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Resumo: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa, em andamento, que tem como objetivo refletir sobre a
identidade profissional dos professores que atuam nos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Alagoas, a partir da
sua formação enquanto professor e do trabalho docente desempenhado na instituição de ensino. A abordagem
metodológica utilizada é a pesquisa narrativa. A pesquisa está fundamentada pelos estudos de Machado (2008), Lima e
Silva (2012), Pimenta e Anastasiou (2002), entre outros. Os sujeitos investigados são os professores efetivos do IFAL –
Campus Maceió que atuam nos cursos de licenciatura. Os resultados iniciais da pesquisa possibilitaram iniciar uma
reflexão sobre formação continuada para melhoria da prática pedagógica dos professores que atuam nos cursos de
licenciatura do IFAL, bem como compreender como se dá o processo de formação da identidade profissional desses
docentes, através dos seus relatos por meio de entrevistas.
Palavras Chave: Licenciatura. Formação de professor. Identidade profissional.
 
Abstract: This paper refers to a research still under development that aims at reflecting about the professional identity of
the teachers that work in the teaching degree courses at Instituto Federal de Alagoas, according to their own teaching
graduation courses and their teaching works performed at the institution. The method used is that of the narrative
analysis. The research is grounded in the studies of Machado (2008), Lima and Silva (2012), Pimenta and Anastasiou
(2002), among others. The subjects of the research are the regular teachers at IFAL – Maceió Campus that work with the
teaching syllabi. The primary results of the research enabled starting a reflection about the continuing education for
enhancement of the teachers’ teaching skills that work with those teaching degrees at IFAL, as well as understanding
through interview reports, the way the process of professional identity of those teachers is done.
Keywords: Teaching degree. Teacher training. Professional identity.
 

Introdução
 
A educação brasileira tem sido objeto de preocupação e muitas discussões nos seus diferentes níveis e modalidade de
ensino.
Os caminhos trilhados com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino têm voltado às atenções para a figura do
professor com foco na formação inicial e continuada destes profissionais.
No entanto, Paiva (2008, p.90) aponta a necessidade de levantar subsídios para uma metodologia de formação que
contribua para a construção de uma identidade.
Compartilhamos das ideias de Nóvoa (2000, p.16) ao afirmar que “a identidade não é um dado adquirido, não é uma
propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras
de ser e de estar na profissão”.
Essa perspectiva evidencia a complexidade para a construção da identidade dos professores, considerando a
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apropriação que cada um faz de suas experiências vividas, de sua história e autonomia diante dos saberes adquiridos
ao longo do seu processo formativo.
A pesquisa está fundamentada pelos estudos de Machado (2008), Lima e Silva (2012), Pimenta e Anastasiou (2002),
entre outros.
Diante disto, as inquietações para esta investigação perpassam pela discussão acerca da exigência de um “novo” perfil
profissional dos professores para atuarem nos Institutos Federais com sua estrutura organizacional modificada em 2008.
Decorre desta política, Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que os professores, ao ingressarem nos Institutos
Federais, devem estar aptos para lecionar em todos os níveis e modalidades de ensino ofertado, desde a educação
básica (ensino médio integrado e ensino técnico) até o ensino superior (graduação: cursos tecnológicos, licenciaturas e
bacharelados e pós-graduação: cursos de especialização, mestrado e doutorado quando houver), perpassando ainda
pelas modalidades de ensino da educação profissional e da educação de jovens e adultos.
Compreendemos que esse professor se torna polivalente, traduzindo uma identidade profissional indefinida, visto que a
construção de uma identidade está atrelada ao papel que estes assumem nas instituições de ensino.
A polivalência se justifica pelo fato de ser
Uma característica do novo modelo de produção, mais flexível e informatizado, que surge para substituir o
taylorismo/fordismo. O aspecto mais relevante deste novo modelo de organização do trabalho é a exigência de o
trabalhador desempenhar várias tarefas ou funções dentro do local de trabalho (SANTOS, PIZZI, 2007, p.162).
 
Essa situação faz com que o trabalho desse docente não possua uma identidade própria, tendo ele que reorganizar a
sua prática educativa para atender a toda essa diversidade educacional, que requer estudos e metodologias próprias
para cada nível e modalidade de ensino.
Considerando que a implantação e a ampliação dos Institutos Federais - IFs ocasionaram uma grande crise com relação
as suas funções institucionais, no qual os eventos e fóruns relacionados a essa área continuam discutindo a identidade
dos IFs, buscamos investigar a identidade profissional dos professores que atuam nos cursos de licenciatura no Instituto
Federal de Alagoas, tendo como problemática: Qual o perfil profissional dos professores que atuam nos cursos de
licenciatura do Instituto Federal de Alagoas?
A partir desta problemática, temos como objetivo refletir sobre a identidade profissional dos professores que atuam nos
cursos de licenciatura do Instituto Federal de Alagoas, a partir da sua formação para atuar na área da docência e do
trabalho docente desempenhado na instituição de ensino.
 
A criação dos Institutos Federais
Desde a década de 1980 vivenciamos mudanças estruturais na atividade docente, colocando a figura do professor em
papel de destaque no cenário da educação nacional. Muitas políticas vêm focando a formação do professor como fator
primordial para o desenvolvimento educacional e a qualidade do ensino.
Ao longo da história da educação brasileira, observamos alguns investimentos em políticas que incentivassem as
pessoas a escolherem a profissão de professor. Isso se deve a escassez de docentes, principalmente na área das
ciências exatas. Vale ressaltar que esse incentivo por parte do governo, principalmente a partir da década de 1990, tem
como fundamento as políticas neoliberais que se consolidaram na área educacional no país.
 Nos anos 2000 foram criados programas como PARFOR, PROUNI, FIES, REUNI, entre outros, todos tendo como um
dos objetivos ou principal objetivo incentivar a profissão docente, como uma tentativa de tornar a profissão menos
escassa. O fato é que essas iniciativas se tornam contraditórias, uma vez que o mesmo governo que cria tais programas
para incentivar a formação de novos docentes, é o mesmo governo que colabora para a desvalorização dos
professores, sobrecarregando-os com horas-aula abusivas, salas de aula em condições precárias, baixos salários entre
outros. Como resultado, tem-se escolas públicas com grande ausência de professores em todas as regiões do país.
Baseado nessa perspectiva, em 2008 o governo federal a partir da junção entre os CEFETs (Centro Federal de Ciência
e Tecnologia) e as Escolas Técnicas, a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, onde em seu artigo 2°, estabelece que
 
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.
(BRASIL, 2008)
 
Desta forma, compreende-se que os Institutos Federais ampliaram suas ações, tornando-se instituições que ofertam
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educação básica e ensino superior. Especificamente para a oferta do ensino superior, os Institutos Federais são
equiparados as Universidades Federais no que se refere a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos.
A seção III da referida lei trata dos objetivos dos Institutos Federais, no qual destacamos o inciso VI do artigo 7°
VI - ministrar em nível de educação superior:
a)  cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para  os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento
de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
 
A partir dessa lei, torna-se função dos Institutos Federais destinar 20% de suas vagas para oferta de cursos de
licenciatura, garantindo a criação e execução de tais cursos. Consideramos que a institucionalização da oferta desses
cursos de licenciatura nos Institutos Federais vem reforçar o chamamento do governo para a formação do professor, na
tentativa de suprir a carência de pessoal docente qualificado na educação básica.
A grande problemática para esse desafio inclui o questionamento que se é feito em relação aos professores que farão
parte da formação dos futuros docentes. Nas demais universidades federais onde até os cursos de licenciatura possuem
uma característica de bacharelado e os alunos depois de formados, mesmo com o estágio, não possuem uma ampla
noção do que é atuar em sala de aula, acabam por assim formar profissionais despreparados para o mercado de
trabalho. 
Mesmo considerando a carência  de  quadro  docente,  Lima;  Silva  (2011,  p.4)  chamam  a atenção para o
posicionamento de alguns estudiosos da área sobre a implantação da formação do professor nos IFs.
Segundo Sousa e Beraldo (2009) essas normatizações sobre formação de professores nos IFs representam iniciativas
para a solução do problema da escassez de professores, e reconhecem que o desafio imposto a essa nova
institucionalidade pode gerar uma crise de identidade de tais instituições, uma vez que elas devem formular projetos
educativos para atender alunos de diversas faixas etárias e níveis de ensino. Lembram que o histórico das instituições
que compõem a RFEPT está diretamente relacionado à formação de profissionais para áreas técnicas. As experiências
na formação de professores são recentes e restritas a algumas instituições. Afirmam ainda que esse quadro tenha
implicações no trabalho docente e pode comprometer a qualidade do ensino. (LIMA;SILVA, 2011, p.4)
 
A proposta de uma nova matriz curricular eficaz totalmente voltada para uma formação de professor trazida pelos
Institutos Federais é considerada desafiadora, pois grande parte do corpo docente é formada por professores que só
estão acostumados em formar técnicos, consequentemente preparar os alunos para um mercado de trabalho focado em
indústrias, com traços educacionais da Revolução Industrial, quando se ensinava de acordo com a necessidade do
mercado. Já como vantagem dos cursos de licenciatura criados nos Institutos Federais, além de ensino superior, há o
ensino médio que proporciona um diferencial para o futuro professor, uma vez que o local onde ele estuda serve
diariamente como área de observação e prática para o que será seu real campo de atuação, o aproximando da
realidade do que é ser professor e das práticas de sala de aula.
Por esse motivo, para que o novo modelo de um curso de licenciatura funcione eficazmente, é necessário que os
professores dos Institutos Federais estejam motivados a se prepararem para tal missão, dispostos a conhecer novos
tipos de metodologias através de cursos de formação continuada, ficando assim, melhor preparados para ensinar a dar
aula.
Mas será que esses professores estão realmente dispostos? O ideal seria que os profissionais ligados às licenciaturas
fossem dedicados apenas a formação de professores, para que o curso tenha uma verdadeira identidade e funcione
como planejado; mas, será que isso é possível? Os professores dos Institutos Federais que estão em sala de aula no
ensino técnico em sua maioria são os mesmos professores que estão também atuando nas licenciaturas. Situação essa
que acaba gerando uma falta de identidade não só do profissional como também das próprias licenciaturas, onde os
maiores afetados serão os candidatos a futuros professores, que continuarão despreparados para atuar dentro de sala
de aula como já ocorre nas Universidades Federais.
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Materiais e métodos
 
A abordagem metodológica contribui significativamente “para a explicação e compreensão mais aprofundada dos
fenômenos humanos devido a sua grande complexidade” ( FILHO, 2013, p.52).
Dessa forma, utilizaremos o Estudo de Caso como abordagem metodológica, no qual   Gil (2010, p.37) define como:
Um estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.”
Define-se, também, um estudo de caso da seguinte maneira: “[...] é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. [...] Igualmente, estudos de caso diferem do método histórico, por se
referirem ao presente e não ao passado.”
 
Nesta perspectiva, optamos pela pesquisa qualitativa, justificando-se pela necessidade de compreender os processos e
os sujeitos, inserindo-se no espaço para entrevistá-los, atentando para maior o número de informações dadas pelos
sujeitos e observadas enquanto pesquisador.
Segundo Ludke e André (2013, p.12) “a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o
ambiente e a situação que está sendo investigada, via regra, pelo trabalho intensivo de campo”.
Nesta perspectiva, utilizaremos como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, defendida por
Queiroz (1988), como “técnica de coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e
pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos”.
 Os sujeitos investigados, foram os professores do eixo específico dos Cursos de Formação de Professores de Química
e Matemática Licenciatura do Instituto Federal de Alagoas, um total 6 professores, sendo três de cada curso.
Desta forma, atribuímos nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos.
Acreditamos na relevância de discutir tal problemática, visto que a construção da identidade profissional do professor
está atrelada ao papel que ele assume na instituição de ensino.
 
As narrativas docentes e suas práticas
Para melhor compreender a formação dos professores do IFAL e como o próprio instituto pode estar colaborando com a
continuidade desta para seus próprios docentes, foram feitos questionamentos para caracterizar os professores de
acordo com suas formações, suas experiências profissionais e sobre suas relações com os alunos das licenciaturas
enquanto professores formadores de professores. Vale ressaltar que, foram utilizados nomes fictícios para preservar a
identidade dos entrevistados.
Assim sendo, é possível perceber que a maioria dos docentes atua em todas as modalidades de ensino, a constatação
disso se dá ao questionar os professores entrevistados a respeito dos níveis e modalidades de ensino que atuam,
obtém-se como resposta: “Nível médio, o técnico também, superior e a pós-graduação. ’’ (Miguel, 40 anos).
 Outro professor que já passou por várias transições dentro da própria instituição quando questionado sobre o mesmo
tema afirma:
Todos, já dei aula no PROEJA, no ensino médio puro, que a gente já teve ensino médio puro, dei aula nos cursos
técnicos, que eram um outro tipo, então os cursos técnicos antigos você não tinha o ensino médio, era só o 1o ano que
era médio, do 2o e 3o ano era técnico, então comecei nessa modalidade, depois veio a criação do CEFET, ai
praticamente acabou com os cursos técnicos, ficaram só o médio e o subsequente, então eu dava aula no subsequente
e dava aula no médio e depois veio os cursos superiores, então dei aula no médio, subsequente, por ai... ( Fernando, 47
anos)
 
 Apenas um professor questionado sobre o assunto está atualmente apenas atuando na licenciatura e com um projeto
no IFAL: “Aqui no instituto eu tenho trabalhado com a licenciatura em matemática, e com os meninos, tem um projeto de
olimpíadas em matemática que eu faço a formação deles, então os meninos do médio que querem competir,...” (
Luciano, 39 anos)
 Desta forma, compreende-se a necessidade de contínuos processos de formação, uma vez que além de atuar nas
licenciaturas, os mesmos se fazem presentes nas demais modalidades, além disso, os docentes passam muito tempo
dentro do campus e acaba se fazendo necessário tempo e espaços onde os professores possam planejar suas
atividades acadêmicas. Questionados sobre estes temas, alguns respondem:
Tempo sim, espaço não. O espaço é bem...até aqui na química a gente tem esse espaço da sala dos professores de
química, que é razoável, mas se tiver outros professores, de repente pode ter conversa, que é um lugar pra o professor
ficar à vontade mesmo, pode conversar, aí a gente fica sem o espaço. É muito mais comum o professor preparar seu
material, suas aulas em casa do que na própria instituição. ( Roberto, 43 anos)
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Outro docente ainda acrescenta:
 
É complicado, porque como eu tô na função de coordenador do curso, meu tempo requer outras atividades e aí por
muitas vezes eu vou pra sala de aula sem preparar a aula, eu abro o livro na hora da aula, infelizmente isso não deveria
acontecer, mas acontece de pegar o livro e abrir na sala de aula e eu acho, eu tava dizendo uma vez, que as vezes a
aula quando ela acontece assim de supetão, ela é melhor do que a aula preparada, as vezes acontece isso, não tô
dizendo que você não deva preparar a aula antes de ir pra sala de aula, tem que preparar que é extremamente
importante, tô  falando que as vezes você prepara a aula e a aula não sai do jeito que você preparou, e aí acontece de
ter  a aula, eu não preparei nada e a aula acontece.  (José, 31 anos)
 
Quanto a colaboração com o processo formativo uma resposta positiva é totalidade entre os entrevistados, como afirma
José: “Sim, como eu estou na função de coordenador do curso, aparece um monte de projetos pra isso, e aí eu tô
sempre atuando neles, tentando atuar neles, e aí é exatamente essa reciclagem que está me ajudando bastante, tá
melhorando.” (31 anos).
Todavia, objetivo da entrevista realizada era saber se tais professores estão ou sentem-se preparados para atuarem nas
licenciaturas, assim sendo, foram questionados, se eles se sentem preparados para ser professores formadores de
professores, então respondem:
 
Olha, a auto avalição é complicado, quebrando o protocolo, existem discentes que dizem: “você tem uma boa prática
profissional”, existe discentes que dizem; “você não tem uma boa prática profissional”, eu digo o seguinte, nem Jesus
cristo conseguiu agradar a todos, sem a minha pessoa ou com a minha pessoa, a disciplina tem que caminha né, então
pra ser sincero não tenho esse poder de auto avalição, em alguns casos específicos eu passo eu passo normalmente
um questionário buscando justamente avaliar a minha prática pedagógica, bem até hoje eu só tive um caso especifico
do aluno mencionar que não era boa, não entendia, mas  assim num universo de acho que 40 alunos, um se
manifestou, me chamou atenção e eu fui sondar quem era o aluno, ao sondar quem era o aluno, o aluno mal aparecia
em sala de aula, então não dava pra mensurar qual a influência ou não da minha pessoa ministrando. ( Augusto, 33
anos)
 
Outro responde que:
 
Me sinto, exatamente por ter passado muito tempo na educação básica, eu ter trabalhado em construção de curso, de
projeto de curso, de eu ter dado formação pra professores da educação básica e por estudar um pouco mais esse
contexto e discutir também com alguns colegas das áreas, e por trabalhar também em mestrado e pós-graduação, acho
que me dá condição de poder atuar, ajudar os colegas na aprendizagem, no seu trabalho que seria a formação
continuada pra eles. ( Fernando, 47 anos)
 
Um terceiro entrevistado ainda diz que:
 
Quando a gente vai fazer esses cursos de formação de professores, eu procuro me qualificar um pouco antes, eu
procuro buscar relatos, experiências de outras pessoas, materiais, pra poder passar isso pra o aluno, pra o professor
que está em formação, então eu me vejo capaz sim de dar suporte a esse professor. (José, 31 anos).
 
Os entrevistados também afirmaram, que com a chegado dos cursos de licenciatura do IFAL, eles têm participados de
diversos cursos de formação continuada, voltados para formação do professor, como o Pro docência, por exemplo,
 
Tivemos um do Pro docência, acho que dois eu participei, algumas oficinas e trabalhos de formação que foram muito
bons, porque fez a interdisciplinaridade, a gente juntou a área de química e a área de matemática na época, que foram
os dois cursos iniciais, e aí o Pro  docência  fez essa formação conosco, foi muito bom, eu não me lembro do curso, o
nome especificamente, mas fui trabalhar com metodologia, fui trabalhar com didática, fui trabalhar a questão de como se
vê a questão da interdisciplinaridade, então isso foi bem amplo, foi muito bom, participei de dois ou três. ( Fernando, 47
anos).
 
Em linhas gerais, a partir das entrevistas realizadas com os docentes é possível perceber  que, como os cursos
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superiores são recentes nos IF’s, e os professores que já atuam no nível técnico passam a se adaptar a essa nova
realidade, que o trabalho docente não possui uma identidade própria, tendo ele que reorganizar a sua prática docente
para atender a toda essa diversidade educacional, que requer estudos e metodologias próprias para cada nível e
modalidade de ensino, além de possibilitaram perceber as concepções e perspectivas da formação de professores nos
cursos de licenciatura oferecidos pelos Institutos Federais como uma oportunidade para os mesmos se qualificarem.
 
Considerações Finais
 
Assim sendo, a formação inicial não pressupõe apenas uma formação de caráter acadêmico e disciplinar, como possui
igualmente uma formação que pretende dar resposta às novas demandas de atuação do professor como um dos
agentes sociais mais ativos das mudanças.
 Justifica-se pela necessidade de uma qualificação profissional para o exercício da função docente, devendo estar, no
entanto, adequada às exigências educativas e de ensino - aprendizagem dos educandos nos vários níveis de ensino.
A formação assume-se como um processo pelo meio do qual, o docente aprende e desenvolve habilidades inerentes à
sua prática. Nesta perspectiva, a formação do professor deve ser vista não só como uma habilitação para qualificá-lo
como um profissional, mas como o desenvolvimento de ações que propiciem ao mesmo tempo, uma constante
retomada dos conhecimentos específicos com os quais trabalha, dando a possibilidade de reflexões em torno da sua
prática.
Apesar de existirem diferentes concepções sobre as fases ou etapas do processo de formação de professor, podemos
dizer que qualquer formação deve ser permanentemente inovada, tendo em conta a evolução dos saberes, das
tecnologias e da sociedade.
Diante disto percebe-se que é emergente nos cursos de formação inicial uma ampla reflexão acerca da
profissionalização docente e ainda que os cursos de formação continuada dê ênfase aos conhecimentos da prática dos
professores formadores com intuito de avançar e amenizar as lacunas existentes nos formatos que estes cursos são
ofertados atualmente, como receitas prontas tornando-os meros executores e tarefas, ainda.
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