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RESUMO: O presente artigo fundamentado nas obras de Dubar ( 2009),  Castells (1999), 
Brzenzisk (2006, 2008, 2011), Roldão (1999, 2007) e utilizando como metodologia a Análise 
de conteúdo e de referencial teórico no materialismo dialético, reflete sobre o processo de 
constituição da identidade docente na educação profissional, a partir da análise de 
documentos oficiais. A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de junho a setembro de 
2013. A análise de conteúdo foi à metodologia utilizada para apreensão do objeto. Em 
princípio reconhecemos que o processo de formação de identidade possui uma natureza 
histórico-cultural, não sendo espontâneo aos seres humanos, é construído a partir das 
condições materiais presentes em um determinado contexto social a partir das relações sociais 
que são também permeadas, dentre outros aspectos, pela disputa pelo poder.  A expansão da 
Rede Federal de Educação, iniciada no Governo Lula, a partir de 2003, deflagrou a 
necessidade de delinear um novo perfil para as Instituições Federais de Educação que se 
viram frente a vários desafios, além da oferta do ensino técnico do qual se ocupara desde a 
sua origem. A Lei da Criação dos Institutos, promulgada em 29 de dezembro de 2008, Lei nº 
11.892/2008, designou novos rumos decisivos quanto à história da Rede Federal, que, de 
acordo com legislação, passa a ter variadas funções que vão desde a formação do técnico à 
possibilidade de formação do doutor, numa perspectiva denominada de verticalização do 
conhecimento.  Dentre outras funções, a lei vigente delega aos Institutos Federais a 
responsabilidade político-pedagógica com a formação de docentes, principalmente em áreas 
em que faltam professores, como a biologia, física e matemática. Diante disto, é 
imprescindível pesquisar sobre a identidade docente na Educação Profissional, uma vez que 
este necessita se apropriar de conhecimentos distintos, mas complementares, no que se refere 
ao domínio de fundamentos técnicos, científicos e pedagógicos para atuar, com competência, 
em diversos níveis e modalidades da educação. Afinal, seu leque de atuação é bastante amplo, 
pois aos Institutos cabe ofertar da Educação Básica ao Ensino Superior (incluindo Lato e 
Stricto Sensu). Voltado a para a cerne da pesquisa, está a análise dos documentos: Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/1996), a Lei de Criação (11.892/2008), a 
Resolução 06 2012EP CNE e as Diretrizes da Educação Profissional. Devido à importância e 
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complexidade da questão suscitada pela investigação, entendemos que a temática não se 
esgota com este trabalho, antes dá a clareza da necessidade de continuar pesquisando, 
principalmente diante da importância dos Institutos Federais da Educação no processo de 
democratizar o acesso ao conhecimento e a educação, principalmente à população interiorana 
deste país. O trabalho teve como objetivo refletir sobre o processo de constituição da 
identidade docente na educação profissional, a partir da análise dos documentos oficiais. 
Verificar se os documentos oficiais apontam para um delineamento de uma identidade do 
profissional docente na Educação Profissional e se os faz, quais os elementos emergem deste 
posicionamento político, constituem as questões que nortearam esta pesquisa. Constatamos 
que os documentos não esclarecem quanto a nova identidade deste profissional, mas lhe exige 
altíssima competência técnica-científica-tecnológica. 

  

PALAVRA-CHAVE: Educação Profissional; Identidade; Trabalho docente. 

 
 

1. Introdução  

A expansão da Rede Federal de Educação, iniciada no Governo Lula, a partir de 

2003, deflagrou a necessidade de delinear um novo perfil para as Instituições Federais de 

Educação que se viram frente a vários desafios, além da oferta do ensino técnico do qual se 

ocupara desde a sua origem.  

A Lei da Criação dos Institutos, promulgada em 29 de dezembro de 2008, Lei nº 

11.892/2008, designou novos rumos decisivos quanto à história da Rede Federal, que, de 

acordo com legislação, passa a ter variadas funções que vão desde a formação do técnico à 

possibilidade de formação do doutor, numa perspectiva denominada de verticalização do 

conhecimento.   

Dentre outras funções, a lei vigente delega aos Institutos Federais a 

responsabilidade político-pedagógica com a formação de docentes, principalmente em áreas 

em que faltam professores, como a biologia, física e matemática.  

Diante disto, é imprescindível pesquisar sobre a identidade docente na Educação 

Profissional, uma vez que este necessita se apropriar de conhecimentos distintos, mas 

complementares, no que se refere ao domínio de fundamentos técnicos, científicos e 

pedagógicos para atuar, com competência, em diversos níveis e modalidades da educação. 
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Afinal, seu leque de atuação é bastante amplo, pois aos Institutos cabe ofertar da Educação 

Básica ao Ensino Superior (incluindo Lato e Stricto Sensu). 

Perante o que foi apresentado, este trabalho tem como objetivo refletir sobre o 

processo de constituição da identidade docente na educação profissional, a partir da análise 

dos documentos oficiais.  

Verificar se os documentos oficiais apontam para um delineamento de uma 

identidade do profissional docente na Educação Profissional e se os faz, quais os elementos 

emergem deste posicionamento político, constituem as questões que nortearam esta pesquisa. 

No materialismo dialético encontram-se os eixos orientadores do referencial 

teórico deste trabalho. Defendemos, portanto, que: a potencialidade do ser humano está 

estreitamente ligada às condições materiais de produção, numa perspectiva direcionada por 

vertentes históricas, econômicas, culturais e sociais; que há necessidade de duvidar da 

aparência e investigar a partir do concreto avançando para o concreto-pensado,  pois  

partilhamos da ideia de que “ o critério da verdade está na prática, mas só se o descobre numa 

relação propriamente teórica com a prática mesma” (VALQUEZ, 1977, p. 157); e por fim, 

consideramos que  

“na medida em que cada ser humano é construído socialmente, na relação com a     
realidade e com     os outros homens, ele se apropria também da história da 
humanidade, isto é, o homem não é construído apenas pelo meio social imediato, mas 
por todas as mediações nele contidas, pela história da humanidade e pela cultura que 
ela carrega.” (ROSA, ANDRIANKI, 2002, p.273) 

 

               A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de junho a setembro de 2013. A 

análise de conteúdo foi à metodologia utilizada para apreensão do objeto.  De acordo com 

FRANCO (2005:13), “o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada.” Na 

perspectiva da autora a intenção da análise é desenredar a mensagem, considerando: quem diz, 

a quem, como e com que efeito e por quê.  

O texto foi organizado da seguinte forma: num primeiro momento apresenta 

elementos importantes para se compreender a organização dos Institutos Federais a partir da 

expansão da Educação Profissional no Brasil.  
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A seguir apresenta questões pertinentes à identidade docente, recorrendo a alguns 

autores como:  Dubar (2005, 2006), Brzenzisk (2007, 2008,2011), Roldão (1999, 2007), com 

intuito de compreender  o movimento que desencadeia à formulação da identidade 

profissional docente. 

Voltado a para a cerne da pesquisa, está a análise dos documentos: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/1996), a Lei de Criação (11.892/2008), a 

Resolução 06 2012EP CNE e as Diretrizes da Educação Profissional.  

Devido à importância e complexidade da questão suscitada pela investigação, 

entendemos que a temática não se esgota com este trabalho, antes dá a clareza da necessidade 

de continuar pesquisando, principalmente diante da importância dos Institutos Federais da 

Educação no processo de democratizar o acesso ao conhecimento e a educação, 

principalmente à população interiorana deste país.   

2. A Organização da Educação Profissional no Brasil 

A partir da Análise da Lei Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, Lei nº 11.892/2008, Oliveira e Carneiro(2012) afirmam que: 

Os Institutos Federais surgiram com o compromisso de garantir a oferta de 50% de 
suas vagas aos cursos técnicos (inciso I do caput do artigo 7º), 20% de suas vagas 
para atender aos cursos de licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia 
(alínea b do inciso VI do caput  do mesmo artigo citado). Os 30% restantes de suas 
vagas foram destinados aos cursos superiores de tecnologia, aos cursos de 
bacharelado e engenharia, aos cursos de pós-graduação lato sensu de 
aperfeiçoamento e especialização e, ainda, aos cursos de pós-graduação stricto 
sensu de mestrado e doutorado. ( p. 141) 

 

Como é possível notar a essência da instituição ainda se mantem nos cursos 

técnicos (50% das vagas), embora a legislação lhe atribua novas funções, delegando-lhe a 

responsabilidade com a formação de professores, uma vez que deve destinar 20% de suas 

vagas aos cursos de licenciatura.  Os outros 30% destinam-se ao ensino superior, mas não 

somente os de bacharelados e engenharia.  A Lei inclui neste nível os cursos de pós-

graduação, não somente lato sensu, mas abrange o stricto sensu, registrando as terminologia 

“mestrado” e “doutorado” para que não haja dúvidas quanto a possibilidade de atuação dos 

Institutos.   
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Nesta perspectiva, a referida Lei estabelece ainda como uma das características da 

instituição, a verticalização (art. 6, inciso III). A essência desde conceito está na possibilidade 

do educando, ao adentrar no Instituto, iniciar seus estudos no Ensino Médio Integrado galgar 

até o doutorado, ou seja, verticalizando, aprofundo em uma determinada área do 

conhecimento.  

Os Institutos Federais, por força de Lei, são equiparados às universidades 

federais, e são definidos como instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e são constituídos por várias unidades, estabelecendo uma organização 

denominada multicampi.  O órgão executivo da instituição é composto por um reitor e cinco 

pró-reitores; e o Conselho Superior e Colégio de Dirigentes (em ambos a presidência fica a 

cargo do reitor) compõem os órgãos superiores. 

 

3.Questões pertinentes à Identidade Docente e Educação Profissional  

Refletir sobre identidade docente é algo imprescindível a quem deseja 

compreender o movimento que delineia os rumos das mudanças em educação e busca 

caminhos que viabilizem pensa-la, como reivindica Mészáros (2008), além do capital. 

Segundo o autor:  

O papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas 
e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a 
automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 
ordem social metabólica radicalmente diferente. 

É isso que se quer dizer com a concebida “sociedade de produtores livremente 
associados”. Portanto, não é surpreendente que na concepção  marxista a “efetiva 
transcendência da autoalienação do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa 
inevitavelmente educacional.  

A esse respeito, dois conceitos principais devem ser postos em primeiro plano: a 
universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade 
humana autorrealizadora. ( 2008, p. 65) 

       Nesta perspectiva, buscamos em Castells (1999) elementos que nos ajudem a 

entender o processo de formação da identidade. Segundo ele, a identidade pode ser entendida 

como “(...) a fonte de significado e experiência de um povo” (p.22), sendo construída em 

contexto de relações de poder, podendo ser compreendida somente se situada historicamente. 

Castells (1999, p.23), no entanto, adverte: 
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Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico toda e 
qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade diz respeito a 
como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A construção de 
identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, 
instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 
pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos 
esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedade, que 
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais 
enraizados em sua estrutura social, bem como sua visão de tempo/espaço.  

 

                 O processo de formação de identidade, portanto, possui uma natureza histórico-

cultural, não sendo espontâneo aos seres humanos, é construído a partir das condições 

materiais presentes em um determinado contexto social a partir das relações sociais que são 

também permeadas, dentre outros aspectos, pela disputa pelo poder.  

De acordo com Dubar (2009) a identidade é ao mesmo tempo pessoal e social, 

pois está relacionada às mutáveis expectativas dos outros quanto ao indivíduo e deste quanto 

a si mesmo, configurando o Eu-Nós. Nas palavras do autor: 

O processo de civilização faz nascer de um Nós comunitário, dominante, os Eus 
sujeitados a seu lugar em sua linhagem, um Nós societário que liga Eus estrategistas 
e autocontrolados ( “estatutários”). O processo de racionalização converte formas 
comunitárias tradicionais e penetradas de magia em formas societárias 
desencantadas, mas engajadas numa transformação do mundo pelo trabalho 
concebido como vocação e via da salvação (“narrativas”). O processo 
revolucionário de libertação transforma por vezes Eus alienados pela exploração 
econômica e a dominação de classe em Eus críticos, “multidimensionais” 
livremente associados (“reflexivos”). (DUBAR, 2009, p.69/70) 

 

As formas identitárias estão arroladas às relações intra e interpessoais que por sua 

vez estão em constante dinâmica entre si. Este movimento vai modificando a visão de mundo 

e de si a partir das transformações sociais. Estas, certamente, interferem de forma decisiva na 

forma com que a realidade é construída e percebida. Considerando, principalmente o ritmo 

acelerado em que as mudanças têm ocorrido nas últimas décadas, podemos verificar a 

instalação da crise de identidade. Quanto a isto, Dubar (2009) esclarece:  

A antiga configuração entrou em crise: ela já não basta para a pessoa se definir nem 
definir os outros, para se identificar, compreender o mundo e, sobretudo, projetar-se 
no futuro. (...) Os efeitos desestabilizadores sobe as subjetividades desse 
questionamento e dessas exigências foram inventariados na vida privada, 
profissional ou no espaço público. São inseparáveis de transformações sociais e das 
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formas de relações interpessoais, das modalidades da relação com o outro. 
(DUBAR, 2009, p.258) 

A crise pode ser notada em várias instâncias, dentre elas destacamos a que se 

refere à docência, pois não há clareza quanto às funções e responsabilidades do professor na 

atual conjuntura. A preocupação com esta questão está presente nas pesquisas de Roldão 

(1999). A autora alerta para a necessidade de o professor redefinir sua identidade uma vez 

que hoje vive um dilema entre ser um profissional, técnico ou funcionário. Deste modo, 

denuncia que o docente encontra-se em estado híbrido entre ser funcionário (decorrente da 

dependência e heteronomia em diversas dimensões como a administrativa, pedagógica) e ser 

profissional (caracterizado pelo domínio/produção de um saber específico, pelo exercício da 

autonomia e pelo sentimento de pertença a determinada grupo social), deflagrando uma 

situação de semi-profissionalidade. 

Em outro texto Roldão (2007), ainda absorvida com a questão da redefinição da 

identidade docente, apregoa que, a exemplo de todas as profissões, existe especificidade no 

conhecimento do profissional docente.  Segundo a autora,  

(...) o caracterizador distintivo do docente, relativamente permanente ao longo do 
tempo, embora contextualizado de diferentes formas, é a acção de ensinar. Mas 
coloca-se a este respeito um conjunto de questões, quer históricas quer conceptuais: 
por um lado, importa saber o que se entende por ensinar, o que está longe de ser 
consensual ou estático; por outro lado, o reconhecimento da função não é 
contemporâneo do reconhecimento e afirmação histórica de um grupo profissional 
associado a ela. Pelo contrário, a função profissional existiu em muitos formatos e 
com diversos estatutos ao longo da história, mas a emergência de um grupo 
profissional estruturado em torno dessa função é característica da modernidade (...) 
(p.94). 

Para Roldão (2007) a ação docente não pode se restringir à transmissão do 

conhecimento, uma vez que existem instrumentos que podem transmitir mais e melhor que o 

professor.  De forma que para atender as exigências do mundo atual é necessário rever a 

essência da profissionalização docente.  

As preocupações da pesquisadora portuguesa encontram ressonância no 

pensamento de Brzezinski (2008) que há anos pesquisa e participa dos movimentos sociais 

pelo direito à profissionalização do docente no Brasil.  

Brzezinski (2008), coerentemente, afirma que a identidade profissional é formada 

coletivamente, sendo construída nas relações sociais, mas edificada a partir da identidade 
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pessoal. A autora defende a docência como a base de identidade do profissional da educação, 

mas a compreende muito além da ministração de aulas. 

 Neste sentido, apresenta a distinção entre profissionalização, profissionalidade e 

profissionalismo, pois é preciso ter clareza quanto aos elementos que compõem o processo 

para compreender e transformar a realidade.  Segundo esta autora, podemos entender  

(...) profissionalidade como  um conjunto de conhecimentos, de saberes, de 
capacidades de que o professor dispõe para o desempenho de suas atividades. Assim 
profissionalidade consiste de uma complexa conjunção de requisitos profissionais 
indispensáveis àquele que busca uma formação para o futuro exercício no campo da 
docência. O profissionalismo, por sua vez, pode ser conceituado como o 
desempenho competente e compromissado de deveres e responsabilidades no 
exercício da profissão do magistério..(BRZEZINSKI, 2008, p.1150)  

A profissionalização abrange as duas vertentes, sendo um processo dialógico, 

contínuo e histórico, nutrindo-se de uma ambiência formativa que se desenvolve em vários 

espaços. De forma que  

a profissionalização é configurada pela unidade dialética profissionalidade e 
profissionalismo. Conceitua-se profissionalização como um processo marcado por 
um continuum de transformações que vão ocorrendo por toda a vida do professor 
que poderá levá-lo a atingir condições ideais que garantam uma formação e um 
exercício profissional de qualidade. (BRZEZINSKI, 2008, p. 1150) 

 

 Defendemos que a profissionalização é fundamental na constituição da 

identidade docente, pois em seu cerne está práxis da ação docência indo  além dos domínios 

das especificidades da ação docente e do desempenho competente da profissão, fomentando o  

sentimento de pertença e  impulsionando para vivência de um posicionamento político-

pedagógico. Segundo BRZEZINSKI ( 2008, p.1150): 

no Brasil, os profissionais da educação voltaram-se para a construção de sua 
profissionalização no interior de sua categoria de classe, assumindo uma identidade 
com, no mínimo, os seguintes traços específicos: a)possuir conhecimento e saberes, 
dominar procedimentos metodológicos e ter habilidades adquiridos em sua 
formação inicial e continuada; b)pautar-se por um código deontológico que lhe 
assegure uma postura ética; c)dedicar-se integralmente ao magistério; d)afiliar-se e 
participar efetivamente de entidades científicas e sindicais; e)reconhecer a 
importância dos procedimentos de avaliação e submeter-se a eles para acesso à 
profissão e durante o exercício profissional; f)engajar-se na luta pela valorização da 
profissão-professor  
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Diante do que foi exposto, podemos afirmar que a identidade docente está 

relacionada às expectativas da sociedade e do próprio individuo ante o trabalho do professor e 

estas se encontram inundadas de significado, estando relacionadas às experiências de um 

determinado povo. A formação da identidade decorre também de fatores históricos, sem os 

quais a sua compreensão fica mutilada, uma vez que as transformações sociais desencadeiam 

o movimento da construção/desconstrução/reconstrução das formas identitárias. Isto por sua 

vez, fomenta o repensar o lugar, a importância e as funções que o profissional deve exercer 

no contexto social em que esteja inserido.  Esta construção histórica, mesmo vinculada à 

identidade pessoal, se efetiva na vivência da coletividade, com o desenvolvimento do 

sentimento de pertença a um determinado grupo social que ocorre durante todo o processo de 

profissionalização, que inclui dentre outras a especificidade do conhecimento do profissional 

docente.    

4. A identidade docente na perspectiva oficial 

Mészáros (2008) em seu livro “A Educação para além do capital”, afirma que 

John Locke defendeu a criação de escolas profissionalizantes, vinculadas à paróquia, que 

deveriam ser obrigatórias para os filhos dos pobres, que estivessem na faixa etária de quatro a 

treze anos, alegando que estes eram um fardo para sociedade. Esta população seria obrigada, 

então, além de aprender uma profissão, a submeter a uma formação religiosa. O que por sua 

vez configurava o dualismo no ensino, pois 

Obviamente, (...) as medidas que tinham de ser aplicadas aos “trabalhadores pobres” 
eram radicalmente diferentes daquelas que os “homens da razão” consideravam 
adequadas para si próprios. No final tudo se reduzia a relações de poder nuas e 
cruas, impostas com extrema brutalidade e violência nos primórdios do 
desenvolvimento capitalista, independentemente da forma como elas eram 
racionalizadas nos “primeiros anais da economia política”, conforme as palavras de 
Marx. (MÉSZÁROS, 2008, p. 42) 

 

Evidentemente a identidade do profissional que atenderia aos propósitos da 

instituição requerida por Locke deveria atender aos objetivos a que se propunha a oferecer, de 

outra forma destoaria dos interesses econômicos e político da classe que a propôs e planejou.  

A educação profissional tem em sua origem o estigma assistencialista e 

compensatório, de acordo com os interesses do grupo hegemônico que a criou, mas como a 



10	  

	  

história é dinâmica e mutável algo ocorreu na trajetória histórica da educação profissional 

brasileira. De acordo com Ramos (2002, p. 403) 

O modelo societário neolibaralizante que se consolidou no Brasil nos oito anos 
desta gestão presidencial tomou a educação profissional como pedra de toque da 
agenda traçada para as reformas educacionais, argumentando-se sobre a necessidade 
de se modernizá-lo coerentemente aos avanços tecnológicos e de organização do 
trabalho.  

Impulsionada pela política de expansão da rede federal, iniciada pelo Governo 

Lula (2003-2010), o perfil dos Institutos Federais de Educação mudou e também suas 

finalidades, exigindo repensar a identidade institucional e docente.  

Machado (2011) diante dos desafios atribuídos aos institutos federais, apresenta 

algumas urgências quanto a formação dos profissionais da educação profissionais, dentre elas  

declara que ser fundamental:  

 promover o fortalecimento da identidade profissional dos professores da EPT por 
meio de políticas de formação, valorização e carreira docente, que levem à 
diminuição da grande heterogeneidade desse professorado, fator que dificulta seu 
processo de profissionalização. Desenvolver formação inicial e continuação que 
contribua para dar o sentido de pertencimento ao grupo social dos professores da 
EPT e que dialogue com as expectativas, realidades e desafios do trabalho da 
docência neste campo educacional. Estimular o conhecimento por parte dos 
professores dos determinantes internos e externos à sua atuação profissional, das 
condições da sua materialidade, das crenças e valores em disputa, dos diferentes 
saberes que precisam convocar, das especificidades da profissão, das necessidades 
do desenvolvimento profissional e de como fomentá-lo. (p.702) 

  Nesta perspectiva, apresentaremos a análise de alguns documentos oficiais cujo 

objetivo é investigar se os elementos constitutivos da identidade docente foram considerados 

em sua elaboração no que se refere a Educação Profissional Brasileira.  

 

4.1.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A lei nº 9.394/96, é composta por 92 artigos, estabelece as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Em seu primeiro artigo apresenta: um conceito amplo de educação que 

envolve processo formativo que ocorre na família, nos grupos sociais (incluindo movimentos 

sociais), no trabalho e nas instituições de ensino e pesquisa; e ainda estabelece que a 
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educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. No segundo 

artigo entre as finalidades da educação se estabeleceu a qualificação para o trabalho. Este 

posicionamento é importante à Educação Profissional uma vez que já se reconhece, já no 

início do documento, o espaço do trabalho no processo formativo da educação.  

O artigo 12, trata das incumbências dos estabelecimentos de ensino, o que 

entendemos como também obrigação dos campis que compõem os institutos. Dentre as 

responsabilidades apresentadas, encontramos a articulação com a família e a comunidade, 

com vista à integração da sociedade com a instituição. Retomando a questão da identidade, 

compreendemos ser este um dos fatores que contribuam para a formação da identidade, uma 

vez que a expectativa dos organismos sociais interferem no processo.  

Em consonância, o artigo 13 estabelece as responsabilidades dos docentes, que 

vai além dos cumprimentos com as questões de inerentes à ação pedagógica em si e da 

integração com a comunidade. Assim, lhes incumbe à participação na elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O compreendemos a vivência da 

coletividade dos profissionais de uma instituição como um dos elementos essenciais da 

formação de identidade e condição basilar à participação e à integração.  

No mesmo sentido caminham os artigos 14 - que apresenta os princípios da 

Gestão democrática – e 15 – que defende autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira. Defendemos a vivência da coletividade como pressuposto para a efetivação do 

estabelecido.  

O artigo 21 da lei define como níveis da Educação Brasileira: a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); e a educação superior.  A Educação 

Profissional, portanto, perpassa os dois níveis de educação, estando integrado a eles, o que é 

evidenciado pelo artigo 39. Não os substitui e nem compete com eles. Os artigos 37, 39, 40, 

41 e 42 tratam especificamente da Educação Profissional, mas não o colocam como um nível 

independe. De forma que o que é estipulado pela legislação para as modalidades de educação 

devem ser acatadas pelas instituições da rede federal da educação e evidentemente por seus 

docentes. 

 

4.2. Lei de criação 
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A Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, é composto por 20 artigos, institui a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. A legislação, em seu artigo 5º, nomeia as trinta e oito 

instituições que compõem a Rede Federal. 

No documento perpassa a preocupação com a oferta da educação profissional e a 

defesa da verticalização (artigo 6) , ao mesmo tempo em que lhe atribui inúmeras e diversas 

funções (artigos 7 e 8), lhe caracterizando uma identidade sui generis no sistema educacional 

brasileiro.O que acaba interferindo no processo de identidade docente dos profissionais da 

instituição, pois ao pertencer à Rede, implicitamente, assume o desafio de operacionalizar a 

oferta  de cursos técnicos e superiores, incluindo a pós-graduação.  

 

4.3. Parecer CNE/CEB nº 16/99 

 

O Parecer CNE/CEB número 16 de 1999 trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico. Inicialmente o documento define que 

cada escola deve construir seu currículo, considerando as especificidades do desenvolvimento 

tecnológico e as necessidades dos cidadãos, do mercado, da sociedade, mas deve acordá-las 

com a “(...) vocação institucional e sua capacidade de atendimento”. (p.274) 

O texto apresenta um breve histórico da educação profissional no Brasil e busca 

retomar o caráter de preparação para o trabalho voltado para a formação do operário, 

restringindo-o, ao nosso ver,  ao fazer técnico. A justificativa apresentada é que 

Nas regiões em que a oferta de bom ensino de segundo grau preparatório para o 
vestibular era escassa, as escolas técnicas tradicionais acabaram se tornando a opção 
pessoal de estudos propedêuticos, distorcendo a missão   dessas escolas técnicas. A 
separação entre educação profissional e ensino médio, bem como a rearticulação 
curricular recomendada pela LDB, permitirão resolver as distorções apontadas. Em 
primeiro lugar, eliminando uma pseudo-integração que nem preparava para a 
continuidade de estudos nem para o mercado de trabalho. Em segundo lugar, 
focando na educação profissional a vocação e missão das escolas técnicas e 
instituições especializadas, articuladamente com escolas de nível médio 
responsáveis por ministrar a formação geral, antes a cargo da então “dupla” missão 
das boas escolas técnicas. A rearticulação curricular entre o ensino médio e a 
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educação profissional de nível técnico orienta-se por dois eixos complementares: 
devolver ao ensino médio a missão e carga horária mínima de educação geral, que 
inclui a preparação básica para o trabalho, e direcionar os cursos técnicos para a 
formação profissional em uma sociedade em constante mutação. (BRASIL, 1999, 
p.288) 

 

Nesta perspectiva, a educação por competências é estipulada, pelo documento, 

como à adequada à Educação Profissional. Além disto, estipula que o perfil profissional dos 

cursos deve ser modificado considerando as demandas do mercado de trabalho, exigindo 

atualização permanente dos cursos e currículos. Buscando indícios que nos ajude a pensar a 

identidade deste profissional, apreendemos a característica de atualização permanente quanto 

ao desenvolvimento tecnológico a fim de atender as intempéries do mercado do trabalho.  

Outro elemento que vem ao encontro do estabelecimento as matizes da 

identidade, que também apareceu em outros documentos, está a necessidade de participação 

da comunidade, e por consequência na vivência da coletividade entre os profissionais da 

instituição.  Expectativa que é ampliada pelo documento: 

Na educação profissional, o projeto pedagógico deverá envolver não somente os 
docentes e demais profissionais da escola, mas a comunidade na qual a escola está 
inserida, principalmente os representantes de empregadores e de trabalhadores. A 
escola que oferece educação profissional deve constituir se em centro de referência 
tecnológica nos campos em que atua e para a região onde se localiza. Por certo, essa 
perspectiva aponta para ambientes de aprendizagem colaborativa e interativa, quer 
se considerem os integrantes de  uma mesma escola, quer se elejam atores de 
projetos pedagógicos de diferentes instituições e sistemas de ensino. Abre-se, assim, 
um horizonte interinstitucional de colaboração que é decisivo para a educação 
profissional. 

(BRASIL, 1999, p.302) 

Quanto à formação do profissional docente, o documento apresenta uma lacuna 

quanto à exigência de formação inicial, negligenciando seu caráter educativo e delegando a 

responsabilidade de formação à instituição, o que nos parece um tanto arriscado. Apregoa o 

documento que: 

Cumpre ressaltar, ainda, o papel reservado aos docentes da educação profissional. 
Não se pode falar em desenvolvimento de competências em busca da polivalência e 
da identidade profissional se o mediador mais importante desse processo, o docente, 
não estiver adequadamente preparado para essa ação educativa. Pressupondo que 
este docente tenha, principalmente, experiência profissional, seu preparo para o 
magistério se dará em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. 
Em caráter excepcional, o docente não habilitado nestas modalidades poderá ser 
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autorizado a lecionar, desde que a escola lhe proporcione adequada formação em 
serviço para esse magistério. Isto porque, em educação profissional, quem ensina 
deve saber fazer. Quem sabe fazer e quer ensinar deve aprender a ensinar. A mesma 
orientação cabe ao docente da educação profissional de nível básico, sendo 
recomendável que as escolas técnicas e instituições especializadas em educação 
profissional preparem docentes para esse nível. (BRASIL, 1999, p.308) 

  

4.4. Resolução CNE/CEB  nº 6/2012 

A Resolução nº 6  de 20 de setembro de 2012 define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e sua análise se torna 

interessante para verificar se as lacunas presentes no  Parecer CNE/CEB número 16 de 

1999,uma vez que foi elaborada após a Lei de criação dos institutos.  

O documento é composto de 42 artigos e apresenta avanços na buscar no sentido 

de ultrapassar uma formação restrita do operalizar. Ele propõe uma prática voltada para a 

interdisciplinaridade e considerando a historicidade do conhecimento, além da promoção de 

uma prática social voltada para o respeito à diversidade.  

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas 

articulada (integrada ou concomitante) e subsequente ao Ensino Médio, possibilitando que 

aluno opte por curso o ensino médio integrado ao curso técnico, ou que curse o ensino técnico 

na instituição enquanto completa o ensino médio em outra instituição ou que adentre o 

instituto após fazer o ensino médio em outra instituição (artigos 7º ao 10º).  Esta possibilidade 

interfere na constituição da identidade docente, pois em cursos subsequentes ou 

concomitantes professores das áreas ditas “pedagógicas”  ou outros “licenciados” 

provavelmente não irão atuar. Acreditamos que isto interfere significativamente na vivência 

da coletividade do grupo. 

Quanto à formação docente, a legislação avança, no sentido de designar parte da 

responsabilidade da formação do profissional à instituição, no entanto, apresenta uma 

possibilidade com utilidade um tanto duvidosa quanto à certificação dos saberes profissionais 

docentes. Diz o texto:   
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Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou 
outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas 
pelo Conselho Nacional de  Educação. 

§ 1º Os sistemas de ensino devem viabilizar a formação a que se refere o caput deste 
artigo, podendo ser organizada em cooperação com o Ministério da Educação e 
instituições de Educação Superior. 

§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na profissão 
docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito de participar ou 
ter reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação 
pedagógica ou à certificação da experiência docente, podendo ser considerado 
equivalente às licenciaturas: 

I - excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter pedagógico, 
sendo o trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção 
relativo à prática docente; 

II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos saberes 
profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício como 
professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede CERTIFIC;III - na forma 
de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação original, a qual o habilitará 
ao exercício docente. (BRASIL, 2012, p.12) 

4.5.Referencial Curricular Nacional para Educação Profissional de Nível Médio  

O documento foi publicado no ano de 2000, anterior à Lei de Criação dos 

Institutos Federais datada de 2008, durante o Governo do Fernando Henrique Cardoso, 

quando o Paulo Renato Souza era ministro da educação. O documento, coerente com a 

política neoliberal daquele governo e com a teoria do capital humano, assinala para uma 

educação pautada no desenvolvimento de competências e encontra em consonância com o 

Parecer CNE/CEB número 16 de 1999.  

Logo na apresentação, o ministro deixa claro que aquele é um documento deve 

ser utilizado com base para o planejamento dos cursos que serão oferecidos pelas instituições. 

Atendendo às pressões externas, o documento pontua para a formação de um profissional 

voltado para o fazer, para educação por competências. Ramos (2002,) já havia denunciado  

este fato em suas pesquisas. São  palavras da autora: 

(...)organismos internacionais tais como o Banco Mundial, o Banco Ineramericano 
de Desenvolvimento e a Organização Internacional do Trabalho, cujas interferências 
na educação brasileira têm indicadores históricos, vinham apontando o ensino 
médio como ineficiente, ineficaz e custoso em relação às suas finalidades. Razões 
como as seguintes foram apontadas: a)a educação secundária profissionalizante de 
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qualidade atraía os filhos de classes mais favorecidas, em detrimento dos filhos das 
classes trabalhadoras; b)alunos com esse perfil, em vez de se deterem no mercado 
de trabalho, acabavam se dirigindo às universidades; c) a educação profissional não 
deveria ocupar-se com a formação geral do educando, responsabilidade exclusiva da 
educação básica. (p.403) 

O documento por várias vezes menciona que o planejamento deve estar a serviço 

da imaginação, do sonho e caminhar para concretização de uma proposta inovadora (p.18) e 

posiciona, incoerentemente, com a distinção entre quem pensa e quem executa o 

planejamento, propagando a necessidade de reflexão e formulação coletiva, convocando o 

engajamento  dos professores (p.19).   

Quanto aos referencias curriculares o documento apregoa que: 

Como a nova educação profissional está construída na perspectiva de promover o 
desenvolvimento de competências de múltipla aplicabilidade ocupacional e 
contextual, torna-se preferencial uma outra opção, a de organização curricular em 
blocos ou módulos de competências com implícitamultiterminalidade ocupacional e 
contextual. A organização curricular inspirada nas funções e, em especial, nas 
subfunções do processo de produção é a mais indicada para isso. Seja qual for a 
opção adotada, ela deve necessariamente contemplar as competências profissionais 
gerais do técnico da área envolvida, que estão estabelecidas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, 
complementadas pelas competências profissionais específicas de cada habilitação, a 
serem definidas pela instituição. (BRASIL, 2000, p.28/29). 

 

Diante da análise, comungamos do pensamento e preocupação de Ramos (2002, 

p.404/405): 

 será o mercado de trabalho o principal regulador do exercício profissional, com 
populações de formandos encontrando severas barreiras ao exercício da atividade 
para qual teriam sido formados. Isso nos indica que a reforma da educação 
profissional no Brasil não está livre das tensões que atingem o conceito de 
qualificação, incidindo sobre a forma e o conceito da formação.  

 

Retomando o foco da pesquisa, entendemos que este posicionamento do 

documento em questão, interfere no processo de constituição da identidade docente, pois 

formar um operário, num sentido restrito do conceito, ou seja, aquele que opera, é distante de 

formar um profissional, retomando o conceito de profissional defendido por Roldão (1999, 

2007). De forma que encontramos aqui um dos “nós” na formação  da identidade do docente 

na educação profissional, sem desconsiderar a sua história e sua historicidade impregnada 
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pela ideologia que quem luta para garantir a hegenomia. Na perspectiva de Freire (2011), 

reconhecemos que o fatalismo não corrobora para superação das injustiças sociais e que a 

história sendo construída por homens e mulheres, pode também ser modificada por eles. 

 

5.Considerações Finais 

A constituição da identidade docente está profundamente relacionada às 

expectativas internas e externas, bem como a vivência da coletividade e do desenvolvimento 

de pertença a um determinado grupo social.  Neste processo a formação inicial e continuada, 

bem com a ambiência dos espaços formativos são elementos que impulsionam à construção 

de uma nova história que pode contribuir significativamente para a democratização das 

oportunidades à população interiorana (nos dois níveis de educação) como propõe a política 

de implantação dos institutos federais, isto sem negar a sua historicidade.  

Compreendemos que com um projeto tão audacioso e importante, a Rede Federal 

carece de pesquisas e documentos que ajudem a delinear a identidade deste profissional. Os 

documentos analisados permitem perceber certo momento de transição, mesclado de uma 

proposta de ensino marcado para o tecnicismo e outra por um avanço quanto ao sujeito 

autônomo.  A responsabilidade quanto à formação do profissional também merece maior 

investimento principalmente se considerarmos o ingresso dos novos servidores (doutores e 

mestres) que parecem assumir sua primeira experiência profissional. 

De forma que reconhecemos que esta pesquisa representou apenas um momento 

inicial, pois o estudo não esgotou o tema e ainda suscitou a necessidade de investigar outros 

documentos para compreender o movimento que delineia o perfil da Rede Federal de 

Educação bem como averiguar como tem ocorrido o processo de formação dos docentes dos 

institutos federais.    
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