

repetitiva de seu conhecimento, o que pode ser transferido para os alunos”, argumenta

AA.

 Interessante também é a valorização que fazem da experiência profissional anterior

a docência, contribuindo para que se sintam realmente como professores mais plenos,

entendendo que a experiência oportuniza conhecimentos e daí têm algo mais a oferecer,

um educador mais especializado: diz AB “Acredito que tenha adquirido ao longo dos

anos de trabalho experiências profissionais que se tivesse uma atividade somente de

professor não teria oportunidades e conhecimentos práticos para transmitir com

segurança e certeza para os alunos. Talvez transmitisse sempre o fruto de estudos, de

leituras, mas não o dia-a-dia de um profissional atuante”.
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Aqui merece um comentário sobre o saber experiencial, que em relação aos saberes

possui um peso maior, como dizem TARDIF, LESSARD (1991), após apresentarem uma

série de características do saber experiencial do docente27, concluem que:

Tais características esboçam uma “epistemologia da prática docente” que tem pouca coisa a
ver com os modelos dominantes de trabalho material. Essa epistemologia corresponde,
assim acreditamos, à de um trabalho que tem como objeto o ser humano e cujo processo de
realização é fundamentalmente interativo, chamando assim o trabalhador a apresentar-se
“pessoalmente” com tudo o que ele é, com sua história e sua personalidade, seus recursos e
limites (p: 111).

 O fato de o instrutor trazer para a sala de aula as suas experiências profissionais

garantem-lhe segurança no que está fazendo, oportunizando que coloque em prática o que

já está introjetado em si, obviamente em termos técnicos.

A análise que os instrutores fazem da profissão docente e a visão que têm de si

próprios como educadores também se inclui no contexto que define o que é necessário para

serem  professores competentes, conforme os dados obtidos nas oficinas e diálogos.

Dentro da instituição SENAI, as atividades ações desenvolvidas pelos instrutores

não diferem em nada de um professor de outro conteúdo qualquer em escolas regulares, a

não ser pela nomenclatura utilizada. Dentro da descrição de suas funções estipuladas pela

entidade consta um rol de tarefas e atribuições que são as mesmas de qualquer professor,

seja de que conteúdo for, como por exemplo, preparar as aulas, preparar, aplicar e  corrigir

trabalhos e provas, dentre outras.

Sendo assim, os desejos e ansiedades dos instrutores conseqüentemente são muito

semelhantes ao dos professores, como no caso deste instrutor quando diz: “Sonho em

chegar o amanhã e ver todos os alunos a quem dei uma parcela de contribuição serem

bem sucedidos na vida”, diz EE. Que professor pensa de forma diferente? Quem não quer

ver o fruto de seu trabalho se sobressaindo. Somente o professor? Não. O instrutor

também, mesmo que com outro nome. Para FS “Ter a convicção de colocar os melhores

profissionais no mercado”, é ver seu sonho de professor realizado. “Ser reconhecido como

um bom professor e não somente como uma pessoa arrojada, empreendedora. Gostaria de

agregar também este reconhecimento”, afirma JS. Se reconhecerem professores

exatamente pela consciência de serem professores, não somente por  terem na sua

“Descrição de Função”, definida pela instituição SENAI, atribuições que são inerentes às

                                                
27 TARDIF, LESSARD (1991), nas páginas 109 e 110, apresentam as principais características do saber
experiencial, listadas de acordo com a síntese do capítulo referente a este assunto.
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funções de professor como por exemplo, “Preparar e ministrar atividades teóricas e

práticas; Orientar, acompanhar e avaliar o aprendizado”, dentre outras de igual cunho.

Estes instrutores, como já foi repetidas vezes dito anteriormente, são técnicos que

em um determinado momento se transformaram em educadores, conforme o instrutor PP

se define: “tenho a convicção que sou um dos vários profissionais, pertencentes ao quadro

dessa instituição que vieram a ser docentes meio que por acaso”. Um fator muito

interessante é a leitura que inicialmente faziam de suas atividades. Não se viam como

professores ou educadores, e sim como instrutores, o que para eles estava dissociado da

ação educativa, e se surpreendem ao “descobrirem-se” educadores, como podemos

constatar a partir dos dados desta pesquisa: RH diz que  “É a primeira vez que penso em

mim como educador, capaz de interferir na formação do meu aluno”. Até então, sua visão

era de que somente teria que ensinar um conteúdo que servisse para o aluno arrumar um

emprego ou que pudesse “se virar”  no mundo do trabalho, considerando o aluno como um

cliente. No momento que se vê como educador, este aluno passa a ser um cidadão, e não

mais um cliente, e o instrutor, por sua vez, começa a ficar mais atento em suas atitudes por

estar certo de que elas estão agindo diretamente sobre alguém, como assume MM em sua

afirmação “Não sou mais o mesmo depois que me reconheço como educador”  e a partir

deste momento o instrutor desvia o olhar da empregabilidade para a educabilidade. Esta é

uma significativa mudança de paradigma que acontece de dentro para fora, que movimenta

ações, que culminam em muito mais que formar um profissional: é um cidadão se

estabelecendo.

Constatar-se educador remeteu o profissional RR a outro paradigma: “Percebi que

tenho que me preocupar em ver além do que os meus olhos estão enxergando”, e

ampliando o raio de visão há a absorção de novas constatações que tornam o professor

mais cuidadoso, mais humano, como se pode observar através das falas dos instrutores RD

e JF: “Percebo que com o aluno eu também aprendo”; “Construir o conhecimento evita

que o aluno precise decorar e correr o risco de esquecer depois”; preocupação visível

com o apreender do aluno. JS, ao afirmar: “Nunca imaginei que dar aula fosse uma coisa

tão complicada, achei que qualquer um poderia “pegar” uma turma de alunos e ensinar

alguma coisa para eles”, enriquece a discussão, pois são muitos os que pensam da mesma

maneira, sem a preocupação com o onde chegar com o resultado do trabalho, basta ensinar

algo a alguém e em seguida já não é mais responsabilidade sua, o outro que “se vire”.

“Ensinar é uma via de mão dupla”, foi o que TT concluiu, considerando dois aspectos, por
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um lado ao ensinar, automaticamente estou aprendendo, e se o aluno não é incentivado a

aprender a batalha se torna vã. “Descobri que não sou a maior autoridade dentro da sala

de aula, e não tenho que me portar como tal”. Com esta afirmação AA ratifica que a

relação é algo a ser trabalhado com cuidado especial, são pessoas convivendo, cada um

com sua parcela de poder, tão significativo para uma relação de respeito.

Todas estas manifestações colhidas cuidadosamente de suas próprias falas me

remetem a uma citação de Meirieu:

Quando a escola, apesar de várias dificuldades, aparece em sua função específica,
o professor, apesar de várias hesitações, aparece com uma identidade profissional. 
(MEIRIEU 1998:15).

Esta identidade profissional pode ser evidenciada pelo professor autônomo, criativo

e responsável, que extrapola o imediatismo das relações cotidianas, que se avalia e toma

iniciativas, tornando seus atos e sua postura frente à realidade de forma dinâmica, e a

relação ensinar-aprender vira um projeto para si, seus alunos e para a sociedade. A partir

disso os seus projetos, tanto pedagógicos quanto profissionais passam a ser projetos

humanos, dando sentido e significado àquilo que faz, tornando sua prática como praxis, à

medida que é ator no cenário pedagógico e objeto, agente e sujeito no cenário

sócioinstitucional.

                  Em síntese, este grupo de dados, constata que o instrutor: se reconhecer como

educador; o reconhece que ensinar é diferente de educar, sendo a docência algo mais

amplo do que somente ensinar; necessita se sentir motivado para a docência, considerando

que sua ampla experiência como técnico, precisa ser  revista segundo novos paradigmas.

Influências exercidas pela Instituição.

Este terceiro grupo de dados trata das  influências que  a instituição na qual os

instrutores trabalham, exerce sobre suas ações. A imbricação existente entre a instituição
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na qual atuam e seu desempenho propriamente dito merece ser considerado em face aos

impactos que demonstram  interferirem diretamente no resultado do trabalho.  

O ambiente de trabalho tem que no mínimo ser agradável e prazeroso e as

condições para que este trabalho aconteça devem ser muito além de prazerosas, elas

precisam ser as melhores, de forma a proporcionarem um desenvolvimento plástico,

estético, feliz e principalmente promissor.

Ao ingressar em um emprego, normalmente o trabalhador gera em si mesmo

expectativas em função do que quer para si: FS esperava “estar em sintonia com o que há

de mais novo (moderno) no meu setor para que eu possa transmitir para meus alunos”, no

interesse de estar em contínua atualização; JF queria “Desenvolver pesquisas, prestar

consultoria nas áreas técnicas de minha profissão”, são sonhos que surgem tão logo se

vêm numa instituição de formação profissional de ponta. “Seria interessante se

pudéssemos trabalhar com um núcleo de pesquisas e desenvolvimento de projetos “reais”

e de aplicação prática para a comunidade e a indústria” sugere RO, já que este é o

propósito da instituição. “Tornar esta instituição um pólo de pesquisa e referência de

ensino para todo o país, fazer pesquisas técnicas” pensa JF.  Estes anseios apresentados

pelos instrutores, foram situados como sonhos que tinham quando passaram a fazer parte

dos quadro de colaboradores do SENAI. Mas não pararam por aí, porque além das

expectativas pessoais que tinham, havia também aquelas que a empresa poderia lhes

oferecer, tais como as intenções de TT “fazer um mestrado para aplicar e me especializar

em um determinado tema para oferecer um trabalho ainda melhor e com qualidade”;

“Fazer mestrado e doutorado na área de robótica e na instituição dar aulas nos cursos

técnicos que o SENAI disponibiliza” era o que RH queria. São sonhos de crescer

profissionalmente dentro da empresa sempre levando em conta a condição de professor.

Ter “laboratórios atualizados e ferramental adequados para acompanhar o

desenvolvimento tecnológico do Brasil e do mundo”,  de forma  a “estimular nos alunos a

vocação para projetar e construir equipamentos eletrônicos e se possível micro

processados intenta EE; “Desenvolvermos com os alunos equipamentos que poderiam ser

vendidos para a sociedade” sugere RR. Verem a instituição crescer, verem os cursos

aprimorados e atualizados, elaborando projetos inovadores “cursos de aprendizagem,

técnico e qualificação totalmente reestruturado e apostilado” sonha LF, enfim, se

sentirem parte de uma instituição internacionalmente conhecida e reconhecida como sendo

das melhores em educação profissional voltada prioritariamente para a ação educativa
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como pondera PP : “como seria bom uma instituição que fosse realmente voltada para o

aluno, onde  preocupação central fosse o educar e o ensinar, será isso possível?” 

Porém a realidade se apresentando diferente, por razões diversas, interferindo de

forma impactante na relação instrutor/instituição, gera um sentimento que brota de dentro,

traduzido em insatisfação com o resultado de seu trabalho, que acredita poder ser muito

melhor do que está determinado fazer, “ o professor, o instrutor, o educador, são seres

humanos e como tal devem ser tratados, aqui, somos considerados, na maioria das vezes,

como máquinas de produção em série, onde ficamos na linha de produção 8 horas por dia

montando pecinhas que são os alunos”, afirma RO. Isto, até mesmo, devido à própria

característica inicial da instituição, a insistência em manter a estrutura fabril, formando

peças em séries, desconsiderando a característica humana da educação e principalmente o

ser humano aluno. Aqui se vê a presença do Taylorismo, já comentado anteriormente,

persistindo nas ações dos instrutores, tanto tempo depois.

 A necessidade de uma unicidade28 de pensamento convergindo para a educação

mais pura possível, “meu sonho seria que todos os objetivos da escola se convergissem ao

ensino, à formação séria do aluno como um todo”, sonha AB, demonstrando deficiências

no aspecto pedagógico, gerado por atitudes burocráticas, a falta de foco único de visão, a

lentidão que uma grande estrutura impõe, o acúmulo de atividades exercidas por uma

mesma pessoa, a impossibilidade de concluir um trabalho que começou porque outro agora

é prioritário, são algumas das razões que  impedem que estes sonhos sejam totalmente

possíveis e afirmativas como esta de JF: “A minha visão de Senai anteriormente à minha

entrada era que aqui fosse um lugar onde eu aprenderia muito e aqui é totalmente

diferente”, acabam desmotivando o profissional que esperava tanto, que almejava crescer

profissionalmente complementando sua formação ou até mesmo promovendo sua

formação, e ao contrário disso, se vê limitado por imposições das mais diferentes ordens e

que, desencantado, se acomoda na sua incapacidade de agir, acomodando-se muitas vezes,

fazendo somente o que é possível ser buscar ir além.

As burocracias impostas pelo sistema que gerencia a instituição, tais como esperar

aprovação do Departamento Regional que fica em Belo Horizonte para executar

determinada modificação nos planos de trabalho que são padronizados,  as dificuldades no

trânsito interno para que ações sejam desenvolvidas com mais agilidade, deixam o trabalho
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mais comprometido ainda do que estaria somente com as carências da formação docente

dos instrutores. Este é um complicador que merece muita atenção pois causa um grande

impacto, que tem ação imediata sobre o trabalho do instrutor, que se vê com deficiências

em seu desempenho como docente, além de ter que conviver com os entraves burocráticos,

que se não existissem, em muito facilitariam.

As influências que a instituição exerce são as mais diferentes possíveis e como tal

geram reações também muito diferentes entre os instrutores. A começar pela prioridade da

instituição: questiona o instrutor RR,  “o que é prioridade aqui? Aluno?” 

O sentimento gerado no instrutor, enquanto educador, fica bastante fragilizado,

porque não se sente respaldado para trabalhar da forma que entende ser a melhor para seu

aluno, para o dinamismo de seu trabalho, tendo muitas vezes que deixar de ser “docente”

para executar uma tarefa técnica, que não faz parte de seu contexto educativo, por uma

ordem superior, em detrimento de seus alunos ficarem “esperando”.

O desabafo dos instrutores explicitando seu desânimo, gera uma urgência de ação

da instituição, que deve se atentar para isso, que saia do discurso e passe a praticar o que

tão bem divulga, o crescimento profissional como um todo, contemplando todos os

âmbitos do sentir, do fazer, do falar. TT solicita “que a instituição passe a olhar e ver cada

colaborador como educador e que os colegas tenham também esta visão”.

O discurso educacional trata da formação do aluno crítico, do professor reflexivo,

trata da necessidade das relações interpessoais experimentadas entre os agentes formadores

e formandos, praticando a complementaridade, o respeito e a confiança, bem como a

gestão participativa no planejamento e na execução das práticas de formação, no sentido da

democratização dos recursos e dos saberes hoje exigidos para competir por uma inserção

social qualificada, o que sem a participação integral da instituição é impossível.

No fazer pedagógico, professor e aluno produzem-se intelectualmente. O essencial na ação
pedagógica é a própria relação que irá se estabelecer entre ambos e que pressupõe a
construção de uma autonomia própria ( DESTRO, 1999 p:56).

Um outro problema apresentado como impactante no trabalho, pela ação da

instituição, é quanto às formulações e concepções pedagógicas, incentivando o trabalho

altamente técnico, e por isso muitas vezes repetindo antigas metodologias, até mesmo por

força da necessidade  ou mesmo pela falta do que possa substituí-las.

                                                                                                                                                   
28 Unicidade de pensamento aqui sendo considerado como pensamento único de todos na instituição, de que
se trata de uma instituição educacional e que como tal deva ser conduzida, deixando de priorizar aspectos
burocráticos e comerciais e políticos.
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Há o aspecto político que também faz parte deste contexto, gerando situações que

interferem diretamente na ação dos instrutores, como questiona RO “há interesse de um

trabalho verdadeiramente importante para a comunidade ou apenas a venda de fachada

para alguns? Como conseguir trabalhar sem a intervenção de políticos e politicagens”. O

entrave que por vezes surge entre a educação e a obrigação gerada pelas forças maiores,

conflitam não só o ambiente, mas principalmente o íntimo do educador, já imbuído deste

papel, deixando-o incerto, inseguro, incapaz e principalmente infeliz.

As questões políticas existem e são inegáveis. Não há como ignorar as ação dos

empresários que exercem poder, a medida que são eles que pagam o imposto compulsório

que sustenta a entidade. Os sindicatos patronais, por sua vez, também têm grande

ascendência sobre a instituição, interferindo muitas vezes naquilo que está sendo feito. Há

que se adequar tudo o que for externo à ação educativa, de modo que esta não seja

prejudicada, e que a prioridade seja realmente a educação e principalmente o aluno. 

Já os fatores institucionais existem e apresentam-se também como complicador,

pois muitas vezes problemas de fácil resolução tais como contratação e demissão de

pessoal, compra de equipamentos novos que enriqueceriam as aulas, troca de experiências

com outras unidades através de seminários ou encontros, entre outras coisas, impactam no

trabalho, por ser uma instituição muito grande e pesada, demandando lentidão nas

decisões, várias chefias tendo que opinar, problemas saltando de um setor para outro. 

A terceira influência exercida pela instituição está ligada ao aspecto

organizacional, explicitado pela excessiva preocupação com as questões burocráticas

sobrepujando as questões educacionais, e por conseguinte massificando os instrutores que

perdem a referência do foco principal da instituição, que muitas vezes precisam parar de

fazer o que realmente é relevante para suas aulas e seu trabalho para atenderem solicitações

que facilmente poderiam ser feitas pelo setor administrativo, ou até mesmo atendendo

solicitações que fogem totalmente se suas atribuições porque o foco educacional é

desvirtuado e o setor administrativo privilegiado. 

Durante o trabalho de pesquisa, em uma oficina, o assunto tratado guardou relação

à melhoria da qualidade das aulas. Os instrutores, ratificando o quanto as questões

burocráticas dificultam, impactam, desanimam e até mesmo desestimulam suas ações,

consideraram, de forma unânime, não havendo um sequer que tenha discordado do grupo

que fica muito difícil trabalhar, tendo que conviver com problemas como os que relatam a

seguir: “apesar de conhecer os recursos áudio visuais, da informática entre outros,
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possíveis de serem usados em nossa unidade, não costumo utiliza-los devido à

desorganização no sistema de empréstimo, pois não existe um responsável efetivo para

cuidar disso” diz EE; “Se preparamos aula nos computadores passamos raiva, pois basta

uma visita à sala dos computadores para ver a situação” argumenta FS; “Se queremos

usar um retroprojetor e uma tela, temos que reservar, carregar o retro até a sala e

devolver  no horário da biblioteca, porque senão tem que ficar na sala e de manhã você

não vem trabalhar e pode de repente desaparecer e a responsabilidade fica por sua conta.

Ah, isso quando tem retroprojetor”, arremata RO . 

O que os instrutores colocaram é realmente o que acontece. Na instituição há uma

pessoa responsável pelo controle dos materiais instrucionais, porém além desta função

acumula outras duas, logo fica praticamente impossível conseguir conciliar tudo e se

manterdisponível para os instrutores quando estes fazem alguma solicitação. Os problemas

de ordem administrativos na unidade fogem da ação do setor pedagógico, portanto há que

se resolver com extrema urgência estas dificuldades para que o instrutor se preocupe em

fazer o seu trabalho e tenha nas mãos, quando solicitar aquilo que vai acrescentar em seu

desempenho.

É impossível, frente ao que está posto, deixar de me remeter à minha pergunta de

origem? O que falta para um instrutor ser tratado e considerado como professor? É possível

num contexto como este, que o instrutor sem formação docente, supra suas deficiências

iniciais e se torne um professor competente? 

Para suprir suas carências, o instrutor “deve” ser entendido como um profissional

do ensino e a instituição precisa favorecer isso.

Creio que a instituição, a gerência, os supervisores que supostamente existem para

dar suporte ao trabalho educativo destas instituições de educação profissional, bem como

todo o pessoal de apoio envolvido para que o aluno seja o beneficiado por um trabalho de

qualidade, proporcionado por um professor competente, que embora com as dificuldades

apresentadas, esteja se formando em serviço, aprendendo junto, construindo junto, para

que o resultado do esforço conjunto seja coroado com êxito e a satisfação seja completa.

Quanto aos instrutores, os que apresentam o saber técnico, porém não têm formação

para a docência, conforme foi apurado nesta pesquisa, é preciso desenvolver um trabalho

que os “capacite” para esta função. No campo da educação, capacitá-los significa buscar

recursos, objetivando uma prática pedagógica competente. Para tal algumas ações são

necessárias, tais como realização de cursos na própria unidade ou fora dela, encontro e
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seminários com educadores de diferentes escolas, programa de discussões permanentes,

orientações técnicas entre outras.

Exatamente pela constatação desta necessidade, mediante tudo que foi posto, com

os dados levantados e analisados, as dificuldades apontadas, esboçamos um trabalho que

desse respaldo para que os instrutores pudessem sentir-se mais seguros e confiantes para

desenvolverem seu trabalho docente.

Todos os dados coletados nas oficinas, nas observações, nos diálogos, serviram

como subsídio para a elaboração de um programa de longo prazo, que objetivou minimizar

estas carências, suprir algumas das dificuldades mais prementes. Surge então o Programa

de Desenvolvimento Pedagógico – PDP, como conseqüência do processo de construção

dos dados desta pesquisa..

Tão logo o Programa de Desenvolvimento Pedagógico foi proposto aos instrutores,

houve um momento de sensibilização com eles, ressaltando que o domínio técnico não era

suficiente para o trabalho docente, que envolve bem mais que apenas a transmissão de

conhecimento, que extrapolava o somente ensinar algo a alguém.

Programa de Desenvolvimento Pedagógico – PDP

O PDP contemplou os vários conteúdos da maior relevância, priorizados com base

nos dados coletados na pesquisa, tais como: avaliação, planejamento, formulação de

objetivos, seleção de conteúdos, utilização de recursos instrucionais, o que é ensinar e o

que é aprender. Estes conteúdos foram detalhadamente trabalhados com os instrutores de

tal forma que ao longo do desenvolvimento do programa os instrutores começassem a se

familiarizar com o que estava sendo trabalhado e tivessem condições de fazer analogias

com a sua prática propriamente dita. 

Os quatorze instrutores da unidade participaram do programa que foi desenvolvido

pelos supervisores técnicos e pedagógicos da instituição, sempre levando em consideração

que os temas eram novidade para alguns e já conhecidos por outros, em função de serem

instrutores com tempo de casa diferenciado. 
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Alguns instrutores, precisamente quatro, inicialmente apresentaram resistência

quanto à necessidade de participarem do programa, negando-se a irem aos encontros,

principalmente por considerarem desnecessárias as questões didáticas, por entenderem que

seus conhecimentos técnicos eram suficientes para o desenvolvimento de seus trabalhos

dentro da sala de aula, principalmente por considerarem que alunos vêm buscar

conhecimentos específicos e, portanto esta devesse ser a sua principal preocupação.

Foi possível perceber também em poucos instrutores, dois especificamente, uma

postura inconseqüente, desinteressada em relação ao que estava sendo proposto, até mesmo

apresentando um comportamento muito próximo do descaso, se defendendo por detrás do

título de técnicos para se desculparem do desinteresse em ampliarem seus horizontes e

enxergarem além de suas limitadas práticas, porém aos poucos foram se entrosando.

Interessante destacar que o maior índice de resistência foi apresentado pelos dois

instrutores que têm escolaridade menor, o que me leva a considerar que fatores tais como

insegurança, falta de motivação para estudar, preconceito, entre outras causas, provocaram

tal comportamento, pois a proposta de trabalho apresentada, com certeza exigiria a

participação deles, até mesmo a exposição como profissional, pois conhecendo o programa

do curso sabiam que teriam que dar aula, demonstração para o grupo,  teriam que participar

de dinâmicas, opinarem. 

O trabalho de sensibilização que deu início ao programa, aconteceu com a

realização de uma gincana com enfoque bem lúdico, porém com objetivo bem definido

buscando a participação de todos com motivação, interesse, vontade. As provas da gincana

levavam à cooperação entre as equipes, favorecendo maior aproximação entre o grupo,

apresentavam situações problemas, de modo que o espírito de equipe fosse trabalhado,

dentre outras. Foram utilizadas também dinâmicas, sempre evidenciando e despertando

para a importância da ação educativa, do ato de educar, não somente o ensinar a fazer, tudo

isto aliado às técnicas, formas, que facilitam o trabalho em sala de aula.

Com o desenvolvimento do trabalho, a cada item do programado acontecendo, os

instrutores começaram a reconhecer as vantagens e facilidades da utilização de ferramentas

adequadas para trabalhar determinado assunto, como programar um dia de aula, o que

fazer quando uma outra forma de resolver um problema aparece. As atitudes começaram a

mudar e o envolvimento de todos foi se ampliando, foram ficando mais acessíveis e

começaram a participar do trabalho, até o ponto de se envolverem totalmente e a mudança

de postura ficar explícita.
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As 80 horas que perfizeram a carga horária do programa foram divididas

contemplando os assuntos priorizados e já mencionados, e para o fechamento do trabalho

foi programado que cada instrutor preparasse uma aula teórica e uma aula prática, no caso

de alguns uma demonstração, como é costume em algumas das áreas trabalhas no SENAI.

Nestas aulas eles disporiam de todos os recursos utilizados e apresentados no programa,

utilizando as metodologias apresentadas, os recursos instrucionais, enfim, tudo aquilo que

foi trabalhado ao longo do tempo.

Para este trabalho o grupo se subdividiu em dois, uma parte assumiu o papel de

aluno do instrutor que se apresentava no momento, enquanto os demais observavam

atentamente os mínimos detalhes do que estava sendo apresentado pelo instrutor, e,

posteriormente faziam as críticas29 do que entendiam não estar de acordo com o que foi

visto ao longo do programa.

O PDP teve seu início com esta programação de 80 horas, porém é um programa

previsto para acontecer de modo contínuo na instituição, com encontros programados

mensalmente, com assuntos a serem discutidos, pré estabelecidos, de acordo com a

necessidade e sugestão dos instrutores.

Tanto o PDP, quanto as demais iniciativas de trabalho a serem desenvolvidas,

merecem muito cuidado na preparação, visando o aprimoramento da qualidade da prática

destes educadores, qualidade esta voltada para uma visão crítica da realidade de forma a

provocar mudanças no contexto e conseqüentemente na própria atividade.

O que a pesquisa me apontou

Logo de início foi possível perceber através da postura, das falas, que os instrutores

que se submeteram a trabalhos anteriores semelhantes ao proposto, muitos destes

programas fadados ao insucesso e sem continuidade, se mostraram mais resistentes do que

os que estavam frente ao programa pela primeira vez, que ao contrário, se mostraram

receptivos, ansiosos por começarem a discutir, a dar exemplos a exporem suas realidades.

                                                
29 Previamente foi discutido com o grupo a importância de estarem abertos às criticas, especialmente as feitas
pelos próprios colegas que de fora tinham condições de observarem muito melhor. Vale dizer que foi
bastante tranqüila a avaliação e a receptividade por parte do grupo. 
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Ficou visível que estes sentiam a necessidade de melhorarem a qualidade do seu trabalho

em sala, facilitarem seus relacionamentos com os alunos, dinamizarem suas aulas. 

A resistência dos mais antigos, em conversa com o grupo posteriormente, ficou

claro para mim, que por já terem se submetido a vários programas destinados a os

qualificarem, não viram ou não conseguiram aplicá-los em seu dia-a-dia, por diversas

possíveis razões tais como, insuficiência pessoal na assimilação do que foi proposto ou por

deficiência dos próprios programas que muitas vezes não partiram das necessidades

expressas pelos próprios instrutores, (daí a importância de eles se manifestarem naquilo

que sentiam mais problemático). Portanto não tinham objetivos interessantes para eles, não

satisfazendo suas necessidades e até também pelos programas anunciarem algo que não

tenha se concretizado ou tenha realizado  parcialmente, decepcionando-os, gerando

desconfiança de ser mais um programa “que não vai dar em nada”. 

Isso gerou resistência às programações pretendidas posteriormente e a

sensibilização para o concretizar das ações propostas foram incisivas, durante bom tempo

do trabalho.

Quando os instrutores foram questionados a respeito do meu interesse em

desenvolver minha pesquisa a partir do trabalho deles, encontrei reações diversas do tipo:

“se não for tomar o meu tempo...”; “o que vai sobrar pra eu fazer?”, mas também

encontrei a grande maioria que se dispôs com a maior boa vontade. De todo o grupo de

instrutores da unidade, somente um se recusou a participar do trabalho e preferiu se manter

afastado.

A preparação das oficinas, as entrevistas, a preparação do material a ser utilizado,

com o que deveria trabalhar, os fatores que precisavam ser providenciados, o fato de

“precisar” sensibilizar os instrutores quanto à importância e necessidade do que estava por

acontecer requereu empenho e muita observação, mas a expectativa foi crescendo à medida

que o trabalho começou ganhar crédito e participação dos grupo.

O início do PDP – Programa de Desenvolvimento Pedagógico apresentou mais

fatos interessantes, pois percebi que tal como crianças da pré escola, os instrutores

ansiavam pela constante variação das atividades, pela forma atraente e principalmente

lúdica no desenvolvimento de cada conteúdo. Este foi um fator determinante para

conseguir a participação e o interesse de todos.

Em cada atividade proposta inicialmente havia o conhecido “Ah! Isso!”,

principalmente quando o assunto era ligado a metodologia ou algo que eles consideram
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extremamente chato como planejamento, preparação de aulas. Até então, o que se ouvia

normalmente nas conversas informais era: “não sei o que vou dar hoje!”; “vou levar os

meninos para a oficina e mandar descascarem ferro, é o que vão fazer lá fora!”

A dissociação dos conteúdos pedagógicos e técnicos na formação do professor,  pode fazer
com que ele se sinta mais técnico do que professor. É premente a preparação de professores
especificamente para a formação profissional diz (BARATO, 1999: ).

Esta afirmação de Barato confirma e ratifica os comentários que comumente ouvimos,

porque a visão do técnico, ou melhor do profissional qualificado em uma determinada área,

é o que o aluno vai fazer lá fora e somente isso, distinto da questão educacional.

Ao longo do Programa, as mudanças começaram a ser notadas, as posturas também,

começaram e ver com olhar diferente tudo o que estava sendo proposto e feito. Perceberem

que o planejamento direciona e facilita o trabalho, à medida que proporciona determinar de

que forma, quando, em que intensidade se pode caminhar, “Isso de planejar até que é

legal”

Quando o assunto em pauta foi avaliação e tudo o que a envolve,  que avaliação é

um sistema e não uma prova, os instrutores começaram a vislumbrar facilidades em seu

dia-a-dia, pois podiam muitas coisas que até então desconheciam, por exemplo, “não

preciso dar prova se não quiser, posso atribuir pontos ao desempenho do aluno na

oficina?” 

É muito gratificante acompanhar estas mudanças e ver que a formação continuada

em serviço é algo possível conforme ALVARADO PRADA afirma:

A formação de docente em serviço tem constituído um fundamento teórico em

ação, uma metodologia de pesquisa cujo desenvolvimento implica a intenção de

melhorar o trabalho docente, tentar transformar relações cotidianas entre

professores, estudantes, sociedade em geral e, especificamente, no contexto

educativo do tempo e local de trabalho, onde os docentes constroem ou

reconstroem conhecimentos com os estudantes (1997 p:98).

Após a conclusão do desenvolvimento do PDP, o retorno às atividades normais vale

a pena ser comentado. Foi possível observar a mudança de atitudes dos instrutores. Eles

começaram a utilizar o que viram no curso, solicitaram material relacionado à educação

para lerem, pediram a assinatura de uma revista sobre educação,  até mesmo nas relações

interpessoais. Ficaram mais próximos uns dos outros, conversando mais entre si,
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socializando mais suas experiências, e principalmente buscando mais as opiniões dos

outros no desenvolvimento de suas atividades, a troca de experiências, o que antes quase

nunca acontecia, ao contrário, escondiam informações para deterem sozinhos algum

conhecimento. 

Perceberam que a troca de saberes contribui para o crescimento do grupo e a

construção de novos conhecimentos, que as experiências relatadas servem como sugestões

para o grupo, e que tais atitudes consolidam um conhecimento conjunto, resultado da

reflexão contínua sobre a prática.

Percebo que estão preocupados em acertar, estão requisitando bibliografias

diferenciadas, elaborando diferentes recursos para facilitar o trabalho em sala, enfim, se

posicionado como profissionais que descobriram que a educação e principalmente a

educação continuada é fator preponderante em qualquer atividade e na docência ainda

mais, posto que cada aluno é diferente e requer postura diferente, mesmo quando as

situações são análogas. Ser um profissional hábil é mobilizar competências para agir de

forma adequada mediante cada situação inusitada  (PERRENOUD (2000).

Os saberes apreendidos abrangem aspectos sociais, políticos e comunicativos,

integrando a aprendizagem em nível da consciência (informação), da afetividade

(sensibilização) e da atividade (ação) e ampliando capacidades e habilidades para enfrentar

e resolver situações-problema vividas no cotidiano, através de mudanças atitudinais e

comportamentais.

Tais mudanças ocorrem significativamente, em termos da competência interpessoal,

flexibilidade, confiança, reconhecimento e aceitação de diferenças, melhor conhecimento

de si próprio, melhor interação com o outro - e da comunicação, pelo rompimento de

distâncias e barreiras antes vistas como quase intransponíveis - da ruptura com um padrão

de comportamento baseado no medo de expor-se e de não ser aceito à busca de melhor

qualidade na comunicação estabelecida com os outros - instâncias essas que são

fundamentais para a competência e para a cidadania, pois a expressão é uma condição para

qualificar a participação social.
Os momentos de reflexão, serviram como ponto de partida para a descoberta de que

ser instrutor é ser educador e isso está intimamente ligado ao futuro de alguém. Que eles,

insturtores, serão personagens importantes na vida de seus alunos, que farão parte de suas

histórias, e vou ainda mais além, afirmando que as práticas contribuem para ampliar as

formas de ler a realidade, acessar o mundo e com ele relacionar-se, ter uma visão crítica
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das relações sociais e da responsabilidade na proteção da saúde e segurança individual e

coletiva, idealizar projetos profissionais e assumir novos posicionamentos enquanto

trabalhador e enquanto cidadão.

A participação nas atividades repercute também positivamente na auto-estima de

cada um face ao "saber mais", confiar nas suas potencialidades e capacidades e sentir-se

útil e importante. 

Vale ressaltar que o que diz o próprio BRASIL/MEC (2000) “não se pode falar em

desenvolvimento de competência em busca da polivalência e da identidade profissional, se

o mediador mais importante desse processo, o docente, não estiver adequadamente

preparado para ação educativa”

As práticas de formação, ao mobilizarem diferentes dimensões, aptidões e saberes

dos instrutores, facilitam a descoberta e a colocação em ato de outras alternativas de

inserção social e de trabalho que, do contrário, talvez sequer pudessem cogitar. Ou seja, as

práticas ao mesmo tempo em que desenvolvem competência, ampliam e fortalecem o

exercício cotidiano da cidadania e vice-versa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Situações que aliam insegurança e improvisação são freqüentes no cotidiano dos

instrutores. A novidade diária, sem conseguirem saber o que vai acontecer; a dificuldade

frente às situações inusitadas para as quais não foram preparados; a falta de apoio e a

carência de suporte para a ação frente ao novo; a falta de autonomia dentro da instituição

onde trabalham; o enfrentar das avaliações tanto as internas quanto as externas como

“controle” de seu desempenho; a burocratização dos sujeitos escolares; a falta de

prioridade quando são confrontados alunos e questões políticas e finalmente a

incapacidade de “fazerem” a escola, mediante a competência que reconhecem ter para tal,

são fatos presentes e impactantes em suas ações.

O dia-a-dia deste trabalhador abre caminho para que ele vá se tornando realmente

instrutor ou professor - apenas uma questão de semântica – por adesão, pela própria força

de vontade, pela necessidade dos alunos, da instituição, com aval dos “especialistas”. Vai

acionando os limites do possível, mesmo que algumas vezes não viáveis, para conseguir

desenvolver seu trabalho, ainda que em meio a tantas tempestades e trovoadas. 

Retomando o objetivo desta pesquisa, bem como perguntas que a orientam é

possível estabelecer algumas conclusões. 

A ausência da formação didático-pedagógica, o desconhecimento de metodologias

inerentes à ação educativa são significativas, bem como a consciência de que não se

prestam apenas a transmissão de saberes técnicos mas na realidade são educadores, cujas

ações têm enorme repercussão em seus alunos.                  

Todos os momentos de reflexão proporcionaram para o despertamento da

consciência da condição de educadores, de forma que, se melhorando o exercício docente,

o instrutor amplia as oportunidade para que o aluno tenha mais e melhores condições de

aprendizado, tornando-se um bom profissional, evoluindo socialmente, tendo as noções de

cidadania. Tal situação reflete inclusive na família, à medida que ao alunos interferem em

suas relações familiares de forma a impelirem a todos a buscarem melhores condições de
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vida, com mais qualidade, buscarem o crescimento pessoal, a realização profissional. O

aluno “cobra” de toda família uma melhor ação sobre suas próprias vidas. 

A melhoria do sistema educativo, o crescimento do profissional, contribuem para a

melhoria do país, do mundo, transformando as práticas educativas cotidianas dos

professores, mudando paradigmas, dando início a relações mais amplas, mais abertas e

conseqüentemente mais felizes. É muito importante extrapolar a idéia de que basta ao

aluno aprender um ofício.

Quanto às instituições, elas existem e inegavelmente são alienantes, exprimem,

indicam, determinam formas de conduta, vigiam implacavelmente a manutenção da ordem

e a continuidade daquilo que foi estabelecido, utilizando diferentes formas de controle,

tendo como muito eficaz a rotina burocrática. Os instrutores, parte ativa da instituição

sofrem a ação destes indicativos estabelecidos e na maior parte das vezes, se formando

como docentes dentro do sistema, tendo suas ações moldadas pelo esquema cartesiano. Sua

formação é puramente técnica, em um determinado momento se torna docente e como tal

vai crescendo, dentro da instituição, moldados pelos princípios já estabelecidos. Seu

trabalho é marcado pela prévia determinação do que terá que fazer, as séries metódicas

operacionais já determinadas e por longo tempo testadas e validadas, os fascículos

impressos e definidos para todas as unidades operacionais distribuídas por todo estado,

sem que tivessem tido a oportunidade de participarem de sua formulação, as propostas e

subsídios muitas vezes completamente fora do alcance dos instrutores por extrapolarem

sua experiência profissional, que definitivamente é seu ponto de partida. A partir do

momento que este instrutor começa a avaliar e confrontar sua experiência e o que agora se

propõe a fazer, ser professor, ou seja, sua formação e sua prática, os descompassos, as

imposições, as dificuldades burocráticas impostas administrativamente, a inversão de

valores muitas vezes presente e impactante, ocasionam diferentes reações. Há os que lutam

para adquirirem a coordenação do processo ensino-aprendizagem seu e de seus alunos, há

os que se rebelam e vão “levando” como se fosse esta a única forma, há também os que

ficam esperando que alguém faça alguma coisa para propiciarem seu melhor desempenho.

 Os efeitos opressivos da sociedade sobre a unidade operacional SENAI, sobre sua

prática não são passíveis de serem anulados, porém são passíveis de serem questionados e

enfrentados, pois um dos pressupostos da educação é exatamente este.

Vejo que a instituição SENAI, no alto dos seu mais de 60 anos de atividade, precisa

estar disposta a se auto analisar, aproveitar as experiências positivas, de sucesso, mantê-las,
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aprimorá-las e considerar a capacidade inovadora e criativa de seus colaboradores, que se

interessam realmente por uma educação de qualidade, que se dispõem a transcender o que

está posto, mesmo com suas limitações, dificuldades, mas principalmente considerando o

grande ânimo para a nova empreitada assumida, de técnico para educador.

Sendo o SENAI considerado uma referência em educação profissional, que o seja

realmente. Os docentes que querem ser educadores, que sejam, quer sejam chamados de

instrutores ou de professores.

Utopia? Quem sabe! Porém nela mora a idéia de esperança. Esperança abre as

portas para um futuro, construído  pela ação exploradora das potencialidades do presente.

Esperançar é uma verbo de ação, portanto esperar que algo de bom aconteça é totalmente

alienante, mas esperançar os frutos do esforço já iniciado, é o mais próximo do esperado.

Construir o possível nos leva a explorar os limites de forma a reduzi-los, e explorar

também as alternativas de ação de forma a ampliá-las. É refletindo sobre o possível que

alimentamos aquilo que estamos esperando acontecer. A imaginação utópica articulada

com a razão faz nascer desejo. Planejar, considerando criticamente os limites e as

possibilidades do contexto de trabalho, definindo o que norteará a ação, determinando o

que queremos conseguir, estabelecendo os caminhos e etapas e avaliando constantemente.

Este é realmente um caminho promissor. 

Tendo como suporte todo o trabalho desenvolvido apresento uma proposta, que

percebo, neste momento, ser melhor do que no início do meu trabalho e que acrescenta um

pouco mais no contexto discutido, contribuindo para que o interesse pelo tema cresça e

mais pessoas o discutam.

Conforme tudo que já foi dito anteriormente, o Programa de Desenvolvimento

Pedagógico – PDP, teve seu papel importante e significativo, contudo, supõe uma

concepção linear de crescimento. Porém hoje, mais amadurecida, com maior experiência,

oportunizada pelo desenvolvimento desta pesquisa, transformaria o PDP em PFP –

Projeto de Formação Pedagógica, que supõe uma concepção espiralada de crescimento

ao longo do tempo, possibilitando que todos os momentos oportunizem o desenvolvimento

do instrutor como docente, numa seqüência natural de formação que vai coincidindo com a

experiência que está sendo adquirida. 

Este projeto seria implantado nas unidades do SENAI, estruturado de tal forma, que

o instrutor ao ser contratado, antes de qualquer atividade, seja integrado ao projeto e sua

formação pedagógica tenha início a partir do momento de sua  entrada na instituição de
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educação profissional, concomitante com a idéia a ser absorvida em relação à sua nova

profissão: docente.

Quero concluir dizendo que em detrimento de todo este trabalho, de todas as

análises, reflexões e conclusões a que chegamos, há algo de extrema importância que fiz

questão de deixar para o final, até mesmo por ser polêmico e contundente, que é uma outra

faceta de toda esta realidade discutida até aqui.

A intimidade, a simbiose, a cumplicidade, a interação que existe entre o instrutor e

o aluno, percebida em diferentes situações, muitas vezes antagônicas, intimidade esta

conseguida sem nenhuma explicação acadêmica, mostrando que o instrutor, com um

simples gesto se faz entender pelo aluno em detrimento de toda apologia sobre o discurso

que a situação mereceria. Como se não bastasse esta íntima relação de comunicação, algo

de relevância indiscutível é o “modelo” que o instrutor passa a ser na vida do aluno, como

“o” profissional a ser seguido, o exemplo a ser observado tanto dentro quanto fora da sala

de aula ou oficina. 

O senso de responsabilidade que o instrutor suscita no aluno, a disciplina necessária

não somente como estudante, mas como participante da escola da vida.

O referencial que o instrutor passa a ser para seu aluno suplanta o simples

relacionamento de aluno/professor. Não é raro ver um instrutor “adotando”, no sentido

mais amplo da palavra, o aluno, transformando a relação entre ambos em algo impossível

de ser explicado academicamente.

Isto se faz quando o objetivo maior extrapola o ensinar e se caracteriza pelo educar,

mesmo percorrendo estradas tortas, sem traçados.
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APÊNDICE I

DADOS DOS INSTRUTORES DO SENAI UBERABA

O quadro a seguir apresenta os instrutores com os quais trabalhei, os dados pessoais

mais significativos, obtidos através de entrevistas individuais, que oportunizaram conhecer

um pouco da história de cada um. 
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Alexandre Oliveira Garcia 31 Mecânico Mec. Autos Ens. Médio 7 anos Ex-aluno
Edmar Antonio da Silva 39 Serv. pedreiro Eletroeletrônica Téc. Eletrônica 6 anos Ex-aluno
Edson Machado Barbosa 34 Mec. Industrial Mec. Industrial Téc. Mecânica 6 anos Ex-aluno
José Alberto B. Oliver 49 Mestre  Obras Cons. Civil Economista 8 anos -----
José Alves da Silva 48 Mecânico Mec. Autos Ensino médio 2 anos -----
Júlio César Ferreira 28 Instrumentista Eletroeletrônica Eng. Elétrico 5 anos -----
Luis Fabiano Saturnino 26 Aux. técnico Eletroeletrônica Eng. Elétrico 2 anos Ex-aluno
Mário Rosa Sobrinho 56 Marceneiro Marcenaria Ens. Médio 7 anos Ex-aluno
Paulo Sérgio da Silva 53 Aluno Mec. Industrial Téc. Mecânica 12 anos Ex-aluno
Rafael Rocha Buso 24 Aluno Eletroeletrônica Eng. Elétrico 3 anos Ex-aluno
Raphael Silva Lins 21 Aluno Mec. Industrial Téc. Informática 1 ano Ex-aluno
Ricardo Lemos da Silva 45 Aluno Mec. Autos Téc. Mecânica e

Informática
13 anos Ex-aluno

Robson Borges Rodrigues 38 Téc. eletrônica Eletroeletrônica Téc. Eletrônica 7 anos -----
Tarcísio dos Santos 36 Aluno Mec. Industrial Filosofia 12 anos Ex-aluno

Estes dados foram obtidos através de entrevistas com os instrutores.

           É interessante ressaltar que a grande maioria dos instrutores, dez dentre os quatorze,

é ex-aluno do SENAI, e isto é explicado por eles, como sendo uma grande identificação

que têm com a instituição, com o ofício que aprenderam, mas principalmente pela relação

afetiva que construíram com seus instrutores que acabaram sendo seus modelos de vida.

Também este fato pode ser atribuído ao bom desempenho que tiveram enquanto alunos,

tanto em termos operacionais quanto em termos posturais,  e a própria instituição então, os

convida para serem instrutores.
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APÊNDICE II

RELAÇÃO DOS TEMAS PRIORIZADOS PARA O PDP

1. Competência: definição, que competências são necessárias para do trabalho docente, o

que cada instrutor considerava, em si próprio, como competência adquirida ou ainda

inexistente, para o grupo como um todo, bem como a competência na formação

profissional. A inserção deste tema é justificada pela definição dos  programa de

educação profissional serem baseados em competências conforme a LDB 9394/96, e

eles, como instrutores, deveriam conhecer o que é um trabalho baseado em

competência.

2. Ensinar: arte ou função? Discutir com o grupo o conceito de ensinar, refletir se a

docência é algo mais amplo do que o ensinar.

3. Planejamento. Como planejar um curso de uma aula, uma demonstração. Discutir a

importância do planejar;

4. Utilização de recursos instrucionais. Como utilizar corretamente o retroprojetor? Qual

a quantidade ideal/recomendável contida em cada transparência? A televisão e o vídeo

são instrumentos que podem ser utilizados pedagogicamente em qualquer contexto?

5. Avaliação. Este tema foi o mais polêmico, discutido e apresentado como o elemento

pedagógico mais urgente a ser abordado, por causar muitas dúvidas e dificuldades.

6. Formulação de objetivos. O que direciona um trabalho? A certeza de que estabelecer

objetivos corretamente é a melhor forma de programar um trabalho.

7. Elaboração de roteiros de trabalho, planos de trabalho e demonstrações. Estas são

atividades inerentes ao cotidiano dos instrutores que o fazem de forma aleatória, na

maior parte das vezes sem preparação.

8. Técnicas de trabalho em sala de aula. Qual a técnica, a metodologia, a forma mais

adequada, escolhida pelo instrutor, para atingir o objetivo traçado.
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9. Motivação / incentivação. A diferença entre ambos e como isto interfere na relação

instrutor/aluno/aprendizagem.
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