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RESUMO
Neste trabalho buscou -se compreender de que forma a Licenciatur a em Física
no campus Goiânia do IFG se estrutura e qual a perspectiva dos professores
da área, especificamente, na implantação da licenciatura em Física , e frente as
mudanças ocorridas na instituição. A escolha deste tema se deve pela
obrigatoriedade, est ipulada pela lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e T ecnologia, em ofertar cursos de
licenciaturas, principalmente nas áreas de Ciências e Matemática, apesar de
sua reconhecida competência na área de educação p rofissional. Algumas
pesquisas têm tratado da temática sobre a presença das licenciaturas nos IFs ,
discutindo o perfil, a implantação e os desafios para que os mesmos sejam
consolidados. No entanto, aqui buscamos a percepção dos professores sobre
todo o processo. Caracterizado como um trabalho de abordagem qualitativa
utilizou-se inicialmente de pesquisa bibliográfica para levantamento das
alterações ocorridas via documentos legais na instituição, assim como
pesquisa no site e -MEC para o reconhecimento do q uantitativo de cursos
ofertados nesta modalidade antes e depois da cria ção dos IFs. Para análise das
respostas do questionário e das entrevistas realizadas com os professores da
área de Física, do campus Goiânia do IFG , utilizou-se a Análise de Conteúdo,
segundo Bardin (2002). Identificou-se, se gundo a percepção dos professores
que: (i) as mudanças na instituição proporciona ram uma expansão e
interiorização, mesmo que desordenada ; (ii) a alteração na carreira do
professor e a descaracterização da escola com desvalorização do ensino
técnico; (ii i) o curso criado para atender a lei, com estrutura e funcionamento
em construção, possui um enfoque no conhecimento específico em detrimento
do pedagógico; (iv) os professores atuam quase que exclusivamente em sala
de aula, com poucas ou nenhuma atividade de pesquisa e de extensão. Estes
aspectos levam a entender que há ainda uma falta de identidade nos IFs após a
implantação das licenciaturas e frente as mudanças ocorridas nesta s
instituições.

Palavras chave: Os IFs; Licenciatura s nos IFG; Licenciatura em Físi ca .
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ABSTRACT
In this paper we sought to understand how the Degree in Physics in IFG
Goiânia campus is structured and what the perspective of teachers in the area,
specifically in the implementation of degree in Phys ics, and forward the
changes in the institution. The choice of this theme is due to the requirement
stipulated by law 11 .892 of December 29, 2008, the Federal Inst itutes of
Education, Science and Technology, in offering undergraduate courses,
especially in the areas of Science and Mathematics, despite its recognized
expertise in professional education. Some research has dealt with the theme
of the presence of the degrees in FIs, discussing the profile, the deployment
and the challenges that they are consoli dated. However, here we seek
teachers' perception of the process. Characterized as a qualitative study we
used bibliographical research to surve y the changes via legal documents in
the institution, as well as research on the site e -MEC for recognizing the
quantity of courses offered in this mode before and after the creation of the
IFs. For anal ysis of the surve y responses a nd interviews with teachers of
Physical area of Goiânia the IFG campus, we used content analysis, a ccording
to Bardin (2002). It was identified as perceived by teachers who: (i) changes
in the institution provided an expansion and internalization, even disorderly;
(Ii) the change in the teaching profession and school mischaracterization with
devaluation of technical education; (Iii) the course designed to meet the law,
structure and operation in construction, has a focus on specific knowledge at
the expense of teaching; (Iv) t eachers work almost exclusively in the
classroom, with little or no research and extension activities. These aspe cts
lead to understand that there is still a lack of identity in I Fs after
implantation of degrees and forward the changes in this institutions .
Key w ords: The IFs; De gree in the IFG; Degree in Physics.
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INTRODUÇÃO

Nesta parte da dissertação , começo apresentando a minha trajetória
acadêmica e profissional, visando forn ecer subsídios para a compreens ão dos
trajetos que me levaram à presente pesquisa, expondo na sequência a
problemática e os objetivos que a constituíram, para em seguida traçar os
caminhos metodológicos que guiaram o desenvolvimento deste trabalho . Por
fim descrevo a estrutura do mesmo.
No ano de 1997 , comecei o curso de graduação de Licenciatura em
Física, e também devido à falta de profissionais na área , iniciei o meu
trabalho como professor de Física no ensino médio de escolas públicas e
particulares. Lo go depois que terminei minha graduação , fiz um curso de Pós graduação Lato Sensu em Formação de Professores , com área de concentração
em Ciências -Física, e após est e curso trabalhei com turmas do ensino
superior em algumas faculdades do estado de Goiás.
No ano de 2012, fui aprovado no concurso para professor efetivo do
IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás , ano em
que tomei posse . Desde então, passei a ministrar aulas em turmas do ensino
técnico integrado ao ensino médio, turmas de Educação de Jovens e Adultos e
em turmas de nível superior , na modalidade Bacharelado e Licenciatura.
Durante esses anos, tenho convivi do com as dificuldades que os alunos
apresentam em estuda r Física e percebi que minha formação inicial na
graduação poderia e deveria ter colaborado significativamente na abordagem
desses problemas dos alunos, com metodologias variadas e perspectivas
diferentes daquela que tradicionalmente utiliza -se em sala de aula. No
entanto, isso não aconteceu.
Devido ao fato de pe rceber a necessidade dos conhecimentos destas
metodologias diversificadas

(GIL-PÉREZ, 2011) e de pontos de vista

diferentes sobre o que é ser professor (FRE IRE, 2011; GARCÍA, 1999), bem
como das múltiplas facetas que a profissão exige (NÓVOA, 1992), decidi
fazer outro curso de Pós -graduação. Agora um curso Stricto Senso , o de
Mestrado em Edu cação em Ciências e Matemática, curso que já desejava fazer
17

anteriormente, mas que era impossível co m a rotina de trabalho antes de
ingressar no IFG, onde com carga horá ria um pouco mais flexível foi possí vel
conciliar os horários do curso e da pesquisa com os horários de trabalho.
Ingressei no mestrado em 2014 , depois de ser aprovado no processo
seletivo realizado no segundo sem estre de 2013, e como o projeto é um dos
pré-requisitos para o processo seletivo do curso, assim o fiz voltado para a
área de ensino, mas no segundo semestre de 2014, depois de ter cursado as
disciplinas do primeiro semestre, estando cursando outr as disciplinas, uma
delas, “A Formação dos professor es de Ciências e Matemática no contexto
educacional” colaborou significativamente para que eu modificasse o tema da
minha pesquisa.
Posteriormente à s aulas dessa disciplina , tendo realizado um trabalho
com turmas de cursos de Licenciatura no IFG, percebi que a formação de
professores

requer ,

também,

outras

perspectivas

(GATTI,

2014;

GONÇALVES e GONÇALVES, 1998 ) muito além da forma tradicional de
ensino. Conheci também a importância e a existência de trabalhos sobre as
licenciaturas nos Institutos Federais (SOUSA e BERALDO, 2009; LIMA,
2012; LIMA e SILVA, 2013; LIMA, 2013; ASSIS, 2013; FLACH, 2012;
LAMB, MARCHESAN e WE LTER, 2014; entre outros.). Isto, contando com
as ideias do meu orientador, me fez mudar o tema de minha pesquisa e lançar
um olhar para a pre sença e criação do curso de licenciatura em Física no
campus Goiânia do IFG.
Assim, a presente pesquisa buscou compreender como a Licenciatura
em Física do IFG campus Goiânia se estrutura e qual a perspectiva dos
professores da área frente à s mudanças ocorridas na instituição. Nesse
sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em entender de que fo rma o
corpo docente da área de Física percebe essas mudanças e como eles
observam e atuam, especificamente, na Licenciatura em Física . E, para
concretizar este objetivo geral da pesquisa estabeleceram-se quatro objetivos
específicos:
1) Descrever os aspectos políticos /legais no processo de mudança das
escolas técnicas até os Instituto s Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs);

18

2) Caracterizar de que forma se encaixam as licenciaturas dentro d as
mudanças ocorridas na instituição .
3) Analisar o projeto pedagógico do c urso de Licenciatura em Física do
IFG campus Goiânia, tendo como referência os dispositivos legais
que regulam e orientam os cursos de formação de pr ofessores no
Brasil, e em particular o de Licenciatura em Física;
4) Identificar como os professores de Física do IFG campus Goiânia
entendem/apreendem as mudanças ET FG/CE FET /IFG e o surgimento
da licenciatura em Física no campus.
No intento de cumprir com os objetivos traçados para o trabalho , o
caminho metodológico que permeou o desenvol vimento da pesquisa foi de
uma abordagem qualitativa , haja vista que a pesquisa empregou dados
descritivos resultantes do contato direto do pesquisador com os sujeitos da
pesquisa, ressaltando mais o processo do que os resultados finais (BOGDAN e
BIKLEN, 1982 apud LÜDKE e ANDRÉ, 2013, p. 14), contando também com a
utilização

de

alguns

dados

objetivos

(CRESWE LL,

2007) ,

fruto

de

levantamento bibliográfico .
No primeiro momento , realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando
os dispositivos legais que tratassem da educação profissional no Brasil desde
a criação da Escola de Artífices Aprendizes até a criação dos IFs, buscando
reconhecer as mudanças ocorridas na instituição se gundo os documentos. Os
pareceres/resoluções utilizados para este fim foram:
- Parecer CNE/CP n° 28 de 02 de outubro de 2001 : confere nova
redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga
horária dos cursos de Formação de Professores da Ed ucação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena .
- Parecer CNE/CES n° 1304 de 06 de novembro de 2001 : apresenta as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física .
- Resolução CNE/CP n° 1 de 18 de fevereiro de 2002 : institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena .
- Resolução CNE/CP n° 2 de 19 de fevereiro de 2002: institui a duração
e a carga horária dos cursos d e licenciatura, de graduação plena, de formação
de professores da Educação Básica em nível superior.
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Em seguida realizou -se uma pesquisa no site do MEC, o e -MEC,
desejando conhecer os cursos de licenciatura existentes na s instituições
(ET Fs, CE FETs, IFs e no IFG) antes e depois da criação dos IFs. E, na
próxima etapa buscou -se analisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ,
ressaltando o que apresentam em suas justificativas, objetivos, perfil do
egresso, nas ementas das disciplinas, tendo como referência os dispositivos
legais que regulam e orientam os cursos de Licenciatura em Física e os cursos
de formação de professores.
Apresento agora a estrutura em capítulos da dissertação, atividade
realizada levando -se em conta a problemática e os objetivos da pesquisa.
No capítulo 1, A educação profissional no Brasil : dispositivos legais,
exponho o conteúdo dos documentos legais referentes a s principais mudanças
ocorridas na educação profissional no Brasil até a Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008.
No capítulo 2, As Licenciaturas nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia , desenha-se um panorama quantitativo e qualitativo das
licenciaturas antes e depois da criação dos IFs.
No capítulo 3, O Projeto Pedagógico de Curso da Licenciatura em
Física

do

campus

Goiânia

do

IFG,

apresenta-se

o

teor

do

projeto

confrontando-o com os Pareceres e Resoluções que regulam e orientam os
cursos de Licenciatura em Física e os cursos de Formação de Professores no
país.
Os participantes da pesquisa foram os professores da áre a de Física do
campus Goiânia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás, que uma ve z esclarecidos sobre os propósitos da pesquisa a tenderam
ao convite, consentindo livre e espontaneamente em participarem . Aplicou-se
um questionário aos professores, enquanto aqueles docentes com maior tempo
no IFG que vi venciaram as várias mudanças foram também entrevistados.
Mesmo antes de ter recebido todas as respostas dos questionários (de
junho até dezembro de 2015), ao finalizar as entrevistas e t ranscrições das
mesmas, iniciou-se o processo de análi se dos dados escolhendo -se a Análise
de Conteúdo (AC) , conforme Bardin (2002). Para ele a análise de conteúdo
pode ser entendida como:
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U m co nju nt o de t écnicas de a ná l is e das co mu nica çõ es
( por pro cedime nt o s sist e mát ico s e objet ivo s de
co nt eúdo das me nsag e ns) ind icado r es ( quant it at ivo s
per mit a m a infer ê nc ia de co nhec i me nt os r e lat ivo s às
pr o dução / r ecepção
( var iá ve is
in fer i das)
dest as
( BAR DI N, 2 002, p. 42)

visa ndo o bt er
descr ição do
o u não ) que
co nd içõ es de
m e nsage ns.

Assim, no capítulo 4, Análise de Conteúdo d as falas dos pesquisados ,
realiza-se

a

Análise

de

Conteúdo

das

respostas

aos

questionários

e

transcrições das entrevistas, tendo em vista os objetivos da pesquisa, sua
problemática e as mudanças ocor ridas na instituição. Esta etapa do trabalho
seguiu orientada pela AC, se gundo Bardin (2002, p.95) , em que a análise pode
ser organiza em três fases: 1) A pré -análise; 2) A exploração do material; 3)
O tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
Nas Considerações Finai s, teço algumas considerações a se levar em
conta depois da realização da pesquisa , buscando esclarecer os objetivos ,
assim como perspectivas de futuros trabalhos .
Nas Referências, apresento as leituras que foram referenciadas na
construção do texto da dissertação, bem como aqueles artigos/livros que não
foram citados, mas que serviram de suporte para a realização do trabalho e
para meu crescimento intelectual .
Finalmente, nos Apêndices, apresento o questionário elaborado para
realização da pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido para a
participação na pesquisa .
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CAPÍTULO 1: A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL :
DISPOSITIVOS LEGAIS

A história da educação profissional no Brasil foi marcada pela
exploração dos escravos, negros e índios, considerados na época como os
elementos das mais baixas categorias sociais. Estes aprendiam ofícios que
exigiam esforços manuais tais como: pedreiro, carpinteiro, ferreiro, tecelão e
outras atividades que utilizassem a força dos braços . Estas atividades, com o
tempo, foram rejeitadas pelas pessoas livres, já que socialmente estas
ocupações tornaram -se desmoralizantes, pois quem delas se ocupasse estaria
“denegrindo” sua imagem.
Al guns dos ofícios naquela época, dito ofícios dos brancos , foram
proibidos aos de categoria social inferior, uma vez que era vergonhoso e vil
empregar-se de serviços comuns aos escravos e índios, então se fez necessário
impedir a aprendizagem dos ofícios dos brancos pelos negros (CUNHA,
2000a).
As primeiras comu nidades formadas no Brasil foram comunidades
rurais, fazendas cujas atividades principais ocorriam na lavoura e nos currais,
atividades que demandavam o uso das mãos. Além das ocupações principais
na fazenda a comunidade dependia de outras atividades manua is, como a de
tecer panos grosseiros, de serralheria na fabr icação de móveis ou de ferraria
(FONSECA, 1986)
O ensino de ofícios no Brasil, logo no princípio da vida colonial, se
dava nas fazendas pela transmissão dos conhecimentos que os artífices
possuíam para os mais jovens que vi viam nessas comunidades rurais. Com a
formação das vilas surgiram as Corporações, agrupamento dos profissionais
de uma mesma profissão. Seguindo os moldes dos Colégios de Roma, das
guildas germânicas e das escandinavas, as Corpor ações de Ofício (FONSECA,
1986, v.1, p. 27), durante um período do Brasil colônia, e a exemplo do que
ocorrera em Portugal, regulavam o exercício e a aprendizagem de ofícios.
Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, D. Jo ão VI
revogou o Al var á de 1785 que proibia a existência de fábricas no país,
22

passando a incentivar a instalação de indústrias, e criou o Colégio das
Fábricas.

Apontado

como

a

primeira

escola

de

artistas

e

aprendizes

(FONSECA, 1986, v.1, p. 102), este colégio estava voltado para atender parte
da comitiva vinda com a frota de Portugal . Cunha (2000c) descreve como
sendo os órfãos da Casa PIA, casa que abrigava os órfãos da cidade de Lisboa
em Portugal .
Segundo Fonseca (1986) , nos anos que seguiram, com o advento do
Império, D. Ped ro II, em 1824, extinguiu as Corporações de Ofício, e
posteriormente fundou instituições voltadas para o atendimento de menores
cegos e para surdos -mudos, com oficinas de aprendizagem de ofícios tais
como tipografia, encadernação, pautação, sapataria e dou ração.
Ainda nesse período , criaram-se asilos para abrigar os menores
abandonados, incluindo o Asilo dos meninos desvalidos. N eles ocorria
instrução de primeiro grau e em seguida os órfãos aprendiam algum ofício nas
oficinas públicas e particulares, ou no s arsenais. Apesar de registros de
projetos que orientassem o ensino de ofícios sem distinção de pessoas, havia
vozes contrárias ao preconceito em relação aos trabalhos manuais, e o mesmo
continuou destinado aos “desprovidos da fortuna”. Em uma de suas últ imas
ações como imperador , ao findar-se a Monarquia, D. Pedro II solicita a
criação

de

escolas

técnicas

que

atendessem

às

necessidades

locais.

(FONSECA, 1986)
Pós-independência , a história da educação profissional no Brasil foi
engendrada pela necessidade de mão de obra que a crescente indústria
brasileira requeria para estabelecer as bases do seu desenvolvimento . Mesmo
que viesse tra vestida de salvadora dos pobres de nossa pátria, recurso para
ocupar os desfavorecidos de condições e oportunidades, a preoc upação era
com a disponibilidade de um maior quantitativo de mão de obra qualificada
que atendesse à s necessidades do setor.
A criação de escolas para a formação de operários, hábeis no exercício
de

suas

funções,

tornou -se

então

objeto

de

políticas

sustentassem e a mparassem o seu funcionamento e regulação.

públic as

que

Dispositivos

legais foram elaborados no intuito de regular a forma como as atividades
seriam

desenvolvidas

nessas

instituições,

instituindo

também,

as
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transformações

ocorridas

nos

estabelec imentos

dedicados

à

educação

profissional.
Examina-se a seguir as políticas para formação profissional desde a
criação das escolas de Artífices Aprendizes , identificando as transformações
ocorridas nas instituições federais voltadas para a educação prof issional.

1.1-

O PERÍODO PRÉ-ESCOLA TÉCNICA

Com o decreto n° 7 .566 de 23 de setembro de 1909, o então presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil, Nilo Peçanha, cria nas capitais
dos estados as Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas ao ensino
profissional de nível primário e de natureza gratuita com o objetivo de
“atender os desfavorecidos da fortuna ”, tornando-os úteis a Nação.
O

documento

justifica

a

criação

das

escolas

apontando

que

o

crescimento da população das cidades exige mecanismos para facilitar os
meios de sobrevivência da classe proletária . Neste sentido , está escrito no
mesmo que:
“. . . se t o r na nece ssár io , não só ha bi l it ar o s fi lho s do s
des fa vo r ec ido s da fo r t una co m o ind is pensá ve l pr epar o t écnico e
int e lect ua l, co mo fazê - lo s adqu ir ir e m hábit o s de t r aba lho pr o fícuo ,
que o s afa st ar á da o cio s id ade ig no r ant e, esco la do víc io e do cr ime,
que é um do s pr ime ir o s dever e s do Gover no da Repúblic a, fo r mar
c idadão s út eis a Nação . ” ( Br asil, 1909)

As escolas eram ligadas ao Ministério da Agricu ltura, Indústria e
Comércio, que deveria destinar parte do orçamento para mantê -las, e também
aprovar ou reprovar os cursos ofe recidos pelas escolas, cuja formulação era
de responsabilidade de seus diretores e de acordo com os mestres das
oficinas.
Com relação ao funcionamento, as oficinas deveriam ter os tempos
estipulados

em

seus

respectivos

programas

aprovados

pelo

ministro,

funcionando no modelo de externato, no intervalo das 10 às 16 horas,
prevendo ainda a existência de dois cursos noturnos, sendo um primário
obrigatório para os que não soubessem ler e escrever, e outro de desenho para
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os

alunos

que

necessitassem

de

tal

habilidade

para

exercerem

satisfatoriamente o ofício.
A quantidade de alunos dos cursos dependia das dimensões das salas, e
os mesmos eram admitidos a partir da idade mínima de 10 anos e máxim a de
13 anos, quem não sofresse de doença infectocontagiosa, sendo preferidos,
segundo o documento, os desfavorecidos de fortuna, podendo os mesmos
matricular-se

em

apenas

uma

das

oficinas,

em

con formidade

com

a

correspondente aptidão e inclinação averiguadas.
Segundo Fonseca (1986) , o decreto representou o marco inicial das
ações do governo federal na área do ensino de ofícios no Brasil, e Nilo
Peçanha, um estadista de clara visão, com “lúcida pe rcepção das necessidades
nacionais” em atender a demanda de mão de obra, cada vez mais especializada
requerida pela crescente indústria, com o gesto histórico, era merecedor da
“gratidão das gerações posteriores”. No entanto , Azevedo et al (2012),
destacam que pelo ato normativo pode -se deduzir que esta ação deu origem a
construção de uma dualidade educacional no Brasil.
Com a subida de Getúlio Vargas ao poder instaurou -se uma nova fase
na economia brasileira com forte enfoque na atividade industrial, deman dando
a preparação de um maior número de trabalhadores para atuar na crescente
indústria brasileira.
A lei n° 378 de 13 de janeiro de 1937, no artigo 37 , transforma a Escola
Normal de Artes e Ofícios Venceslau Brás e as escolas de Aprendizes
Artífices, m antidas pela União, em Liceus Profissionais, com o ensino
profissional de todos os ramos e graus. E ainda no parágrafo único do mesmo
artigo, estipula a criação de novos Liceus, objetivando a propagação do
ensino profissional, destinado a “classes menos fa vorecidas” de competência
do estado, mas com subsídio a est abelecimentos fora da estrutura federal, até
mesmo particulares em todos os ramos e graus, por todo território nacional .
Já a constituição de 1937 trouxe, em seu artigo 129, o que o relator
chamou

de

ensino

pré -vocacional,

um

ensino

destinado

aos

menos

favorecidos, que em se tratando de educação, deveria ser o primeiro dever
do Estado, e para executar tamanho dever, fazia -se necessário a fundação de
institutos de ensino profissional, e também subsi diar outros mantidos pelos
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Estados,

pelos

Municípios,

indivíduos

ou

associações

particulares

e

profissionais.
A constituição estabeleceu ainda como dever das indústrias e dos
sindicatos econômicos, a criação de escolas de aprendizes, dentro das
especialida des da atividade da indústria, para atender os filhos de seus
operários e de seus associados. A própria lei regulamentaria o cumprimento
desse dever, a intervenção do Estado nessas escolas, os auxílios, facilidades
e subsídios oferecidos pelo Estado. Para Aze vedo et al (2012) o governo
Vargas tinha a intenção de formar um “exército industrial de reserva” para
atender as necessidades da crescente indústria brasileira.

1.2.

A ESCOLA TÉCNICA

A Lei que foi denominada de Lei Orgânica do Ensino Industrial,
decreto-lei n° 4.073, de 30 de janeiro de 1942, parte de um conjunto de leis
que ficaram conhecidas como reforma Capanema . Estabeleceu na era do
governo Vargas, no Novo Governo, as bases de organização e o regime do
ensino industrial em caráter de segundo grau, des tinado à preparação
profissional de trabalhadores que iriam atuar nas indústrias, nas atividades
artesanais, nas comunicações e na pesca. Entendendo como industrial, em
sentido amplo, todas as atividades relacionadas a indústria, a ofícios
artesanais, comu nicações e de pesca, e além de seu sentido amplo, o sentido
restrito

dos

adjetivos

técnico,

industrial

e

artesanal,

indicando

três

modalidades de curso e de escolas de ensino industrial.
Com esta ampliação da variedade e versatilidade de cursos e tipos de
instituições, e com a aglutinação desta variedade de estabelecimentos ,
pretendia -se constituir uma rede para a formação de mão de obra qualificada
para o setor produtivo.
Segundo a lei , o ensino industrial deveria atender aos interesses do
trabalhador, no que tange sua preparação profissional e sua formação humana ;
aos interesses das empresas, ofertando a mão de obra qualificada e suficiente
para atender as necessidades crescentes do setor produtivo, e aos interesses da
nação, propiciando o desenvolvimento econômico e cultural.
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Esta lei teria como finalidades a de formar profissionais aptos para
exercerem os ofícios de técnicas nas atividades industriais, ofertar aos
trabalhadores

da

indústria

qualificação

profissional

que

favorecesse

o

aumento da eficiênci a e da produtividade, aperfeiçoar ou especializar
conhecimentos e habilidades de trabalhadores diplomados e habilitados,
divulgar

conhecimentos

de

atualidades técnicas,

formar,

aperfeiçoar e

especializar professores e administradores para atuarem nas disci plinas
próprias do curso.
No tocante aos princípios fundamentais, a lei apresentou que:
1) Os ofícios e técnicas deverão ser ensinados, nos cursos de formação
profissional, com os processos de sua exata execução prática, e também
com os conhecimentos teórico s que lhes sejam relativos. Ensino prático
e ensino teórico apoiar -se-ão sempre um no outro.
2) A adaptabilidade profissional futura dos trabalhadores deverá ser
salvaguardada, para o que se evitará, na formação profissional, a
especialização prematura ou exc essiva.
3) No currículo de toda formação profissional, incluir -se-ão disciplinas de
cultura geral e práticas educativas, que concorram para acentuar e
elevar o valor humano do trabalhador.
4) Os estabelecimentos de ensino industrial deverão oferecer aos
trabalhadores, tenham eles ou não recebido formação profissional,
possibilidade de desenvolver seus conhecimentos técnicos ou de
adquirir uma qualificação profissional conveniente.
5) O direito de ingressar nos cursos industriais é igual para homens e
mulheres. A est as, porém, não se permitirá, nos estabelecimentos de
ensino industrial, trabalho que sob o ponto de vista da saúde, não lhes
seja adequado.
Os cursos eram classificados em ordinários, aqueles de formação
profissional; cursos extraordinários, correspondendo os de qualificação,
aperfeiçoamento ou especialização; e por fim os cursos a vulsos, também
chamados de ilustração profissional.
Para isso, a organização do ensino industria l se deu em ciclos, ordens e
seções. Sendo que foram dois os ciclos ministrados. O primeiro ciclo
abrangendo as ordens do Ensino Industrial básico, Ensino de mestria, Ensino
artesanal e Aprendizagem, e o segundo ciclo as ordens Ensino técnico e o
Ensino Pedagógico, e dentro de cada ordem ocorria os desdobramentos em
secções, e em cada s ecção em cursos.
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Dentro do primeiro ciclo tinham-se os cursos ordinários:
1) Cursos industriais: ensino completo de um ofício que requeria uma
longa formação profissional;
2) Cursos de mestria: ensino voltado a dar aos diplomados no curso
industrial a formação para atuar como mestre;
3) Cursos artesanais: ensino de um ofício em pequenos períodos de
duração;
4) Cursos de aprendizagem : ensino metódico do ofício aos aprendizes
dos estabelecimentos industriais, em horário reduzido e em período
variável.
No segundo ciclo os cursos ordinários:
1) Cursos técnicos: ensino de técnicas próprias da atividade específica
na indústria;
2) Cursos pedagógicos: formação de docentes e pessoal administrativo
para o ensino industrial.
O decreto-lei estipulou também os tipos de estabelecimentos d estinados
ao ensino industrial, formando uma rede dividida em escolas técnicas, escolas
industriais, escolas artesanais e escolas de aprendizagem. (BRASIL, 1942a)
Já o decreto-lei n° 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, estabeleceu as
bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial,
instituindo as escolas técnicas e as escolas industriais federais no país.
(BRASIL, 1942b)
No período em que a indústria automobilística efetivava suas ações no
país, o governo Juscelino Kubitschek , com o decreto de número 47.038 de
1959, aprovou o re gulamento do ensino industrial no Brasil. Manteve o ensino
industrial como um ramo do ensino médio e mudou o nome das Escolas
Industriais e Técnicas para Escolas Técnicas Federais , transformando as
instituições em autarquias com autonomia didática e de direção.
O regulamento em seu primeiro artigo estabeleceu que:
O E ns ino I ndust r ia l, r a mo da educaçã o de gr au méd io , t e m a s
segu int es fina l idade s:
a) pr o por cio nar base d e cu lt ur a ger a l e in ic ia ção t écnic a qu e
per mit a m ao s educando s int egr ar - se na co mu nidade e par t ic ipar do
t r aba lho pro dut ivo o u pro ssegu ir seu s es t udo s;
b) pr epar ar o educando par a o exer c íc io de at ividade e spec ia l iz ada,
de níve l méd io . ( Br as il, 1959)
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Como o próprio regulamento apresentado indi ca, o ensino ofertado nas
escolas técnicas era o de nível médio, com foco na especialização técnica
profissional para participação em atividades ligadas diretamente ao setor
produtivo.
Assim, o decreto incorporou e regulamentou o ensino industrial no
Brasil, transformando as escolas técnicas e as escolas industriais em escolas
técnicas federais conferindo às mesmas a condição de autarquias, com
autonomia didática, administrativa, técnica e financeira. (BRASIL, 1959)
Por outro lado, a lei de diretrizes e ba ses da educação nacional de 1971 ,
sancionada no governo Médici, fixou as diretrizes e bases para o ensi no de 1°
e 2° Graus, estabelecendo como objetivo geral o de “proporcionar ao
educando formação necessária ao desenvol vendo de suas potencialidades
como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo
para o exercício consciente da cidadania”. (BRASIL, 1971)
A Lei n° 5.692 de 11 de agosto de 1971 , torna obrigatória a
profissionalização no 2° grau, com um currículo que integrava um núcleo
comum

e

uma

parte

diversificada

para

habilitações

profissionais

em

consonância com as demandas do mercado de trabalho local e regional.
O dispositivo legal tornou obri gatório, no período, a profissionalização
em todo o ensino de 2° grau. O currículo foi dividido em um núcleo comum
obrigatório em âmbito nacional, e outra parte diversificada e especializada
para atender as demandas locais e regionais do setor produtivo, conferindo
habilitação profissional aos concluintes dos cursos.

1.3.

OS CEFETs

Sancionada durante a ditadura, no governo Geisel, a lei 6545 de 30 de
junho de 1978, dispôs sobre a transformação das escolas técnicas federais de
Minas Gerais e Paraná e da escola técnica federal Celso Suckow da Fonseca,
no

Rio

de

Janeiro,

em

Centros

Federais

de

Edu cação

Tecnológica,

assegurando sua autonomia didática, financeira, técnica e de direção como
uma autarquia federal, autorizando a abertura e funcionamento de cursos
tecnológicos, como o curso de curta duração em Engenharia de Operação.
(BRASIL, 1978)
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No artigo segundo da lei fica m expostos os objetivos destas novas
instituições:
I - M inist r ar em gr au super io r :
a) de gr aduação e pó s - gr aduação , vis a ndo à fo r maç ão de
pr o fiss io na is e m e nge nhar ia indu st r ia l e t ecnó lo go s;
b) de lice nc iat ur a ple na e cur t a, com v ist as à fo r ma ção de
pr o fesso r es e espe c ia l ist as par a as d is c i p linas esp ec ia l izada s
no e ns ino d e 2º gr au e do s cur so s de fo r mação de
t ecnó lo go s;
I I - min ist r ar ens ino de 2º gr au, co m vist as à fo r mação de au xi l iar e s
e t écnico s indust r ia is ;
IIIpro mo ver
cur so s
de
ext ensão ,
aper fe iço a me nt o
e
espec ia l izaç ão , o bjet iva ndo a at ua liz aç ão pro fis s io na l na ár e a
t écnic a indust r ia l;
I V- r ea lizar pe squ isa s na ár ea t éc ni ca indust r ia l, est imu la ndo
at ividade s cr iado r as e e st ende ndo seus bene f íc io s à co mu nidad e
med ia nt e cu r so s e ser viço s. ( BRAS I L, 1978)

As novas instituições passariam a organizar cursos tecnológicos de
nível superior, expandindo e diversificando sua atuação, mas sem sair da área
de

formação

profissional,

seguindo

a

finalidade

de

criação

desses

estabelecimentos de ensino, a de formar pessoas para ofertar mão de obra
especializada.
Com a lei 8.948 de 8 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994), instituiu-se
o Sistema e o Conselho Federal de Educação Tecnológica objetivando a
transformação das Escolas Técnicas Fed erais em Centros Federais de
Educação Tecnológica, com a intenção de propagar pelo país a Educação
Profissional Tecnológica, para assim suprir as necessidades de funcionários
do setor produtivo. Esta lei, sancionada durante o governo Itamar Franco,
instituiu o Sistema e o Conselho Nacional de Educação Tecnológica,
integrando

as

instituições

de

educação

tecnológica,

vinculadas

e

subordinadas, ao Ministério de Educação e do Desporto.
A instituição do Sistema tinha como finalidade melhorar a articulação
da educação tecnológica, em seus diferentes níveis, entre as instituições
integrantes, e entre estas e as outras que fizessem parte da Política Nacional
de Educação, buscando um aprimoramento do ensino, da extensão, e da
pesquisa tecnológica, e ainda a integraç ão com os setores da sociedade e com
o setor produtivo.
Já o Conselho, seria um órgão consultivo ao Ministério de Educação e
do Desporto, cuja finalidade era a de assessorar o Ministério de Educação e
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do

Desporto

no

cumprimento

das

políticas

e

diretrizes

da

educação

tecnológica. (BRASIL, 1994)
Segundo o dispositivo le gal, pelos documentos , as Escolas Técnicas
Federais eram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, e
as Escolas Agrotécnicas poderiam seguir a transformação,
Art . 3º . As at u ais E sco las T éc nica s F e der a is, cr iadas pe la Le i nº
3. 552, de 16 de fe ver e ir o de 1959 e pe la Le i nº 8. 670, de 30 de
ju nho de 1983, fica m t r ans fo r mada s e m C e nt ro s Feder a is de
E ducação T ecno ló g ica, no s t er mo s da L e i nº 6. 545, de 30 de ju nho
de 1978, a lt er ada pe la L e i nº 8. 711, de 28 de set e mbr o de 1993, e
do
Decr et o
nº
87. 310,
de
21
de
ju nho
de
1982.
§ 1º A imp la nt ação do s Cent ros F eder a is de E ducaç ão
T ecno ló g ica de que t r at a est e art igo ser á e fet ivada gr adat iva me nt e,
med ia nt e decr et o espec íf ico par a ca d a ce nt ro , o bedece ndo a
cr it ér io s a ser e m e st abe lec ido s pe lo M i nist ér io da E ducação e do
Despo rt o , o uvido o Co nse lho Nac io na l d e E ducação T ecno ló g ic a.
§ 2º A co mp le me nt ação do quadr o de car go s e fu nçõ es, qua ndo
nec ess ár ia, de co r r ent es da t r ans fo r maç ã o de E sco la T éc nica Feder a l
e m Ce nt r o Feder a l d e E ducação T ecno ló g ica, ser á e fet ivad a
med ia nt e le i e spec í f ica.
§ 3º Os cr it ér io s par a a t r ans fo r ma ç ão a que se r efer e o caput
le var ão e m co nt a as inst a la çõ es fí s icas, o s la bo r at ó r io s e
equ ipa me nt o s adequad o s, as co nd içõ es t écnico - pedagó gicas e
ad min ist r at ivas, e o s r ecur so s hu ma no s e fina nc e ir o s nec ess ár io s ao
fu nc io na me nt o de cada Cent ro .
§ 4º As E sco la s Agr o t écnic as, int egr ant es do S ist e ma Nac io na l
de E ducação T ecno ló g ica, po der ão ser t r ans fo r madas e m Ce nt r o s
Feder a is de E ducaç ão T ecno ló g ic a apó s pr o cesso de ava lia ção de
dese mpe nho a ser dese nvo lvido so b a coo r denação do M inist ér io da
E ducação e do Desport o . ( BRAS I L, 1994)

A transformação efetiva das Escolas Técnicas Federais em Centros
Federais de E ducação Tecnológica só vir ia a ocorrer no próximo governo,
com a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Esta lei, também
conhecida como lei Darcy Ribeiro, foi sancionada no governo Fernando
Henrique Cardoso, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional.
Evidenciou a preocupação com a formação permanente para atender as
necessidades do setor produtivo.
Esta lei apresenta no inciso segundo, do primeiro artigo, como dever da
educação escolar, o de vincular -se ao mundo do trabalho e a prática social, e
no segundo artigo expõe claramente a finalidade de qualificar o educando
para o trabalho. Ao mesmo tempo e videnciou a preocupação com a formação
permanente para atender as necessidades do setor produtivo. Explicitou a
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intenção de reforçar a dualidade entre ensino regular e ensino profissional,
uma vez que a formação técnica poderia ocorrer em articulação com o ensino
regular ou em total desvinculação do mesmo.
No artigo 36 da referida lei, no inciso segundo , apresenta o ensino médio
com a perspectiva de formação geral, mas que a mesma poderá prepará -lo
para o exercício de profissões técnicas. Também o inciso quarto do mesmo
artigo, assinala a possibilidade da preparação geral para o trabalho e,
facultativamente, a habilitação profissional, serem desenvolvidas no mesmo
estabelecimento de ensino ou em cooperação com instituições especiali zadas
em educação profissional.
O dispositivo legal explicitou a intenção de reforçar a dualidade entre
ensino regular e ensino profissional, uma vez que a fo rmação técnica poderia
ocorrer em articulação com o ensino regular ou em total desvinculação do
mesmo, como se pode observar nos artigos:
Ar t . 39. A educação pro fis s io na l, int egr ada às d ifer e nt es fo r mas d e
educação , ao t r aba lho , à ciê nc ia e à t ecno lo g ia, co nduz ao
per ma ne nt e dese nvo lvi me nt o de apt idõ es par a a vida pr o dut iva.
P ar ágr afo único . O alu no mat r icu la do o u egr esso do ens ino
fu nda me nt a l, méd io e sup er io r , be m co mo o t r aba lhado r e m g er a l,
jo ve m o u adult o , co nt ar á co m a po ss ib il idade de ace sso à educação
pr o fiss io na l.
Ar t . 40. A educação pro fis s io na l ser á d ese nvo lvida e m ar t icu laç ão
co m o ens ino r egu lar o u po r difer e nt es est r at égias de educ ação
co nt inuada, e m inst it u içõ es esp ec ia l iz adas o u no ambie nt e de
t r aba lho .
Ar t . 41. O co nhec i me nt o adquir i do na edu cação pr o fiss io na l,
inc lus ive
no
t r aba lho ,
po der á ser
o bjet o
de ava lia ção ,
r eco nhec i me nt o e cer t if icaç ão par a pr o ssegu ime nt o o u co nc lusão de
est udo s.
P ar ágr afo único . Os d ip lo ma s de cur so s de educaç ão
pr o fiss io na l de níve l mé d io , qua ndo r eg i st r ado s t er ão va lidad e
nac io na l.
Ar t . 42. As esco la s t écnica s e pr o fiss io na is, a lé m do s seus cur so s
r egu lar es, o fer ec er ão cur so s espec ia i s, aber t o s à co mu nidade,
co nd ic io nad a a mat r ícu la à capac idade de apro ve it a me nt o e não
nec ess ar ia me nt e ao níve l de e sc o lar id ade . ( BRAS I L, 1996)

O decreto 2208 de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 1997 ) re gulamentou o
inciso segundo do artigo 36° e os artigos de 39° ao 42° da lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que estabeleceu as diretrizes e bases
da educação nacional, especificando em seu artigo 1° os objetivos: de
promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, proporcionar a

32

formação de profissionais, especializar, aperfeiçoar, atualizar, qualificar e
(re)profissionalizar jovens e adultos trab alhadores para melhor atenderem o
setor produtivo.
A educação profissional ficou estruturada em três níveis: b ási co,
técnico e tecnológico. Conforme se pode ler:
Art . 3º . A educação pro fis s io na l co mpr e ende o s segu int es níve is :
Ibás ico :
dest inado
à
qua li f ic ação ,
r equalif ic ação
e
r epro fis s io na l izaç ão
de
t r aba lhado r es,
indepe nde nt e
de
esco lar id ade pr évia ;
I I - t écnico : dest inado a pro po r cio nar ha bi l it ação pr o fiss io na l a
a lu no s mat r icu lado s o u egr esso s do ens ino méd io , deve ndo ser
m in ist r ado na fo r ma e st ab e lec ida po r est e Decr et o ;
I I I - t ecno ló g ico : co r r espo nde nt e a cur so s de níve l super io r na ár ea
t ecno ló g ica, dest inado s a egr es so s do ens ino méd io e t écnico .
( BRAS I L, 1997)

Assim, estabeleceu o título de tecnólogo aos concluintes dos cursos
superiores tec nológicos, cursos que deveriam ser estruturados para atender os
diversos setores da economia, especialmente os de áreas especializadas. Por
outro lado, i nstituiu a separação completa entre a educação profissional de
nível técnico e o ensino médio ao estabe lecer, no artigo 5°, uma organização
curricular

independente

do

ensino

médio,

de

forma

concomitante

ou

sequencial ao ensino médio.
Para Cunha (2000a ), a lei proibiu, literalmente, os cursos técnicos
integrados, cujos currículos integravam a educação geral de nível médio e a
educação técnico -profissional . Isto, ao desvincular a educa ção geral da
educação técnica, tentava corrigir a distorção que ocorria quando os alunos
procuravam as escolas técnicas visando o ensino de qualidade ofertado na
parte geral de nível médio, em busca do ingresso no ensino superior, sem
exercer a profissão que a parte técnica profissional o habilitara, já que só
cursariam os cursos técnicos os realmente inter essados em exercer a
profissão.
O decreto 5.154 de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004), revogou o de
n° 2.208, de 17 de abril de 1997, regulamentando o inciso segundo do artigo
36° e os artigos de 39° ao 42° da lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, e promoveu a
retomada da articulação do ensino médio com a educação profissional ao
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estabelecer que a educação profissional seja desenvolvida em cursos e
programas de educação profissional técnica de nível médio. (BRASIL, 2004)
Em 2005, com a lei 11 .184 de 7 de outubro (BRASIL, 2005), foi criada
a Universidade Tecnológica Fede ral do Paraná -UFTPR, transformando o
antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná em Universidade,
estruturando e organizando a nova instituição, que passou a contar com os
cargos de reitor e vice-reitor, nos moldes das uni versidades federais
existentes.
Esta nova instituição te m por finalidade: I - desenvolver a educação
tecnológica; II- aplicar a tecnologia; III - pesquisar soluções tecnológicas e
desenvolver mecanismos de gestão da tecnologi a. E com esses objetivos a
UFT PR passou a

ministrar cursos de

nível

superior;

cursos

técnicos

prioritariamente integrados ao ensino médio; oferecer educação continuada na
área tecnológica; realizar pesquisas na área de sua atuação; desenvolver
atividades de extensão.

1.4.

OS IFs

O mecanismo legal que estabeleceu as diretrizes para o processo de
reorganização e integração das instituições federais de educação tecnológica,
visando a criação dos Institutos Federais de Educa ção, Ciência e Tecnologia –
IFs, dentro da Rede Federal de Educação Tecnológica , foi o decreto 6.095 de
24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007b), dentro do Governo Lula . Este decreto
estabeleceu as diretrizes para o processo de integração das instituições
federais de educação tecnológica, visando a criação dos Institutos Fe derais de
Educação, Ciência e Tecnologia – IFs, na esfera da Rede Federal de Educação
Tecnológica.
Nos artigos deste decreto se previa a adesão voluntária por parte dos
CE FETs, das Escolas Técnicas Federais, das Escolas Agrotécnica s Federais e
das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, por meio da
realização

de

um

acordo

entre

as

instituições

federais

de

educação

profissional e tecnológica dando início ao processo de integração, com a
posterior elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional, o qual
deveria obedecer às diretrizes e o modelo proposto no decreto.
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Com a lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008 ),
instituiu-se

a

Rede

Federal

de

Educação

Profissional,

Científica

e

Tecnológica, e cri aram-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, por meio da integração entre Escolas Técnicas Federais, Escolas
Agrotécnicas

Federais,

transformando-as

em

Centros

institutos.

Federais
A

lei

de

Educação

estabeleceu

as

Tecnológica,

finalidades,

as

características, os objetivos e as estruturas organizacionais dos Institutos
Federais.
Estes, juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CE FET-RJ) e de Minas Gerais ( CE FET -MG), e as escolas Técnicas
Vinculadas às Universidades Federais, formaram a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.
As novas instituições com natureza jurídica de autarquias, contando
com autonomia administrativa, patrimonia l, financeira, didático -pedagógica e
disciplinar, foram transformadas em instituições de educação superior, básica
e profissional, pluricurricular e multicampi, com especialidade na educação
profissional e tecnológica, passando a ter autonomia para criar e extinguir
cursos dentro de sua área de atuação, equiparando -se assim às unive rsidades
federais, com relação a regulação, avaliação e supervisão das instituições e
dos cursos superiores.
No artigo 6° a lei apresenta as finalidades e características dos
institutos federais:
I - o fer t ar educação pro fiss io na l e t ecno ló g ica, e m t o do s o s seus
níve is e mo da lid ades, fo r ma ndo e qua li f ica ndo c idad ão s co m vist as
na at uação pro fiss io na l no s d iver so s set or es da eco no mia, co m
ênfas e no dese nvo lvime nt o so cio eco nô mico lo ca l, r eg io na l e
nac io na l;
I I - desenvo lver a educa ção pr o fiss i o na l e t ecno ló g ica co mo
pr o cesso educat ivo e inve st ig at ivo de ger ação e adapt ação de
so lu çõ es t écnic as e t ecno ló g ica s às de ma ndas so c ia is e
pecu liar idade s r eg io na is ;
I I I - pro mo ver a int egr ação e a ver t ica l i zação da educação bás ica à
educação pr o fiss io na l e edu cação super io r , ot im iza ndo a
in fr a est r ut ur a fís ica, o s quadro s de pesso al e o s r ecur so s de gest ão ;
I V - or ie nt ar sua o fer t a fo r mat iva e m bene f íc io da co nso lidação e
fo r t ale c ime nt o do s ar r a njo s pro dut ivo s, so cia is e cu lt ur a is lo ca is,
ide nt ific ado s co m base no mapea me nt o das pot enc ia l idade s de
dese nvo lvi me nt o so cio eco nô mico e cu lt ur a l no â mbit o de at uação
do I nst it ut o Feder a l;
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V - co nst it u ir - se e m c e nt ro de exce lê n c ia na o fer t a do ens ino de
c iê nc ia s, e m ger a l, e de c iê nc ias ap licad as, e m par t icu lar ,
est imu la ndo o desenvo lvi me nt o de esp ír it o cr ít ico , vo lt ado à
inve st ig ação emp ír ica ;
VI - qua li f icar - se co mo ce nt r o de r efer ênc ia no apo io à o fer t a do
ens ino de c iê nc ias na s inst it u içõ es públ ica s de e ns ino , o fer ec e ndo
capac it ação t écnic a e at ua lização pedagóg ica ao s do cent es das r ede s
públ ica s de ens ino ;
VI I - desenvo lver pr o gr ama s de e xt ensã o e de divu lga ção c ie nt ífic a
e t ecno ló g ica ;
VI I I - r ealiz ar e est imu lar a pesqu is a ap l icada, a pr o dução cult ur al,
o empr ee nd edo r is mo , o coo per at ivis mo e o dese nvo lvi me nt o
c ie nt íf ico e t ecno ló g ico ;
I X - pro mo ver a pr o dução, o desenvo lvi me nt o e a t r ans fer ê nc ia d e
t ecno lo g ia s so c ia is, no t adame nt e as vo lt adas à pr eser va ção do me io
a mbie nt e. ( BRAS I L, 2008)

A instituição criada passa a atuar não somente na área de ensino e
preparo profissional, mas desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão, com
propósitos similares aos das universidades federais, mas na sua área de
atuação, passando a ter o status, pelo menos em tes e, de uma universidade
federal, apesar de suas peculiaridades. Este status de universidade também se
verifica com relação aos cargos de reitor e cinco pró -reitores, que passam
existir na mudança para a nova instituição.
Os objetivos dos institutos, segundo o documento, são:
I)

Ministrar

educação

profissional

técnica

de

inicial

e

nível

médio,

prioritariamente integrada;
II)

Ministrar

cursos

de

formação

continuada

de

trabalhadores;
III)

Realizar pesquisas aplicadas;

IV)

Desenvol ver atividades de extensão;

V)

Estimular e apoiar processos educativos que levem a geração de
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectivas do
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e

VI)

Ministrar em nível de educação superior: a) cursos superiores de
tecnologia para atender a d emanda do setor produtivo; b) cursos
de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, visando a formação de professores para a educação
básica, principalmente nas áreas de ciências e matemática, e para
a educação profissional; c) curso s de bacharelado e engenharia;
d) cursos de pós -graduação latu sensu de aperfeiçoamento e
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especialização; e e) cursos de pós -graduação stricto sensu de
mestrado

e

doutorado,

nas

áreas

de

educação,

ciência

e

tecnologia.
O artigo 8° da lei estabeleceu a pro porção de vagas, em relação ao
total, para os tipos de cursos ofertados pelos institutos federais, exigindo a
garantia de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das va gas para a educação
profissional técnica de nível médio e de no mínimo 20% (vinte por cento)
para os cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica
(BRASIL, 2008).
Esta

obrigatoriedade

instituições

com

a

estipulada pela

responsabilidade,

lei

também,

transformou os IFs
de

formar

em

professores,

principalmente nas áreas de ci ências e matemática, e para a educação
profissional, apesar da sua reconhecida experiência e competência na área de
educação profissional.
Devido a esta obri gatoriedade , de atuar com a formação de professores ,
e a relativa autonomia de criar e fechar curs os, as licenciaturas têm sido
criadas nos diversos campus dos IFs em todos os estados d a federação.
Assim,

para

visualizar

os

cursos

de

licenciatura

criados

nestas

instituições torna -se importante conhecer o cenário, em termos quantitativo e
qualitativo, das licenciatur as implantadas e em implantação antes e depois da
criação dos IFs, e em particular no IFG, instituição em que se encontra
inserido o curso de Licenciatura em Física objeto desta pesquisa.
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CAPÍTULO 2 – AS LICENCIATURAS NOS INSTITUTOS
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

Com a lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, lei de criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia fica estipulada a
obrigatoriedade por parte destes, de destinar no mínimo 20% (vinte por ce nto)
do total de vagas par a os cursos de licenciatura para atender a educação
básica, principalmente nas áreas de ciências e matemática, bem como para a
educação profissional.
O dispositivo legal expandiria a oferta de vagas em licenciaturas,
acompanhando a expansão da rede de educação profissional e tecnológica, já
que os antigos CE FETs possuíam , em algumas unidades, cursos de graduação
nessas áreas e em outras.

2.1. AS LICENCIATURAS NAS INSTITUIÇÕES ANTES E DEPOIS DA
CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS F EDERAIS

Nos antigos CE FETs alguns cursos de licenciaturas foram ofertados na
área de formação de professores antes mesmo da criação dos Institutos
Federais. No entanto, pesquisando sobre os cursos e unidades que ofertavam
esses cursos nas bases do sistema e -mec, curiosamente, encontrou-se que em
algumas unidades os cursos de licenciatura tiveram como ano de início de
funcionamento com data muito variada, sendo que alguns cursos começa ram
em 1969, antes mesmo da criação dos CE FETs.
Diante da obrigatoriedade apresenta da pela lei de criação dos IFs, mais
cursos de licenciatura foram implantado s depois da criação dessa nova
instituição. Sendo que alguns cursos de licenciatura têm sido priorizados nos
processos de implantação nos diversos campi dos 38 IFs que compõe a Red e
Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
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Para se conhecer os cursos de licenciatura ofertados , antes e depois da
criação dos IFs, recorreu -se ao site do MEC, o e -mec. A busca seguiu a
seguinte ordem:
- Acessar o site emec.mec.gov.br;
- Entrar em consulta avançada;
- Em buscar por selecionar Instituto de Ensino Superior;
- Em organização acadêmica selecionar Institutos Federais;
- Depois de di gitar o código de ve rificação e clicar em pesquisar, selecionar
um dos Institutos;
- Na pá gina que se abre selecionar graduação;
- Na lista com os cursos da Instituição s elecionar um a um os cursos de
Licenciatura
- Verificar a data de criação dos mesmos e tomar nota.
Na sequência, apresentam-se por região os dados quantitativos e
qualitativos dos cursos de l icenciatura implantados , segundo o sistema e MEC, antes e depois da criação dos IFs.

2.1.1. Região Norte

Na região Norte , existiam já com um total de 16 curso s de licenciatura
antes dos IFs.
No estado do Amazonas dois cursos

presenciais de licenciatura

iniciaram suas atividades no ano de 2002, sendo uma licenciatura em Ciências
Biológicas e outra licenciatura em Química , e em 2008 uma licenciatura em
Física e uma em Matemática . No estado de Roraima, um curso presencial de
licenciatura em Educação Fí sica iniciou o seu funcionamento em 2004 e um
curso presencial de licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol e
Literatura Hispânica iniciando em 2007.
No Pará, dentro do CEFET -PA, no ano de 2001 seis cursos presenciais
de licenciatura iniciaram suas atividade s, são eles: Ciências Biológicas,
Física, Geografia, Matemática, Pedagogia e Química. Em 2007 três curso s na
modalidade de educação a distância (Ea D) foram implantados, Matemática,
Pedagogia e Química, e em 2008 um curso presencial de licenciatura em
Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, começou a funcionar.
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Esta região Norte , contou com um total de 67 cursos implantados depois
da criação dos IFs, começando com o estado do Amazonas, somente uma
licenciatura em Física na modalidade a distância foi i mplantada depois da
criação do IFs. No Acre um total de 13 licenciaturas presenciais, duas em
Ciências Biológicas, três em Física, duas em Matemática, uma em Pedagogia,
duas em química e três interdisciplinares em Ciências Naturais. No Amapá,
uma em Ciênci as Biológicas, uma em Química e outra em Informática, todas
presenciais. Em Rondônia, uma Ciências Biológicas, uma em Física, uma em
Matemática e outra em Química, com cursos presenciais. No Pará, três cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas, dez cur sos de educação do campo,
três em Física, quatro em Geografia e nove em Pedagogia. Em Roraima, um
em Ciências Biológicas, um Ea D em Letras com habilitação em Espanhol e
uma Licenciatura em Matemática. No Tocantins, com apenas licenciaturas
presenciais, uma em Artes Cênicas, uma em Ciências (Biologia, Física e
Química), uma em Ciências Biológicas, uma em Educação Física, uma em
Física, uma em Letras com habilitação em Português, duas em Matemática e
duas em Computação.

2.1.2. Região Centr o-Oeste

Na região Centro -Oeste, possui um total de 10 cursos de licenciatura
criados antes da lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (Brasil, 2008) .
No estado do Mato Grosso , um curso Ea D de licenciatura em Química
começou a funcionar em 2007, e no ano de 2008 dois cursos presenci ais de
licenciatura, um em Física e outro em Matemática, iniciaram suas atividades.
Em Goiás uma licenciatura presencial em Física iniciou suas atividades em
2003,

em

2007

foram

duas

licenciaturas

presenciais

iniciando

o

funcionamento, uma em Química e out ra em Matemática, já em 2008 foram
quatro cursos presenciais de licenciatura, três em Química e um em Ciências
Biológicas.
Depois da criação dos IFs , a re gião Centro-Oeste implantou um total de
39 cursos de licenciatura . No estado do Mato Grosso, cinco lic enciaturas
presenciais, uma em Ciências Agrí colas, uma em Ciências Biológicas, uma em
Ciências Naturais, uma em Química e uma em Matemática. No Mato Grosso
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do Sul, apenas duas presenciais, uma em Educação Profissional e Tecnológica
e outra em Química. No D istrito Federal, com dez licenciaturas presenciais,
uma em Biologia, uma em Dança, uma em Física, uma em Le tras com
habilitação em Espanhol, uma em Letras com habilitação em Inglês, uma
Letras

com

habilitação

em

Português,

uma

em

Matemática,

uma

em

Computação e uma em Educação Profissional e Tecnológica.
Em Goiás, 22 licenciaturas presenciais, uma em Artes Visuais, três em
Ciências Biológicas, duas em Ciências Sociais, uma em Dança, uma em
Física, uma em História, uma em Letras com habilitação em Português , duas
em Matemática, uma em Música, duas em Pedagogia, u ma em Pedagogia
Bilíngue e seis em Química.

2.1.3. Região Sude ste

Na região Sudeste , há um total de 28 cursos de licenciatura criados
antes dos Institutos Federais .
No estado de São Paulo somente curso s presenciais iniciaram o
funcionamento, em 2001 um curso de licenciatura em Física, em 2007 um
curso de licenciatura em Geografi a, e em 2008 cinco cursos de licenciatura,
dois em Matemática, dois em Quími ca e um em Ciências Biológicas. No
estado do Espírito Santo, um curso presencial de licenciatura em Química
começou a funcionar em 2006 e em 2008 em Matemática , os outros foram
implantados depois.
No estado do Rio de Janeiro, também só com curso presenciais, três
cursos de licenciatura em Ciências da Nature za começaram a funcionar no ano
2000, em 2001 dois cursos, um de Letras, com habilitação em Português e
Literatura, e outro de Matemática, em 2004 dois cursos, um de Fí sica e outro
de Química, em 2007 mais um de Matemática, e em 2008, no CEFET -RJ Celso
Suckow da Fonseca, mais dois cursos de Física. Em Minas Gerais, um
programa especial de formação docente começou a funcionar em 1981, apenas
um presencial de Matemática em 2007, sete cursos presenciais de licenciatura
em 2008, um de Ciências Sociais, doi s de Física, um de Geografia, dois de
Matemática e um de Química.
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A Re gião Sudeste implantou um total de 81 licenciaturas depois da
criação dos IFs. Em São Paulo, contando com apenas um IF e com cursos de
licenciaturas presenciais, criou-se : três cursos em Ciências Biológic as, cinco
em Física, um em Letras, cinco em Matemática, seis Programas Especiais de
Formação Docente para a Educação Básica e quatro em Química. No Espírito
Santo, uma em Ciências Agrícolas, dua s em Ciências Biológicas, uma Ea D em
Informática, uma Presencial e uma Ea D em Letras com habilitação em
Português, uma em Matemática, uma em Pedagogia, duas em Química e uma
em Geografia. No estado do Rio de Janeiro, duas em Física, duas em
Matemática, duas em Química, uma em Biologia, uma em Ciências (B iologia,
Física e Química) e uma em Letras com habilitação em Português. Em Minas
Gerais, nove licenciaturas presenciais em Ciências Biológicas, quatro em
Física, uma em Geografia, três presenciais e uma Ea D em Matem ática, três
presenciais e uma Ea D em Computação, três em Química, três em Educação
Física, uma em Letras com habilitação em Português e Espanhol, três em
Educação Profissional e Tecnológica e uma em Ciências Sociais.

2.1.4. Região Sul

A re gião Sul conta com um total de 11 cursos de licenciaturas criados
antes da lei .
No estado do Rio Grande do Sul , com apenas curso s presenciais de
licenciatura, no ano 2000 uma licenciatura em Pedagogia foi implantada, e em
2008 uma licenciatura em Matemática, outra em Computação e um programa
especial de formação de professores para os componentes curriculares da
educação profissional , iniciaram suas atividades. No estado do Paraná,
também com licenciaturas presenciais, três cursos iniciaram o funcionamento
em 1969, um de Pedagogia, um de Letras com habilitação em Por tuguês e
outro de Letras com habilitação em Português -Inglês, em 1984 um curso de
licenciatura em Educação Física, em 1999 um curso de licenciatura em Letras
com habilitação em Espanhol, em 2003 duas licenciaturas, uma em Ciências
Biológicas e outra em Quí mica.
Na Região Sul , um total de 59 cursos de licenciatura foram implantados
após a criação dos IFs. Em Santa Catarina, quatro licenciaturas em Fí sica,
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duas em Química, uma em Informática, uma em Ciências Agrícolas, quatro em
Pedagogia e quatro em Matemáti ca. No Rio Grande Do Sul, uma licenciatura
em Ciências Agrícolas, uma em Ciências (Biologia e Química), seis em
Ciências Biológicas, duas em Educação Profissional e Tecnológica, três em
Física, duas em Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Básica e
Profissional, duas em Letras com habilitação em Português e Inglês, sete em
Matemática, duas em Pedagogia, um Programa Especial de Formação de
Professores para os Componentes Curriculares da Educação Profissional, uma
em Computação e Informática, cinco em Química, uma Educação do Campo
em Ciências Agrárias, uma Educação do Campo em Ciências Naturais.
No Paraná, uma licenciatura presencial em Artes Visuais, duas em
Ciências (Biologia, Física e Química), três em Ciências Biológicas, uma em
Ciências Sociais, três em Física, uma Ea D em Formação Pedagógica Docente
para a Educação Profissional e uma em Química.

2.1.5. Região Nor deste

Na região Nordeste , região com o maior número de curso implantados,
apresenta um total de 40 cursos de licenciaturas que foram criados antes dos
IFs.
No estado da Bahia dois cursos presenciais de licenciatura em
Matemática iniciaram suas atividades, um em 2005 e outro em 2008. No
estado de Alagoas apenas um curso presencial de licenciatura de Educação
Profissional e Tecnológica começou a funcionar em 2003, outros vieram
depois com a criação dos IFs. Na Paraíba , somente uma licenciatura
presencial em Química teve início de funcionamento no ano de 2004, com
outras licenciaturas sendo criadas após o decreto de criação dos IFs. Em
Pernambuc o dois cursos presenciais de licenciatura iniciaram em 2006, um de
Física e outro de Química, três cursos de licenciatura em Matemática
começaram a funcionar e m 2007, sendo um presencial e dois EAD, os demais
vieram depois de 2008.
No

estado

de

Sergipe

apenas

uma

licenciatura

p resencial

em

Matemática iniciou suas atividades antes de 2009, no ano de 2006. No
Maranhão

três

cursos

presenciais

de

Licenciatura

Plena

de

Matérias
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Específicas do Ensino Médio começaram a funcionar em 1992, um programa
Especial de Formação Docente começou em 1997, em 1999 duas licenciaturas
presenciais iniciaram as atividades, uma em Matemática e outra em Ciências
Agrárias, em 2001 duas presenciais, uma em Física e outra em Química, em
2002 uma licenciatura presencial em Biologia, e em 2008 mais uma
licenciatura presencial em Física.
No

estado

do

Piauí

foram

seis

as

graduações

presenciais

em

Licenciatura que começaram a funcionar em 2002, duas em Ciências
Biológicas, duas em Matemática, uma em Física e uma em Química , as demais
só entraram em funcionamento depois da criação dos IF s. No Rio Grande do
Norte foram implantadas duas licenciaturas presenciais no ano de 2002, uma
em Física e outra em Geografia, uma licenciatura presencial em Le tras com
habilitação em Espanhol no ano de 2006, e no de 2008, uma em Matemática e
duas em Química. No estado do Ceará em 2002 entraram em funcionamento
duas graduações presenciais, uma em Física e outra em Matemática, em 2003
e 2004 mais duas presenciais em Matemática, em 2005 mais uma de Fí sica e
uma de Educação Física, em 2007 um curso Ea D de licenciatura em
Matemática, e em 2008 quatro licenciaturas presenciais, duas em Química,
uma em Artes Visuais e uma em Teatro.
A Re gião Nordeste, ainda com a maioria das licenciaturas implantadas,
contou com 105 cursos de licenciatura implantados depois da criação dos IFs.
No estado da Bahia, quatro licenciaturas presenciais em Computação, uma em
Biologia, uma em Ciências Agrári as, uma em Física, duas em Alagoas, uma
presencial e uma Ea D em Ciências Bi ológicas, um a em Letras, umas Ea D em
Letras com habilitação em Português, uma em Matemática e um a em Química.
Na Paraíba, uma Ea D em Computação e Informática , uma em Educação Física,
uma EaD em Letras com habilitação em Português, duas em Matemática e uma
em Química. Em Pernambuco, duas licenciaturas presenciais em Física, uma
presencial e uma Ea D em Geografia, duas em Música, uma em Computação e
cinco em Química. Em Sergipe, uma em Física e outra em Química. No
Maranhão, uma licenciatura em Artes Visuais, uma em Biolo gia, duas em
Ciências Agrárias, cinco Ciências Bi ológicas, duas em Física, uma Ea D em
Informática, uma Interdisciplinar em Educação no Campo, três licenciaturas
Plena em Matérias Específicas do Ensino Médio, cinco em Matemática e cinco
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em Química. No Piauí , três licenciaturas presenciais em Física, uma em
Informática, seis em Matemática e duas em Química.
No Rio Grande do Norte, uma licenciatura presencial em Biologia, uma
em Ciências da Natureza e Matemática, três em Fí s ica, duas em Informática,
uma EaD em Letras com habilitação em Espanhol, duas em Matemática e duas
em Química. No estado do Ceará, duas licenciaturas presenciais em Ciências
Biológicas, duas em Educação Física, cinco em Física, uma em Letras, duas
em Matemática e uma em Química.

2.1.6. Total Nacional

É importante mencionar, que no sistema e -MEC, poucos cursos de
licenciatura não possuíam a informação da data de início do curso , ou
nenhuma informação , sendo assim, esse número apresentado pode diferir do
real, mas salientamos que o fato não impossibilita a realização de uma análise
do seu quantitativo total .
De forma geral, considerando -se o período antes da criação dos IFs,
apenas a lguns estados, como Tocantins, Mato Grosso do Sul e out ros, não
foram mencionados nas respectivas regiões por não possuírem nenhum cu rso
de licenciatura registrado nas bases do sistema e -MEC.
No gráfico 1 a se guir, visualizam-se os cursos de licenciatura existentes
antes da criação dos IFs , até dezembro de 2008 . O gráfico foi construído para
mostrar as modalidades dos cursos em função da quantidade existente no
período em nível nacional .
Pode-se perceber a variedade de cursos presentes na rede federal,
dentro dessa instituição histórica antes da criação dos IFs, observando um
quantitativo significativo de cursos diferen ciados, em relação às áreas do
conhecimento, perfazendo um total de 107 cursos, chamando a atenção a
quantidade total de cursos na área de Ciências e Matemática , com um total de
78 cursos, em que, 73 dos cursos são presenciais e 5 são em EaD.
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Gráfico 1 - Licenciaturas existentes antes da criação dos IFs

Fo nt e: Dado s da P esqu isa

Conforme se pôde visualizar, o curso de licenciatura em Matemática
contou com a maior quantidade de cursos implantados, um total de 28 cursos,
sendo 25 presenciais e 3 EaD, seguido pelo de Química com 20 presenciais e
2 EaD, o de Física com 17 presenciais, o de Ciências Biológicas com 7 e mais
1 de Biologia , todos presenciais , por fim o de Ciências da Natureza com 3
cursos, também presenciais. A seguir, apresenta -se outro gráfico constando o
percentual dos cursos por área.
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Gráfico 2 – Percentual de Licenciaturas antes da criação dos IFs

Fo nt e: Dado s da P esqu isa

Do gráfico anterior , pode-se ver que o percentual de 73% dos cursos de
licenciatura criados nas Instituições, antes da criação dos IFs, e o 1% na área
de educação profissional, já apontava para uma prioridade em atendimento
dessas áreas por parte

dos antigos CE FETs, intencionalidade que

se

confirmou com a obrigatoriedade prevista em lei.
No próximo gráfico apresenta -se o quantitativo das licenciatura s
criadas nos IFs depois da lei, com o objetivo de destacar o significativo
aumento

desses

cursos

na

Rede

Federal

de

Educação

Profissional

e

Tecnológica.
Nele, pode-se perceber o quantitativo n acional de cursos implantados
depois da criação dos IFs e a expressiva quantidade de cursos nas áreas
prioritárias, estabelecidas pela lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (Brasil,
2008),

com

a

implantação

de

51

licenciaturas

em

Biologia/Ciências

Biológicas, 13 em Ciências da Natureza, 50 em Física, 54 em Matemática, 56
em Química e 4 EaD, um em Matemática, um em Física, um em Biologia e
outro em Quí mica, perfazendo um total de 228 cursos nesta área, e ainda mais
10 cursos na área de educação profissional e tecnológica, sendo que um é EaD
em Formação Docente para a Educação Profissional.
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Gráfico 3 – Licenciaturas implantadas depois da criação dos IFs

Fo nt e: Dado s da pesqu isa

Na sequência construiu -se um gráfico para expor -se o percentual dos
cursos por á rea, tendo vista, a distribuição das licenciaturas implantadas por
área em nível nacional.
Com

o

gráfico,

é

possível

perceber

que

as

áreas

prioritárias ,

estabelecidas em lei , continuaram com o maior percentual de cursos
implantados, com aproximadamente 65 % das licenciaturas nas áreas de
Ciências e Matemática, porém, a área de Educação Profissional que quase não
possuía nenhum curso, atingiu um pequeno percentual de 3%, indicando uma
menor atenção dada pela rede de educação profi ssional e tecnológica, aos
cursos destinado s a formar professores para a educação profissional.
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Gráfico 4 – Percentual de Licenciaturas implantadas depois dos IFs

Fo nt e: Dado s da pesqu isa

Conforme pode se ver na tabela a seguir, com a criação dos IFs e a
expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, os cursos de
licenciatura implantados na rede aum entaram em, aproximadamente, 330% em
relação ao período que antecede a criação dos institutos.
Tabela 1 – Comparativo entre a quantidade de cursos por região criados antes
e depois dos IFs
Região
Quanti dade
Quanti dade de Total de
% Aume nto
de cursos

cursos criados

cursos

(apr oxi mado)

Antes dos IFs

Depois dos IFs

Norte

16

67

83

419

Centro-Oeste

12

41

53

342

Sudeste

28

81

109

289

Sul

11

59

70

536

Nordeste

40

105

145

263

107

353

460

330

Total
Nacional

Fo nt e: Dado s da pesqu isa
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Da tabela 1, é possível visualizar que a região Nordeste continuou com
a maior quantidade de licenciaturas implantadas depois da criação dos IF s,
saltando de 40 c ursos para 145 licenciaturas, apesar de que o percentualmente
de aumento, em relação as outras regiões, foi o menor.
A região Sudeste, que contava com apenas 11 cursos antes da lei,
passou a contar com mais 59 cursos, perfazendo um total de 70 cursos
implantados, tornando -se a região com o maior aumento percentual, de
aproximadamente 536%.
Já a região Centro -Oeste, que possuía 12 cursos implantados, criou-se
mais 41 cursos, totalizando 53 cursos, com um aumento percentual de
aproximadamente 342%. Mesmo com este expressivo percentual, a região foi
a que implantou o menor número de licenciaturas, merecendo ser destacado
que o IFMS, no estado do Mato Grosso do Sul, criou apenas duas
licenciaturas.

2.2. AS LICENCIATURAS NO IF G

No IFG, se guindo a ação de criaçã o de cursos de licenciatura nos IFs
em nível nacional, pela obrigatoriedade estabelecida na lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008, os cursos na área de formação de professores estão sendo
implantados nos Câmpus de sua responsabilidade.
O primeiro curso de l icenciatura implantado na instituição foi a
licenciatura em Ciências em 2001 , na unidade de Jataí do antigo CEFET -GO,
com a possibilidade de escolha da habilita ção em Física ou Matemática. O
curso teve apenas dois vestibulares, um em 2001 e outro em 2002. Mais tarde,
em 2003, o curso foi substituído pela criação de uma licenciatura em Física.
(PPC do curso de Fí sica -Jataí)
Antes da criação dos IFs o i nstituto Federal de Goiás (IFG) além da
licenciatura em Física em Jataí, possuía três cursos de licenciatura em
Química, um na unidade de Inhumas, com data de início de funcionamento de
2007, um em Itumbiara e outro em Uruaçu, e as demais licenciaturas vieram
depois com a criação da nova instituição. No total o IFG conta atualmente ,
segundo e -MEC e o site da instituição, com 19 cursos de licenciatura ,
conforme gráfico a seguir.
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Gráfico 5 – Licenciaturas existentes atualmente no IFG

Fo nt e: Dado s da P esqu isa

Do gráfico podemos des tacar a quantidade de cursos nas áreas de
Ciências Naturais e Matemát ica, com cinco em Química, dois em Matemática,
dois em Física e um em Ciências Biológicas, com 10 cursos do total de 19, as
áreas de Ciências Naturais e Matemática , seguindo a proporção nacional,
conta com a maioria dos cursos no IFG.
Os cursos de licenciaturas estão as sim distribuídos nos câmpus do IFG:
um de Artes Visuais no campus Cidade de Goiás, um em Ciências Biológicas
no campus Formosa, dois em Ciências Sociais, um no campus Aná polis e o
outro no campus Formosa, um em Dança no campus Aparecida de Goiânia,
dois em Física, um no campus Jataí e o outro no campus Goiânia, um em
História e um em Letras -Portuguê s no campus Goiânia, dois em Matemática,
um no campus Goiânia e o outro no campus Valparaíso, um em Música no
campus Goiânia, um em Pedagogia no campus Goiânia O este, um em
Pedagogia Bilíngue no campu s Apa recida de Goiânia, e cinco licenciaturas em
Química, uma em cada um dos seguintes campus : Anápolis, Inhumas,
Itumbiara, Luziânia e Uruaçu .
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No ano de 2009, portant o depois da criação dos IFs, o campus Goiânia
do IFG implantou a sua primeira licenciatura, com o curso de História e em
2015 a mais recente, um curso de licenciatura em letras com habilitação em
Português. Em 2010 a licenciatura em Matemática , e um curso de licenciatura
em Música. E no ano de 2013 o cur so de licenciatura em Física , objeto de
estudo da pesquisa, é implantado no campus Goiânia.
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CAPÍTULO 3: O PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DA
LICENCIATURA EM FÍSICA DO CAMPUS
GOIÂNIA DO IFG

O curso de licenciatura em Fí sica no campus Goiânia do IFG, quarta
licenciatura do campus, iniciou suas ativida des em 2013. O curso é novo,
tendo sido criado depois da lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL,
2008), atendendo um dos propósitos de criação dos IFs, cuja obrigatoriedade
foi estipulada pe la lei de garantir no mínimo 20% das va gas para os cursos de
licenciatura, prioritariamente nas áreas de ciências e matemática, bem como
na área de educação profissi onal.
Apresenta-se a se guir o Projet o Pedagógico de Curso (PPC) da
Licenciatura em Física do campus Goiânia do IFG, confrontando o seu teor
com os pareceres e resoluções que regulam e orientam o funcionamento dos
cursos de licenciatura em Física e os cursos de formação de professores no
país.

3.1. JUSTIFICATIVA

O

projeto

inicia

com

a

justificativa

do

curso

de

licenciatura ,

ressaltando a importância da Físi ca enquanto ciência natural, no processo
contínuo de renovação da sociedade tecnológica, ciência es ta que seria a mais
fundamental.
Segundo o texto, a importância se deve ao elevado grau de refinamento
alcançado à custa da dedicação de inúmeros cientistas em busca da
compreensão e da modelagem de fenômenos naturais, assinalando -se que o
sucesso alcançado pela Física se deve, em grande parte, pela utilização de
ferramentas poderosas de métodos matemáticos.
O projeto defende que uma profunda compreensão da importância da
Física manifesta a complexidade presente na formação de um licenciando em
Física, exigindo uma formação de alto nível, nesse campo, no panorama da
educação brasileira, devendo levar o licenciando a adquirir uma real prática
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de ensino e formação pedagógica, e sendo assim deve “envolver o estudante
de Física nas áreas de História da Educação, Filosofia, Sociologia, Psicologia
da Educação, Teorias da Educação, Didática e Estrutura Escolar, Observação
do Trabalho Escolar, Metodologia do Ensino de Fí sica e outras áreas afins”,
porém tal formação não pode prescindir de uma sólida formação abrangente e
atualizada em Física e em avançados métodos matemáticos.
O texto argumenta que um e ducador competente na área de Física
necessita do domínio completo do conteúdo específico para a formação e
disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais.
Para alcançar uma formação como a mencionada acima, o PPC do curso
de Física dest aca a necessidade de uma proposta pedagógica bem estruturada,
que apresente “uma grade curricular consistente e coerente, carga horária
adequada, atividades extracurriculares atenuantes, incentivo à pesquisa
tecnológica e em ensino, além de um corpo docent e bem qualificado”,
ressaltando que a proposta está em conformidade com a legislação interna e
externa ao IFG, levando em conta a atribuição da instituição de uma formação
de alto nível, que contribua para o desenvolvimento regional, contemplando
demandas específicas e como instrumento de transformação social.
O texto da proposta prevê uma formação docente crítica e atualizada.
Menciona que o corpo docente do curso é qualificado, formado por mestre s e
doutores, que a instituição conta com um acervo bibliogr áfico atualizado e
qualificado, com uma infraestrutura apropriada e boa estrutura administrativa.

3.2. OBJETIVOS GERAIS

O PPC apresenta como objetivo geral o de proporcionar ao estudante
uma sólida formação em Física, que permita compreender à ciência co mo
elemento de interpretação e intervenção, e que capacite o aluno para atuar de
forma competente profissionalmente, preferencialmente, como professor na
educação básica, tornando -se também um pesquisador em “atividades de
ensino”. Objetivo este que aponta para uma provável maior importância com
uma formação sólida em Física e um possí vel detrimento na formação
pedagógica, contudo o mesmo aparenta estar em conformidade com o Parecer
CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001) .
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do curso segundo a proposta são:











P ro mo ver a mp la fo r maç ão em c iê nc ias bás ica e ap l icad a,
po ss ibi lit a ndo ao egr esso , o exer c íc io d a c idad a nia e a inser ção
no mu ndo do t r aba lho ;
Assegur ar ao fo r ma ndo u ma vis ão cont e mpo r ânea d a F ís ica,
fu nda me nt a da e m pr inc íp io s ét ico s e co nhec i me nt o s c ie nt íf ico s
só lido s e at ualizado s ;
Assegur ar ao egr esso o desenvo lvi me nt o de co mpet ênc ias e
ha bi l idade s par a at uar no ens ino esco la r fo r ma l, be m co mo e m
no va s fo r mas de educação c ie nt ífic a ;
P o ss ibil it ar ao egr esso a co mpet ênc ia e m r eso lver pr o ble ma s
cot id ia no s da pr át ica do cent e;
P ro mo ver at ividad es int egr ada s à pe s qu is a, ao ens ino e à
ext ensão no sent ido de est imu lar a ino va ção do co nhec i me nt o ;
V ia bi l izar a ha bi l idade do a lu no de per ceber , t ant o quant o
po ss íve l, as i mp lic açõ es t ecno ló g ic as ad vinda s do co nhec i me nt o
c ie nt íf ico ;
E st imu lar o a lu no a d ese nvo lver há bit o s de co la bo r ação e de
t r aba lho em equ ipe ;
I nce nt ivar a fo r maç ão co nt inuada. ( P P C - F ís ica)

Com relação a estes objetivos pode-se salientar que os mesmos
sinalizam para o conjunto de competências e habilidades contidas na parte
comum e na parte específica do Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001),
a serem desenvolvidas por um licenciando em Física.

3.4. REQUISITOS PARA O ACESSO

Em conformidade com o que é previsto nos re gulamentos da instituição
o PPC apresenta como requisito para ingresso a conclusão do ensino médio e
a aprovação no processo seletivo interno, ou conforme edital de seleção,
citando ainda a possibilidade de ingresso por transferência ou p or portadores
de diploma caso existam vagas remanescentes via edital de seleção específico.

3.5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O perfil que a presente proposta apresenta resume bem o que está
previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física e no
Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001) . Está em consonância com o
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perfil geral e o perfil do Físico -e ducador, prevendo um egresso com sólida
formação científica e crítica, com preparo para exercer suas atividades
profissionais no ensino b ásico e em outros níveis, ou em outras organizações
sociais, até mesmo confeccionando materiais de apoio para realização dessas
atividades.
Quando trata das competências, o PPC foca em uma formação ampla e
flexível, apontando para uma formação que possibil ite atender as demandas
atuais e a futuras na área de atuação, acolhendo o previsto nas Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Físi ca, deixando clara a intencionalidade de se
formar

um

físico

em

primeira

instância,

com

o

desenvolvimento

de

competências básicas para o perfil de Físico -Educador.

3.6. ÁREAS DE ATUAÇÃO PRO FISSIONAL

Sugerindo uma formação ex tremamente ampla, segundo o PPC o al uno
egresso do curso terá uma área de atuação bastante diversificada, podendo
atuar até mesmo na indústria, em pesqu isas aplicadas, e em diversas áreas da
física, como podemos destacar no texto:
“O l ice nc iado e m F ís ica est ar á apt o a at u ar co mo pro fesso r
de F ís ic a no ens ino méd io e no ens ino super io r , co mo pesqu is ado r
e m edu cação , co mo pesqu isado r e m F ís ica nas u niver s i d ades, no s
inst it ut o s de pesqu isa e indúst r ias, co mo F ís ico e m d ive r sas ár ea s
t ais co mo acúst ica, F ís ic a at ô mic a e mo lecu lar , F ís ic a t ér mica,
ó pt ica, mat er ia is, est at íst ic a e mat e mát ica, na ár ea ho sp it a lar e na
ár ea fina nce ir a de e mpr esa s ” ( P P C - F ís ic a)

3.7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O

projeto

tem

sua

matriz

curricular

organizada

em

disciplinas

distribuídas em núcleos comum, específico e complementar. E, de acordo com
o projeto pedagógico do curso em análise os núcleos estão compostos pelas
seguintes discipl inas:
No núcleo comum as disciplinas que são oferecidas no curso são :
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Quadr o 1 – Disciplinas do núcleo comum e as respectivas cargas horária s
Disciplinas
Língua Portuguesa
Filosofia da Educação
Libras
História da Educação
Metodologia Científica
Sociologia da Educação
Psicologia da Educação
Políticas da Educação
Educação de Jovens e Adultos
Didática
Gestão e Organização do Trabalho no Espaço Educativo
Carga Horária Total

CH
54
54
54
54
54
54
54
54
27
54
27
540

Fo nt e: P P C do cur so

No núcleo específico são:
Quadr o 2 – Disciplinas do nú cleo específico com as cargas horária s
Disciplinas
Fundamentos de Física
Evolução da Física
Práticas de Ensino de Física I
Física Geral I
Física Experimental I
Práticas de Ensino de Física II
Física Geral II
Física Experimental II
Práticas de Ensino de Física III
Física Geral III
Física Experimental III
Práticas de Ensino de Física IV
Física Geral IV
Física Experimental IV
Práticas de Ensino de Física V
Mecânica Clássica I
Física Computacional
Eletromagnetismo I
Práticas de Ensino de Física VI
Física Moderna I
Práticas de Ensino de Física VII
Física Moderna II
Práticas de Ensino de Física VIII
Fundamentos de Matemática
Cálculo Diferencial e Integral I
Geometria Analítica e Cálculo Vetorial

CH
54
54
54
54
27
54
54
27
54
54
27
54
54
27
54
54
54
54
54
54
54
54
27
54
81
54
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Cálculo Diferencial e Integral II
Cálculo Diferencial e Integral III
Cálculo Numérico
Equações Diferenciais Ordinárias
Métodos Matemáticos para a Física
Estágio Curricular Supervisionado I
Estágio Curricular Supervisionado II
Estágio Curricular Supervisionado III
Estágio Curricular Supervisionado IV
Optativa I
Optativa II
Carga Horária Total

81
54
54
54
54
81
108
108
108
54
54
2106

Fo nt e: P P C do cur so

No núcleo complementar:
Quadr o 3 – Disciplinas do núcleo complementar com as cargas horária s
Disciplinas

CH

Meio Ambiente e Sociedade

27

Relações Étnico -raciais e Cultura Afro -brasileira e
Indí gena

27

Trabalho de Conclusão de Curso

108

Carga Horária Total

162

Fo nt e: P P C do cur so

Com relação as disciplinas ofertadas como optativas o curso apresenta
como possibilidades:
Quadr o 4 – Disciplinas optativas ofertadas pelo curso e suas cargas horárias
Disciplinas
CH
Oficinas de Física

54

Probabilidade e Estatística

54

Introdução à Astronomia

54

Termodinâmica

54

Mecânica Clássica II

54

Eletromagnetismo II

54

Mecânica Quântica

54

Fo nt e: P P C do cur so
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Conforme o Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001) o núcleo
comum a todas as modalidades de Física deve representar a proximadamente
50% da carga horária total do curso, contemplando as disciplinas relacionadas
à Física geral, mat emática, Física clássica, Física moderna e ciência como
atividade humana.
Pode-se perceber que o PPC não atende a esta determinação, tendo em
vista que apresentam no núcleo comum disciplinas da parte específica do
perfil Físico-Educador, ocorrendo similar alt eração no núcleo específico,
conforme o Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001) .
Segundo o referido parecer, os módulos sequenciais deveri am ser
específicos da formação a que se destina o curso, pois , são os módulos que
dão ênfase ao curso, no caso, devendo e star voltados para o ensino de Física,
instrumentalização de professores de ciências para o ensino fundamental,
aperfeiçoamento de prof essores de Física para o ensino médio, produção de
material instrucional, capacitação de professores para as séries iniciais do
ensino fundamental, e incluindo os conteúdos da educação básica em
conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Form ação de
Professores em nível superior e com as Diretrizes Nacionais para a Educação
Básica e para o Ensino Médio.
Ao observar a matriz curricular percebe -se que ocorreu uma troca entre
as disciplinas do núcleo comum e as di sciplinas do núcleo específi co, em que
somente as disciplinas de práticas de ensino e as de estágio supervisionado
estariam inseridas corretamente no núcleo específico, conforme estipulam as
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Física, em especial, o perfil de
Físico -Educador, a s demais deveriam, segundo o mesmo parecer, pertencer ao
conjunto de disciplinas do núcleo comum.
Com relação ao núcleo complementar, para o parecer essas disciplinas
seriam complementares ao conjunto de disciplinas do núcleo comum, devendo
abranger conte údos de outras ciências naturais e das ciências humanas,
situação esta que parece ser atendida no PPC em análise com as disciplinas de
Meio Ambiente e Sociedade, Relações Étnico -raciais e Cultura Afro -brasileira
e Indígena, porém , nenhuma disciplina de out ra ciência natural é ofertada
neste núcleo.
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Analisando a matriz curricular, tal qual se apresenta no PPC, e a
representatividade de 50% do total de disciplinas para o núcleo comum
constante no parecer, considerou -se útil a construção da tabela a seguir:

Tabela 2– Cargas horárias dos diferentes núcleos e suas proporções em
relação ao total segundo a o PPC
Núcleo
Carga Horária (h)
Fração (%)
540
17,95
Comu m
2106
70,01
Específico
162
5,38
Comple mentar
200
6,65
Atividades Comple mentares
3008
100
Total
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r.

Na tabela 2 pode-se perceber o percentual de 17,95% no núcleo comum
em relação a carga horária total do curso, o que está longe dos aproximados
50% indicados pelo Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001), como
mencionado ante riormente a troca entre a maioria das disciplinas do núcleo
comum e as disciplinas do núcleo específico justificaria a distância do
percentual encontrado e aquele indicado no dispositivo legal mencionado
anteriormente.
Se uma reorganização fosse realizada nos núcleos da matriz curricular
do curso, visando corrigir esta troca de disciplinas entre os núcleos comum e
específico, o percentual do núcleo comum se aproximaria dos 50% , como se
pode conferir na próxima tabela.

Tabela 3– Cargas horárias dos difere ntes núcleos e suas proporções em
relação ao total após uma hipotética reorganização
Núcleo
Carga Horária (h) Fração (%)
1296
43,09
Comu m
1350
44,88
Específico
162
5,38
Comple mentar
200
6,65
Atividades Comple mentares
3008
100
Total
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r.

O percentual do núcleo comum se aproximaria ainda mais dos 50%,
adicionando-se as disciplinas complementares ao núcleo comum, como
esclarece o Parecer CNE/CES 1304/2001 (BRASIL, 2001).
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A se guir apresenta -se dois quadros com uma proposta de r eorganização
da matriz curricular , como uma sugestão de ajuste para atender o previsto no
parecer anteriormente referenciado, ressaltando ainda, que as disciplinas
optativas foram mantidas no núcleo comum, conforme estavam anteriormente.
Quadr o 5 – Proposta de Disciplinas do núcleo comum e as respectivas cargas
horárias
Disciplinas
Fundamentos de Física
Evolução da Física
Física Geral I
Física Experimental I
Física Geral II
Física Experimental II
Física Geral III
Física Expe rimental III
Física Geral IV
Física Experimental IV
Mecânica Clássica I
Física Computacional
Eletromagnetismo I
Física Moderna I
Física Moderna II
Fundamentos de Matemática
Cálculo Diferencial e Integral I
Geometria Analítica e Cálculo Vetorial
Cálculo Diferencial e Integral II
Cálculo Diferencial e Integral III
Cálculo Numérico
Equações Diferenciais Ordinárias
Métodos Matemáticos para a Física
Optativa I
Optativa II
Carga Horária Total

CH
54
54
54
27
54
27
54
27
54
27
54
54
54
54
54
54
81
54
81
54
54
54
54
54
54
1296

Fo nt e: P P C do cur so
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Quadr o 6 – Proposta de Disciplinas do núcleo específico com as cargas
horárias
Disciplinas
Língua Portuguesa
Filosofia da Educação
Práticas de Ensino de Física I
Libras
História da Educação
Práticas de Ensino de Física II
Metodologia Científica
Práticas de Ensino de Física III
Sociologia da Educação
Práticas de Ensino de Física IV
Psicologia da Educação
Práticas de Ensino de Física V
Políticas da Educação
Práticas de Ensi no de Física VI
Educação de Jovens e Adultos
Práticas de Ensino de Física VII
Didática
Práticas de Ensino de Física VIII
Gestão e Organização do Trabalho
Estágio Curricular Supervisionado
Estágio Curricular Supervisionado
Estágio Curricular Supervisionado
Estágio Curricular Supervisionado
Carga Horária Total

no Espaço Educativo
I
II
III
IV

CH
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
27
54
54
27
27
81
108
108
108
1350

Fo nt e: P P C do cur so

3.8. DISCIPLINAS OPTATIVAS
Considerando as disciplinas optativas ofertadas pelo curso, e analisando
as ementas das mesmas, nota -se que apenas a disciplina Oficinas de Física
está

voltada

para

o

ensino

de

Física,

a

maioria

aponta

para

uma

complementação de disciplinas necessárias em um curso de bacharelado,
podendo até ser pré -requisito para continuidade de estudos na área específica,
como se destaca na tabela a seguir.
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Quadr o 7 – Disciplinas optativas e suas ementas
Disciplina

Ementa

optativa
Oficinas de Física

Probabilidade e
estatística

Introdução à
Astronomia
Termodi nâmica

Mecânica
Clássica II
Eletromagnetismo

Mecânica
Quântica

Uso de oficina para construção de instrumentos para
ensino, abrangendo a Física Clássica e a Física
Moderna, por tópicos, de modo a contemplar os
conteúdos cobrados no ENEM. D esenvol vimento de
projeto de instrumentação sob orientação do professor,
individual ou em grupo, de sistemas de medição.
Seleção/elaboração de materiais didáticos de apoio ao
ensino de Física.
Análise combinatória. Binômio de Newton. Princípio de
dualidade. Experimentos aleatórios. Espaços amostrais,
eventos, conceito de probabilidade, probabilidade
condicional e eventos independentes. Regra de B a ye s.
A astronomia no dia a dia. O sistema solar. O Sol.
Estrelas. Galáxias. Cosmologia.
Conceitos básicos de temperatura e calor. Primeira lei
da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica.
Métodos da termodinâmica . Condições de equilíbrio
termodinâmico. Transformações de fase. As leis da
termodinâmica. Algumas aplicações da termodinâmica.
O problema da teoria cinética. O estado de equilíbrio de
um gás rarefeito. Fenômeno de transporte.
Equações de Lagrange. Álgebra tensorial. Tensor de
inércia. Rotação de um corpo rígido. Teoria de pequenas
vibrações. Princípio de Hamilton.
Problemas eletrostáticos. Teorias microscópicas para
dielétricos e para o magnetismo. Propagação de onda s.
Emissão de radiação. Supercondutividade.
Equação de Schrö edinger. Estrutura matemática da
Mecânica Quântica. Sistema de dois níveis (spin ½).
Oscilador harmônico. Momento angular na Mecânica
Quântica. O átomo de Hidrogênio.

Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Com a análise das ementas dessas disciplinas pode -se questionar
também sobre a ênfase do curso de licenciatura em Física . Como dito
anteriormente, é extremamente necessário que o professor de Física tenha uma
sólida formação em sua ár ea específica, porém por se tratar de uma
licenciatura, um curso de formação de professores, é importante que se tenha
disciplinas optativas que reforcem a formação inicial e estimule a formação
continuada em sua área de atuação profissional, principalment e com relação à
pesquisa. Como versa a Resolução CNE/CP n° 1 de 18 de fevereiro de 2002
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(BRASIL, 2002a), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de professores para a educação básica, que no inciso III do artigo
3°, estabelece com o um dos princípios norteadores para formação de
professores a pesquisa com foco no processo de e nsino e de aprendizagem.
A Resolução CNE/CP n° 2 de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b)
estabelece uma carga horária mínima de 2800 h, com 400 h de Prátic as como
componente curricular permeando todo o curso, 400 h de estágio curricular
supervisionado, 200 h de atividades complementares e 1800 h de aulas de
conteúdos curriculares de conteúdo científico -cultural.
O PPC atende o percentual total de horas que e stabelece a resolução
com 3008 h, sendo 405 h de Práticas de Ensino, distribuídas em 8 disciplinas
intituladas de Práticas de Ensino de Física, trabalhadas durante todo o curso,
405 h de estágio curricular supervisionado, do 5° ao 8° período do curso, 200
h de atividades complementares, 108 h com o Trabalho de conclusão de curso
e 1890 h com disciplinas científico -culturais.
É importante destacar o esforço no projeto de colocar efetivamente a
Prática de Ensino como disciplinas na Matriz curricular, indo do 1° período
até o último, tal medida pode sinalizar a intenção de valorizar a formação
pedagógica do futuro professor, uma vez que destina um tempo e um espaço
próprio para o traba lho com a prática de ensino de Física, mas é preciso
salientar que ao denomi nar de prática de ensino de Física as disciplinas
constantes na matriz curricular para atender o estabelecido na Resolução
CNE/CP n° 2 de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b), pode estar
confundindo-se o termo “Prática de Ensino” com o termo “Prática Co mo
Componente Curricular” (DINIZ -PEREIRA, 2011). O que de fato se verifica
no PPC do curso:
E m co nco r dânc ia co m o P ar ecer CNE / CP n° 09/ 2011 o cur so
L ice nc iat ur a e m F ís ic a, o fer ece a at i vi d ad e d en omi n ad a Prát i ca
d e en si n o, t amb ém d efi n i d a como p rát i ca p rof i ssi on a l, que pr evê
u ma car ga ho r ár ia de 400 ho r as, exi gi d as p ela reso lu ção CN E/ CP
n ° 02/ 2002 . ( PP C - F ís ica, gr ifo s meu s)

Contrariando o que o Parecer CNE/CP 28/2001 esclarece ao diferenciar
os termos:
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Ass i m, há que se d ist ingu ir , de u m lado , a pr át ica co mo co mpo ne nt e
cur r icu lar e, de o ut ro, a pr át ic a de e ns ino e o est ág io o br igat ó r io
de fin ido s e m le i. A pr ime ir a é ma is a br ang e nt e: co nt emp la o s
d ispo s it ivo s lega is e va i a lé m de le s. A pr át ica co mo co mpo ne nt e
cur r icu lar é, po is, u ma pr át ica que p r o duz alg o no âmbit o do
ens ino . . . ( CNE / CP 28/ 2001)

Finaliza-se a presente discussão sobre o PPC relatando que u ma
reflexão mais aprofundada, em relação como as Práticas de Ensino como
Componente Curricular apesar de que estão apresentadas no PPC do curso,
não foi realizada pela superficialidade de exposição do tema , já que o mesmo
não apresenta as ementas das disciplinas correspondentes.
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DAS FALAS DOS PESQUISADOS

Para atingir os objetivos da pesquisa na elucidação da problem ática
levantada , optou-se por realizar a análise do conteúdo das falas dos
professores da área de Física do campus Goiânia do IFG , dados obtidos por
meio

das

respostas

do

questionário

e

de

entrevistas

re alizadas

com

professores.
Considerando-se a fonte de dados e a ampla utilização da técnica de
Análise

de

Conteúdo

nas

pesquisas

em

educação ,

técnica

que

busca

compreender o significado das comunicações , sua relação com as produções e
recepções das mensagens utilizou -se da técnica de Análise de Conteúdo (AC) ,
descrita por Bardin (2002) como:
U m co nju nt o de t écnicas de a ná l is e das co mu nica çõ es visa ndo o bt er
( por pro cedime nt o s sist e mát ico s e objet ivo s de descr ição do
co nt eúdo das me nsag e ns) ind icado r es ( quant it at ivo s o u não ) que
per mit a m a infer ê nc ia de co nhec i me nt os r e lat ivo s às co nd içõ es de
pr o dução / r ecepção
( var iá ve is
in fer i das)
dest as
me nsage ns.
( BAR DI N, 2002, p. 42)

Portanto para Bardin (2002) a análise pode ser organiza da em três
fases: 1) A pré -análise, 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos
resultados, a interpretação.

4.1. A PRE-ANÁLISE

Consiste numa etapa de intuições, sendo que a fase de organização dos
dados em que um programa precis a é elaborado visando a sistematização e
operacionalidade dos dados, que se divide em:
a) A leitura flutuante: primeiro contato com os dados em que o
pesquisador se deixa invadir pelas impressões;
b) A escolha dos dados: Seleção dos dados para análise, que pode ser
feita a priori, ou emergir das impressões dos primeiros contatos
podendo passar por regras de se leç ão para a constituição de um
corpus;
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c) A formulação das hipóteses e dos objetivos: As hipóteses são
afirmações

que

se

busca m

comprovar

ou

refutar

uma

ideia

utilizando-se de procedimentos de análise. Os objetivos estão
relacionados aos propósitos da pesquisa e o seu quadro teórico;
d) A

referenciação

dos

índices

e

a

busca

de

indicadores:

A

referenciação dos índices é a escolha, baseada nas hipóteses e
objetivos, de índices manifestos nos materiais que a análise vai fazer
falar. A busca de indicadores é a construç ão de indicadores precisos
e seguros viabilizando a categorização e codificação para o registro
dos dados;
e) A preparação do material: Tratamento físico do material agrupado
(Edição) para que análise propriamente dita seja realizada.
O material escolhido para à análise correspondeu à s respostas das
perguntas do questionário elaborado com o intuito de atingir os objetivos da
presente pesquisa.
Na primeira fase realizou -se uma pré-análise, começando pela leitura
flutuante indo até a preparação do material, pos sibilitando uma organização
do material obtido por meio dos questionários e entrevistas res pondidos por
13 professores de Física, de um total de 18 professores do Campus Goiânia ,
que pertencem ou pertenceram ao quadr o de professores da instituição.
Nesta fase realizaram -se várias leituras na tentativa de captar o
emergente das respostas dos participantes da pesquisa, verificando, após
repetidas e exaustivas idas e vindas ao material , que uma leitura feita questão
por questão em todos os questionários, isto é, leitura da resposta à primeira
questão de todos os participantes, só depois passando -se para a segunda
questão, e assim por diante, permitiria uma melhor exploração dos dados.

4.2. EXPLORANDO OS DADOS ATÉ A CATEGORIZAÇÃO
Explorar os dados, conforme Bardin (2002, p. 101) , “Consiste nas
operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras
previamente formuladas.”
Assim, na exploração do material realiza -se a codificação dos dados,
processo de transformação dos dados brutos que permite a lcançar uma
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representação do conteúdo capaz de explicar características do texto. Esta
codificação compreende três escolhas: A escolha das unidades, das regras de
contagem e das categorias.
Na escolha das unidades tem -se a as unidades de registro e as unid ades
de contexto. As Unidades de Registro (UR) corresponde m às unidades de
significação, unidades de base para categorização ou contagem frequencial,
em que o recorte pode ser um tema, palavra ou frase. As Unidades de
Contexto (UC) são os segmentos maiores da comunicação que permitem a
compreensão do significado da unidade de registro , são os trechos do material
em análise em que as Unidades de Registro se encontram inseridos .
(BARDIN, 2002, p. 106 e p. 107).
A escolha das regras de contagem refere -se ao modo de contagem das
unidades de registro. Co nforme os propósitos da análise procedem-se a
escolha dos modos de contagem, que na presente pesquisa se deu pela
presença das UR nas falas dos participantes da pesquisa.
A escolha das categorias (processo de cat egorização) é:
. . . uma o per ação de c las s if ic ação do s e le me nt o s co nst it ut ivo s de u m
co nju nt o, po r difer enc iação e segu id a me nt e, por agr upame nt o
segu ndo o gêner o ( ana lo g ia s) , co m cr it é r io s pr evia me nt e de fin ido s.
( BAR DI N, 2002, p. 117)

As categorias são classificações que agrupam um conjunto de UR com
um título geral a partir de características comuns. A categorização pode
empregar dois processos inversos: O tipo caixa, em que as UR ao serem
encontradas são repartidas num sistema de categorias fornecido , processo
utilizado na escolha das categorias deste trabalho ; o tipo milha em que as
categorias se configuram no final do processo de classificação analógica e
progressi va das UR processo utilizado para a escolha das subcategorias na
presente pesquisa .
Após a organização do material passou -se para a fase seguinte, a
exploração do material. Nesta fase buscou -se um aprofundamento do material
com o objetivo de se estabelecer as Unidades de Contexto (UC) e as Unidades
de Registro (UR), tratamento dado aos materiai s com o intuito de torná -los,
como sugere Bardin (2002), “ significativos (falantes) e válidos” .
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Estabelecidas as UC , que serão apresentadas em quadros na fase de
tratamento dos dados , associou-se as mesmas a 9 (nove) UR:
Quadr o 8 – Unidades de Registro e stabelecidas
Uni dades de Registr o
Oportunidade para quem antes não tinha condições, mas com falta de
estrutura.
Alteração de professor somente de 1° e 2° grau passando a atuar também no
ensino superior.
Diversificação da área de atuação e perda do foco na formação de nível
técnico.
Curso criado para atender a lei, por interesses políticos.
Curso criado para atender a demanda de professores.
Adequação da Estrutura Física e de Pessoal (Salas de aula e de atendimento,
laboratório e biblioteca, professore s e técnicos).
Supervalorização dos conteúdos específicos; Carga horária excessiva da área
de educação.
Aulas em sala de aula e nos laboratórios.
Orientação de alunos.
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Este processo que levou até as UC e as UR foi resultado das repetidas e
exaustivas idas e vindas ao material , depois que a pré -análise foi realizada,
graças a leitura questão por questão, foi possível identificar o que emergia de
significativo nas respostas.
Com as UR obtidas, buscou-se uma classificação dos elementos das
mensagens, o que segundo Bardin (2002), consiste em um processo de
categorização das mesmas “partindo de critérios previamente definidos”
(BARDIN, 2002, p. 117).
No caso estes critérios , os temas: i mplantação da licenciatura em Físi ca
no Campus Goiânia e transformações nas Escolas Técnicas Federais, foram
previamente estabelecidos pelos objetivos da pesqu isa e as mudanças
ocorridas na Instituição segundo o s dispositivos legais apontados .
Durante o movimento no processo de classificação , observou-se a
necessidade de articular as UR em subcategorias para posteriormente
configurarem -se as propriamente ditas Categorias de Análise (CA). A se guir
apresenta -se um quadro com as subcategorias e as respectivas UR.
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Quadr o 9 – Subcategorias configura das e suas Unidades de Registro
Subcategoria
Uni dade de Registro
Expansão Física
Oportunidade para quem antes não tinha
condições, mas com falta de estrutura
Mudança na atuação dos
professores
Descaracterização da escola de
nível técnico
Finalidade de Criação do curso

Estrutura e Funcionamento

Enfoque no conhecimento
específico em detrimento do
conhecimento pedagógico

Alteração de professor somente de 1° e
2° grau passando a atuar também no
ensino superior
Diversificação da área de atuação e
Perda do foco na formação de nível
técnico
Criado para atender a lei, por interesses
políticos.
Criado para atend er a demanda de
professores
Adequação da Estrutura Física e de
Pessoal (Salas de aula e de atendimento,
laboratório e biblioteca, professores)
Supervalorização dos conteúdos
específicos;
Carga horária excessiva da área de
educação.
Aulas em sala e nos laboratórios

Ati vidades de ensino
Ati vidades relacionadas com
pesquisa

Orientação de alunos

Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Depois

que

as

operações

de

c lassificação

estabeleceram

as

subcategorias, apoiadas nos objetivos deste trabalho e nos dispositivos legais
mencionados referentes às mud anças na instituição, configuraram -se três
Categorias de Análise (CA): 1) Percepções dos professores sobre as mudanças
na instituição; 2) Percepções dos professores sobre o curso de Licenciatura
em Física do IFG câmpus Goiânia; 3) Atuação dos professores na instituição e
na licenciatura em Física.
Configuradas as CA, construiu-se o quadro 10 associando-se as
unidades de registro, subcategorias e categorias.

Quadr o 10– Categorias e subcategorias configuradas e suas respectivas
Unidades de Registro
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções dos
Expansão Física
Oportunidade para quem
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professores sobre
as mudanças na
instituição

antes não tinha condições,
mas com falta de estrutura
Mudança na atuação dos
professores

Descaracterização da
escola de nível técnico
Percepções dos
professores sobre
o curso de
Licenciatura em
Física do IFG
campus Goiânia

Finalidade de Criação do
curso

Estrutura e Funcionamento

Enfoque no conhecimento
específico em detrimento
do conhecimento
pedagógico
Atuação dos
professores na
instituição e na
licenciatura em
Física

Ati vidades de ensino

Ati vidades relacionadas
com pesquisa

Alteração de professor
somente de 1° e 2° grau
passando a atuar também no
ensino superior
Diversificação da área de
atuação e Perda do foco na
formação de nível técnico
Criado para atender a lei, por
interesses políticos.
Criado para atender a
demanda de professores
Adequação da Estrutura
Física e de Pessoal (Salas de
aula e de atendimento,
laboratório e biblioteca,
professores)
Supervalorização dos
conteúdos específicos;
Carga horária excessiva da
área de educação.
Aulas em sala e nos
laboratórios
Orientação de alunos

Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

4.3. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Nesta etapa do trabalho, o p rocesso busca tratar os dados de modo que
se tornem significativos (falantes) e válidos. Este tratamento permite o
estabelecimento de quadros resumo , diagramas, figuras e modelos, que
sintetizam e destacam as informações obtidas da análise. Uma vez que os
dados se tornaram falantes , pode-se realizar a interpretação , tendo em vista os
objetivos previstos ou em relação a descobertas inesperadas. (BARDIN , 2002,
p. 101)
Na terceira e última fase do processo de análise dos dados das respostas
dos questionários e das transcrições das entrevistas, a Interpretação, partindo-
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se das CA configuradas na etapa anterior , buscou-se compreensão para objeto
investigado na pesquisa em questão.
Na sequência, apresentam-se/interpretam -se as categorias identificadas
nas falas dos professores, conforme quadro 8.

4.3.1. Percepções dos pr ofessores sobre as mudanças na instituição

Começando

pela

categoria

configurada

como

P ercepções

dos

professores sobre as mudanças na instituição, que agrupou três subcategorias:
Expansão Física, Mudança na atuação dos professores e Descaracterização da
escola de nível técnico , expõe-se e discute -se a vi são dos professores
participantes acer ca das transformações ocorridas na instituição.
Na subcategoria Expansão Física os dados do material analisado
assinalam para a percepção de que ocorreu uma mudança na instituição com
um crescimento em número de campus, uma Expansão Física para além das
regiões metropolitanas , com a consequente interiorização da instituição em
nível estadual e nacional, alteração vista como positiva pelos professores em
termos de atendimento de alunos que antes não tinham condições de se
deslocarem até grandes centros para cursarem os cursos técnicos, mas
negativa com relação as condições de funcionamento e operação dos cursos
técnicos, fato observado nas falas contidas na Unidade de Contexto do quadro
a seguir :
Quadr o 11– UC da subcategoria “Expansão Física ”
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções
dos Expansão Física
professores
sobre
as
mudanças na instituição
Uni dade de Conte xto

Oportunidade
para
quem
antes não tinha condiç ões,
mas com falta de estrutura

Além disso sua expansão mesmo que pouco desordenad a vem trazendo
oportunidades a pessoas de cidades mais carentes, que antes não tiveram
oportunidade de estudar em uma Instituição que privilegia a boa formação
dos seus profissionais. (Q10) 2
Na época que estava no Campus ..., a mudança significativa foi a expansão do
... em termos de quantidade de Campus no interior do estado; mudança de
2

A let r a Q fo i ut il izada par a r epr ese nt ar o s pro fesso r es que r espo nder a m o quest io nár io .
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diretor geral para reitor e também aumento de cargos para a formação da
reitoria, como pró -reitoras e diretorias setoriais. ... Minha interpretação foi
que a mudança foi pa ra melhor, principalmente na organização
administrativa, infelizmente a estrutura dos novos câmpus, no seu início,
tiveram que passar por adaptações até que a estrutura oficial fosse
construída, ou seja, ficavam provisoriamente em prédios cedidos pela
prefeitura. (Q7)
Creio que a expansão dos câmpus e a disseminação da educação nos IFs é um
papel importante e que deve ser considerada como um avanço educacional,
claro não se pode deixar de questionar a estrutura e condições de tais
campus. Creio que uma mud ança na criação dos IFs são as edificações dos
câmpus bem definidas, qualquer professor tem condições de desempenhar um
belo trabalho nesses locais, campus estão sendo construídos com
planejamentos de laboratório e sala de aula próximos e separados por áre a.
(Q7)
Acredito que a criação dos IFs tem como objetivo expandir o ensino técnico e
as licenciaturas pelo território brasileiro. ( Q6)
Percebi uma expansão, uma criação irresponsável de cursos. Criação de
cursos integrais sem as condições de manutenção d os cursos. Considero
positiva a expansão pelo estado, levando o IFs para o interior do estado,
dando acesso à educação, formação a quem antes não tinha condições de se
deslocar para os grandes centros. (E1) 3
A vantagem é que houve a expansão da rede pelo Estado todo, não só em
Goiás, mas nos outros estados da federação, levando o conhecimento
tecnológico, que no caso era deficiência nossa aqui no Brasil, é deficiência
nossa aqui no Brasil. (E2)
Minha opinião é a seguinte, essa expansão já deveria ter acon tecido a muito
mais tempo, porque ela se limitava a Goiânia e depois Jataí, em detrimento
do norte de Goiás, a parte oeste também, todo Goiás, depois começou esta
expansão, isso aí foi muito bom. (E2)
... então eu acho que foi isso aí dessa política de exp ansão do ensino técnico,
mas só que não expandiu o ensino técnico. Foram criados vários IFs se m
condição nenhuma de ter. Nós temos dois (câmpus) aqui, o nosso e o Oeste, o
Oeste não tem nem prédio, foram criando sem estrutura nenhuma, então
expandiu, muito bom, mas sem uma estrutura. (E3)
Agora eu acho que essa criação, essa expansão que teve nos IFs, eu acho que
não foi benéfica não, foi bom que levou a escola para o interior, mas sem uma
estrutura, sem o investimento necessário para funcionar direito, nós temos
muitas reclamações do pessoal do interior quando vem participar de algum
encontro. (E3)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

3

A let r a E fo i ut il izad a par a r epr esent ar o s pro fesso r es ent r evist ado s pe lo pesqu isado r .
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Concordando com Rodrigues e Souza (2015, p.6), e com as percepções
dos relatos da maioria dos professores, mesmo que com uma expansã o carente
de estrutura e organização, é “incontestável” que o processo de expansão e
interiorização

dos

IFs

carrega

a

possibilidade

de

contribuir

para

o

“desenvolvimento sócio educacional do país”, sem deixar de reconhecer,
como os autores fizeram, a existência de limites para as políticas públicas e
programas para a educação pro fissional (FRIGOTO et al, 2005).
Na subcategoria Mudança na atuação dos professores, as falas dos
participantes da pesquisa atestam a alteração no trabalho realizado pelos
professores nas transformações ocorridas na intuição em consonância com o
que estabeleceram os dispositivos legais quando ampliou a área de atuação da
instituição de Escola Técnica para CE FET e de CE FET para IF, ampliando o
nível de atuação dos professores que ante s atuavam a nível de 1° e 2° graus
para cada vez mais se ocuparem com disciplinas de nível tecnológico e
superior, exigindo mais dos professores, sendo que muitos dos afetados pela
mudança não se encontravam preparados, com formação suficiente para
exercerem as atividades que passaram a desempenhar. Evidências apontadas
nas mensagens contidas nas UC do quadro :
Quadr o 12– UC da subcategoria “Mudança na atuação dos professores ”
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções
dos Mudança na atuação
professores sobre as dos professores
mudanças
na
instituição
Uni dade de Conte xto

Alteração
de
professor
somente de 1° e 2° grau
passando a atuar também no
ensino superior

Nenhuma alteração quanto a minha atuação como professor, mas creio que
uma mudança foi a passagem de professor de 1° e 2° graus para Professor
EBTT. Alguns professores questionavam a sua atuação em ensino superior
devido à sua posição de professor de 1 e 2 graus, alguns até se negavam a
lecionar no ensino superior por n ão possui formação pa ra isso. (Q7)
Sim ocorreu mudança, o meu contrato de trabalho era para ministrar aulas de
1° e 2° graus. Mudou porque passei a atuar no ensino superior, assumindo
também turmas de 3° Grau, exigindo mais de mim. (E1)
Aqui no instituto, na Física, não tem uma certa permanência em um certo tipo
de curso, vai mais pela carga horária mesmo, pela distribuição de aula, então
a gente passou a trabalhar com o curso de Engenharia Mecânica,
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Agrimensura, Geoprocessamento, Construção Civil, Engenharia Civil também.
(E2)
Passei a trabalhar em cursos superiores, mas não gostei. Atuei até na
licenciatura em Física, trabalhei no curso, não era engenharia civil ainda,
era tecnológico na área de edificações, trabalhava com F ísica 1. (E3)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Com a subcategoria Descaracterização da escola de nível técnico os
dados demostraram que a instituição perdeu o foco de trabalho com os cursos
técnicos, trabalho este que era reconhecido historicamente e socialmente pela
qualidade que prestava ao formar técnic os para o mercado de trabalho.
As perdas, segundo os participantes, vieram com a diversificação da
área de atuação dessas escolas que passaram a fazer de tudo um pouco,
trabalhando com alunos de nível médio, na modalidade EJA, superior e de
pós-graduação, contando com cursos superiores nas modalidades bacharelado
e licenciatura. Ocorreram perdas na carga horária das disciplinas do curso,
perdas de laboratórios para os cursos de nível técnico integrado ao ensino
médio, diminuição da atenção dada às atividades ligadas a estes cursos, com a
prová vel perda de qualidade do técnico formado pela instituição.
Quadr o 13– UC da subcategoria “Descaracterização da escola de nível
técnico”
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções
dos Descaracterização da Diversificação da área de
professores sobre as escola
de
nível atuação e Perda do foco na
mudanças
na técnico
formação de nível técnico
instituição
Uni dade de Conte xto
Assisti às reuniões da coordenação e direção da escola para a criação dos
Institutos. Teríamos cursos de graduação nas diversas engenharias, entre
outros cursos de outras áreas como Geomática, História, etc. Só recentemente
é que foram introduzid os os cursos de Licenciatura. (Q 8)
Entendo que a proposta era de transformar as antigas Escola s Técnicas em
instituições que resolveriam os principais problemas do país no que tange à
formação educacional (Licenciaturas, Educação de Jovens e Adultos e Cursos
na área tecnológica - Engenharias e afins). Neste processo de transformação,
os recursos fi nanceiros e de pessoal passaram a ser canalizados para outras
áreas, pre judicando os cursos técnicos. (Q 9)
Acredito que a transformação em IFs descaracterizou a instituição. Fez com
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que ela perdesse o foco e passasse a direcionar seus esforços para frente s
muito distintas. Por exemplo, no Campus Goiânia temos turmas de Educação
de Jovens e Adultos e turmas de Mestrado em Processos Sustentáveis. Como
exigir que um professor ministre aulas em modalidades/ní veis de ensino tão
distintos? (Q9)
Sinto que é uma instituição de ensino com forte potencial para tornar -se um
polo tanto de formação de bons professores para o ensino de ciências exatas
como, também, desenvolvedor de pesquisa científica e patentes aplicadas às
engenharias e seto res específicos da indústri a. (Q5)
Vejo a contratação de novos funcionários com alto nível de formação
(mestrado e doutorado) assim como políticas de capacitação do pessoal já
contratado (docentes e técnicos) como premente para formação de uma
“massa crítica” capaz de alavancar o d esenvolvimento científico da
instituição – aumentar o número de projetos qualificados a participar de
programas como PIBID e PIBIC e, também, para captar recursos de outras
fontes; aumentar o número de publicações com forte parâmetro de im pacto e
produção de patentes. (Q5)
Mas como fui ex -aluno percebo que a transição para IFG troux e muitos
benefícios para a sociedade, já que os IFs têm tido grande atuação na
formação bási ca, superior e pós-graduação. (Q10)
Foi uma mudança de uma escol a eminentemente técn ica para outra que
passava a ofertar além dos cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia
para formar tecnólogos, sem o status de universidade, não registrava os
cursos. (E1)
Agora com a passagem de CEFET para Instituto a vantagem é que houve a
criação dos cursos de licenciatura, principalmente, mas com isso ocorreu
perdas nos cursos de nível médio, porque houve redução da carga horária,
passou a ser duas aulas de Física, matemática e química, então isso aí foi
muito ruim, mas para formação de profiss ionais, no caso de professores, foi
bom, mais uma instituição que daria esses cursos de licenciatura,
bacharelado alguns também. (E2)
Hoje esse curso técnico aqui no IFG é um curso técnico, vamos falar assim,
que ninguém quer trabalhar, a maioria dos prof essores que entram aqui
querem trabalhar no curso superior, quase ninguém mais quer trabalhar no
curso técnico, eles acham que é rebaixar trabalhar no curso técnico, no
entanto eles são contratados para trabalhar no ensino técnico, aí chegam
aqui e falam que não quero dar aula no médio não, eu quero dar aula no
superior. Então o ensino técnico e médio foi relegado a segundo plano, hoje
só se fala em cursos superiores, em engenharias, em até pós -graduação, o
objetivo da escola quando foi criada, que era o en sino técnico, agora está
relegado ao segundo plano, eu imagino que vai acabar desaparecendo, se
continuar nesse ritmo, com o tempo a tendência é de não mais ter o ensino
técnico, só superior. (E3)
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É o que eu estou te falando, eles vislumbraram a criação d o superior e
largaram tudo, tinha uns três ou quatro subsequente aqui, hoje tem um e um
outro que está acabando parece, então ninguém está interessado mais, onde
está entrando o SENAI, aqui agora o subsequente ninguém quer. As
coordenações, elas que decide m, então aqui nós dividimos é por
departamento, departamento 1, 2, 3 e 4, o 2 é o que nós fazemos parte, entra
a Física, a matemática, a química, a biologia, o curso de meio ambiente o
curso de mineração, que era o outro curso que eu queria lembrar, então a
mineração e o meio ambiente ainda mantêm o curso técnico, chamam controle
ambiental e mineração mesmo. Mesmo lá na coordenação ninguém quer
trabalhar, a coordenadora mesmo fala que ninguém quer dar aula lá no curso
técnico, todos querem trabalhar no curs o superior, porque tem curso de
engenharia, as engenharias, tem engenharia de meio ambiente, tem
engenharia civil, engenharia elétrica, e estão criando mais cursos de
engenharias. Na área de mineração eles tinham um curso, não sei de ainda
mantém, eles man tinham até pouco tempo, mas eles estão querendo acabar e
colocar um curso superior. Então a tendência é o técnico desparecer,
infelizmente, porque a escola quando foi criada era para ministrar um curso
técnico. (E3)
Eles estão mantendo o curso técnico por isso, mas mantendo de qualquer
maneira, não estão investindo no curso técnico. Mantém o curso técnico para
ficar dentro da lei, mas direciona mais para o ensino superior. O próprio
professor se recusa muitas vezes a dar aula no curso técnico, principalmen te
os que fazem doutorado, eles falam: “Eu não fiz doutorado para dar aula no
ensino médio”, para ele dar aula no ensino médio é uma desvalorização, eu
não penso assim, mas muitos pensam assim. (E3)
Sob o meu ponto de vista nós perdemos muito quando passa mos de ETF para
CEFET, e de CEFET para IFG a perda para os cursos técnicos, foi enorme.
Criou-se muitos cursos superiores, a escola inchou, mas o curso técnico
mesmo está desvalorizado, está relegado a segundo plano, não tem atenção
nenhuma da escola, nada do que é feito aqui é voltado para o ensino técnico,
tudo é voltado para o superior, desde o professor, a coordenação e o
departamento, tudo pensando no superior. Agora já está mudando, está
pensando-se em pós-graduação. (E 3)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Segundo Aze vedo et all (2012) , ao criticarem Pacheco e Rezende (2009)
em seus comentários e reflexões sobre a Lei 11.892 de 29 de Janeiro de 2008
BRASIL,2008), a lei elaborou uma multiplicidade para a atuação dos IFs,
levando-os a fazer de “ tudo um pouco” , e consequentemente reduzindo sua
ação dentro do ensino técnico de nível médio, cuja competência era
comprovada.
Esta redução se deu, como se verificou nas falas, em termos de
qualidade dos cursos técnicos, mesmo que devido à expansão tenha ocorrido,
em termos quantitativos, o aumento da oferta, é possível questionar-se, em
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termos de qualidade às mudanças nos IFs para a educação profissional de
nível médi o, já que ao se diversificarem à s ações da instituição reduziu -se a
atenção dada aos cursos técnicos d e nível médio.
Nas falas anteriores, apresentadas por um dos entrevistados , chamou a
atenção para a desvalorização dos cursos técnicos : pelos professores recémcontratados,

que

preferem

trabalhar

com

cursos

superiores;

pelos

coordenadores das áreas, que buscam por projetos para criarem cursos
superiores em suas áreas ; e pela própria gestão dos departamentos que
destinam a maioria de suas ações aos cursos de nível superior.
“O pr ó pr io pro fe sso r se r ecusa mu it a s vez es a dar au la no s cur so s
t écnico s, pr inc ip a l me nt e o s que fa ze m do ut o r ado, ele s fa la m: “E u
não fiz do ut or ado par a dar au las no ens ino méd io ”, par a e le dar
au la no e ns ino méd io é u ma de s va lo r iz ação , eu não penso ass i m,
ma s mu it o s pens a m a ss i m”. ( E 3)
“Mes mo lá na co o r denação ningué m que r t r aba lhar , a co or denado r a
me s mo fa la que ningu é m quer dar au la lá no cur so t écnico , t o do s
quer e m t r aba lhar no cur so super io r , por que t em cur so de
enge nhar ia, as e nge nhar ias, t e m e nge nhar ia de me io a mb ie nt e, t em
enge nhar ia c iv i l, e ng e nhar ia e lét r ica, e est ão cr ia ndo ma is cur so s
de e nge nhar ias. Na ár ea de miner ação e les t inha m u m cur so , não se i
de a inda ma nt é m, e les ma nt inha m at é po uco t empo , mas e les e st ão
quer endo aca bar e co lo car u m cur so sup er io r . E nt ão a t endênc ia é o
t écnico despar ec er , infe l iz me nt e, por que a es co l a qua ndo fo i cr iada
er a par a min ist r ar um cur so t écnic o ”. ( E3)

Araújo e Grischke (2012) argumentam que vários dispositivos, entre
eles a valorização por titulação, têm atraído docentes com trajetórias
formativas acadêmicas para os IFs, graduados e pós -graduados, que em sua
maioria, desconhecem os embates e discussões políticas que permearam o
histórico da formação profissional no Brasil, tensões que fizeram com que
foco de ação da instituição fosse o atendimento das necessidades dos
trabalhadores e das de mandas do mercado de trabalho.
Neste contexto em que os professores recém-contratados não conhecem
o histórico de embates que configuram a educação profissional no Brasil,
particularmente na instituição, e com uma trajetória formativa de natureza
acadêmica, muitos vislumbram a carreira docente nos IFs como uma
oportunidade para continuidade de suas trajetórias acadêmica, desvalorizam
os cursos técnicos na instituição.
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4.3.2. Percepções do s pr ofessores sobre o curso de Licenciatura em F ísica
do IFG campus Goiânia

A se gunda categoria configurada como Percepções dos professores
sobre o curso de Licenciatura em Física do IFG campus Goiânia, incorporada
por

três

subcategorias:

Finalidade

de

Criação

do

curso ;

Estrutura

e

Funcionamento e Enfoque no conhecimento específico em detrimento do
conhecimento pedagógico, expõe -se as opiniões dos professores acerca do
curso de Licenciatura em Física, sendo importante destacar que as mesmas
apareceram explicitamente , ou implicitamente , nas falas dos participantes da
pesquisa.
Na subcategoria Finalidade de Criação do curso encontram-se dispostas
duas UR: 1) Criado para atender a lei, por interesses políticos e 2) Criado
para atender a demanda de professores. Percebem-se duas opiniões sobre a
criação do curso, sendo que a pr imeira para atender a lei apareceu na grande
maioria das respostas obtidas,
Quadr o 14– UC da subcategoria “Finalidade de Criação do curso ” na UR
“Curso criado para atender a lei ”
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções
dos Finalidade de Criação Curso criado para atender
professores sobre o curso do curso
a
lei, por interesses
de Licenciatura em Física
políticos.
do IFG campus Goiânia
Uni dade de Conte xto
Aumentar o número de licenciaturas oferecidas pelo IFG ( Q1)
Esse curso foi criado po r interesses puramente políticos. (Q 3)
O curso surgiu por força da lei. Era necessária sua criação para cumprir os
20% de vagas para as licenciaturas nos IFs. Tanto é que o projeto foi
concluído com o curso em andamento (depo is de 2 anos). (Q9)
Foi de cima para baixo, nós estávamos preparando mesmo um projeto,
estávamos no caminho, mas nós não tínhamos um projeto ainda quando vimos
o edital aberto com inscrição para o vestibular em Licenciatura em Física, aí
nós assustamos e foi aquela correria, não tính amos professores, aí contrata,
faz concurso rápido, foi assim, igual quando todo curso é criado aqui, não é
de acordo com o que a instituição quer, mas de acordo com o que a cúpula
quer. (E3)
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A reitoria, eles que definem o que vai ser dado, a política é toda definida lá,
acho que toda instituição é assim, não sei, mas a nossa é assim. (E3)
A licenciatura em Física caiu de gaiato, foi para atender a lei. (E3)
Para criar um curso de engenharia tem que criar um curso de licenciatura
para atender aquela prop orção. Agora estão falando em criar licenciatura
nas outras áreas. Já tem em História, em Música, Matemática e Português. E
vão criando. Depois em biologia, para a coisa ir caminhando para os 25%.
Por isso que estão criando esse tanto de licenciatura, se n ão se contraria esse
percentual, aí o governo não manda a verba, porque ela é direcionada. (E3)
Ingressei no IFG há 4 anos. Nesse momento o curso de Licenciatura estava
sendo discutido já há uns dois anos. Um ano após o meu ingresso, poucos
avanços foram obtidos na elaboração do projeto político -pedagógico do
curso, excetuando -se modificações na matriz curricular. Uma comissão de
quatro professores foi designada oficialmente para essa tarefa, mas as tarefas
eram divididas a todos os docentes da coordenação de Física. Um ano após o
meu ingresso, em uma reunião, foi informado que a reitoria queria o aval da
coordenação de Física para aprovar a abertura do curso. A maioria se
mostrou favorável. Algo em torno de seis meses se passa ram e o curso foi
aberto. (Q4)
Também considero que, mesmo que em segundo plano, os IFs podem
contribuir significativamente para a formação de professores qualifi cados
para a educação básica. (Q 4)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Enquanto que a segunda opinião apareceu na fala de alguns professores:
Quadr o 15– UC da subcategoria “Finalidade de Criação do curso ” da UR
“Criado para atender a demanda de Professores ”
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções dos professores
sobre
o
curso
de
Licenciatura em Física do
IFG câmpus Goiânia
Uni dade de Conte xto

Finalidade de Criação Criado para atender a
do curso
demanda de professores

... não conheço a história do curso, mas acredito que seja pela oportun idade
de formar professores de F ísica que continua com um dé ficit grande em nos so
estado. (Q10)
Sei que a Licenciatura em Física, assim como outras licenciaturas, surgiu no
IFG na tentativa de lutar contra um problema existente no Brasil que é a falta
de professores. (Q6)
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Eu cheguei a conversar com um professor na época, mas eu não somei em
absolutamente nada. Hoje, após estar nele, eu creio que seja o que está no
PPC, que é de formar físicos, licenciados, ed ucadores aí para a sociedade.
(Q7)
A licenciatura em F ísica no câmpus Goiânia surge com a demanda de
professores licenciados para o ensino de Física na região e no Brasil. (E1)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Lançando um olhar para a primeira opinião, uma UR da subcategoria
finalidade de criação do curso, pode -se depreender que o mesmo teve como
justificativa de implantação a neces sidade de se cumprir o percentual mínimo
de 20% das vagas para os cursos de licenciatura, e de programas especiais de
formação pedagógica, principalmente nas áreas de ciências, matemática e para
a educação profissional, estabelecido pela lei 11.892 de 29 d e dezembro de
2008. Para tanto, destacamos as falas:
“Au me nt ar o nú mer o de lice nc iat ur as o fe r ec ida s pe lo I FG”. ( Q 1)
“O cur so sur g iu po r fo r ça da le i. E r a nec ess ár ia sua cr ia ção par a
cu mpr ir o s 20% de vaga s par a as l ice nc i at ur as no s I Fs. T ant o é que
o pro jet o fo i co nc lu ído co m o cur so e m a n d a me nt o ( depo is de 2
ano s) ”. ( Q 9)
“A l ice nc iat ur a e m F ís ica ca iu de ga ia t o, fo i par a at ender a le i”.
( E 3)
“P ar a cr iar u m cur so de e nge nhar ia t e m qu e cr iar u m cur so de
l ice nc iat ur a par a at ender aque la pr o por ção .. .. Po r i sso que est ão
cr ia ndo esse t ant o de lice nc iat ur a, se não se co nt r ar ia ess e
per cent ua l, a í o go ver no não ma nda a ver ba, po r que e la é
d ir ec io nada”. ( E 3)

Nelas evidencia -se, segundo a percepção da maioria dos professores
participantes da pesquisa, que a cri ação do curso de licenciatura em Física se
deu para atender o que foi estabelecido pelo dispositivo legal, levantando a
questão sobre a real necessidade de se implantar um curso de licenciatura em
Física no campus Goiânia do IFG.
Lima (2013) ao apresentar uma análise sobre a oferta de formação de
professores nos IFs argumenta que a mesma se dá por uma demanda externa
sistematizada por dispositivo legal, numa tentativa de se cobrir o vazio
docente, cuja origem se remete a outros aspectos históricos da educa ção
brasileira, e que o combate a escassez de professores foge do dom ínio das
instituições formadoras, e assim , a afirmação de que os IFs se constituíram
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como instituições consolidadas na formação de professores é desprovida de
propriedade, esta consolidaç ão se deu apenas de forma legal.
Não pode-se deixar de expor a segunda opinião sobre o tema. A UR
“Criado para atender a demanda de professores ”, apesar de representar a
percepção

de

um

menor

número

dos

participantes

da

pesquisa ,

esse

entendimento express o por uma menor parte dos professores , está relacionado
com uma real necessidade existente no Brasil, a falta de professores nas áreas
de ciências e matemática, principalmente em Física, conforme ap resentado no
relatório sobre a e scassez de professores no ensino médio (BRASIL, 2007),
que apresenta -se a seguir:
Os dado s do I NE P, me s mo que pr e li m inar es, apo nt a m par a u ma
nec ess id ade de cer ca de 235 mi l pr o fe s so r es par a o E ns ino Méd io
no pa ís, par t icu lar me nt e na s d isc ip l ina s de F ís ic a, Qu ím ica,
Mat e mát ica e B io lo g ia, . . .. Pr ec isa - se, por exe mp lo , de 55 mi l
pr o fesso r es de F ís ica ; ma s, e nt r e 1990 e 2001, só sa ír a m do s ba nco s
univer s it ár io s 7. 216 pr o fesso r es nas l ic enc iat ur as de F ís ic a, e a lgo
s im i lar t a mbé m se o bser vo u na d isc ip l ina de Qu ím ic a. Ainda a
t ít u lo de exe mp lo , e m 2001, fo r mar a m - s e pe la U niver s idad e de S ão
P au lo ( US P ) , a ma io r da s u niver s idade s br as i le ir as, 172 pr o fes so r es
par a lec io nar nas quat r o disc ip l inas: 52 e m F ís ica, 42 e m B io lo g ia,
68 e m Mat e mát ica e ape nas 10 e m Qu í m i ca. ( BRAS I L , 2007)

A escassez de professores no Brasil é um problema sério e urgente,
sério porque afeta concretamente a educação como um todo, urgente pois
reivindica

de

imediato

um

maior

número

de

professores

formados,

principalmente na área de Física, mas somente a necessidade desta mão de
obra não será capaz de el evar o quantitativo de licencia dos em Fí sica, não
será apenas aumentando a oferta de vagas que o problema alcançará uma
solução, existem outros fatores , como a baixa valorização social, a baixa
remuneração salarial, o excessivo formalismo matemático e a pouca aplicação
cotidiana dos conteúdos estudados, que estão relacionados com a falta de
estudantes nas licenciaturas, em particular em Física ( LUNKES e

ROCHA

FILHO, 2011), fatores a se considerar para que um curso de l icenciatura em
Física seja criado.
A

próxima

subcategoria

inserida

na

categoria

Percepções

dos

professores sobre o curso de Licenciatura em Física do IFG campus Goiânia é
a Estrutura e Funcionamento, subcategoria que tem como UR a Adequação da
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Estrutura Física e de pessoal, envolvendo salas de aula, salas de atendimento,
laboratórios, biblioteca e seu acervo, professores da área e técnicos.
Segundo as falas da maioria dos professores o curso de licenciatura em
Física a estrutura e o suporte são mínimos, c ontando com: salas de aula
adequadas;

laboratórios

relativamente

satisfatórios,

pois

estão

sendo

estruturados aos poucos, está faltando o laboratório de Física moderna, e o
laboratório de Física Básica funciona com o número mínimo equipamentos;
não existem salas para que os professores realizem atendimento aos alun os e
desenvolvam suas pesquisas.
Ainda se gundo os relatos, os professores são contratados depois que
surgem a dem anda de aulas, fato que deixou os alunos sem aulas nas
primeiras turmas do curso; o único técnico de laboratório existente foi
contratado depois, com o curso em andamento. Apresento a seguir, no quadro
14, alguns desses aspectos enc ontrados nos relatos que sugerem a falta de
planejamento para criação, suporte e desenvolvimento inicial do curso.

Quadr o 16– UC da subcategoria Estrutura e Funcionamento
Categoria

Subcategoria

Percepções
dos Estrutura
professores sobre o Funcionamento
curso de Licenciatura
em Fí sica do IFG
campus Goiânia
Uni dade de Conte xto

Uni dade de Registro
e Adequação
da
Estrutura
Física e de Pessoal (Salas de
aula
e
de
atendimento,
laboratório
e
biblioteca,
professores)

Os alunos de Licenciatura em F ísica contam com uma excelente estrutura de
aparatos experimentais, salas para estu dos individuais e biblioteca. (Q 2)
Estrutura e suporte são mínimos a ponto de não haver salas para os
professores desenvolverem suas pesquisas e orientações dos estudantes. (Q1)
Considero que é o mínimo possível. Temos laboratórios de Física Básica, mas
não temos de Física Moderna. A bibliot eca possui uma quantidade
insuficiente de livros. E, para finalizar, numa instituição onde a grande
maioria dos professores trabalham no regime de Dedicação Exclusiva,
considero inadmissível os professores não possuírem salas para trabalhar na
pesquisa e atendimento de alunos. (Q 9)
A estrutura física, entre salas de aula e laboratórios, é satisfatória, mas
precisa ser melhorada. A quantidade de equipamentos para as aulas de
laboratório é pequena, mas tem atendido na realização dos experimentos de
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Física básica mais importantes. Não há espaços de atendimento dos
professores aos alunos, o que tem ocorrido nas próprias salas de aula,
laboratórios e no espaço do departamento ao qual o curso está vincula do.
(Q4)
A estrutura da instituição ainda está em construç ão, mas já se pode dizer que
a mesma seja adequada ao desenvolvimento do curso. (Q 6)
Nossos laboratórios atendem as
incrementados aos poucos. (Q 8)

exigências

do

curso

e

estão

se ndo

Considero boa a estrutura de salas de aula e razoável a estrutura dos
laboratórios de ensino. Todavia, é minha opinião que os docentes da
Licenciatura de Física têm o dever de identificar as demandas do curso e
empreender o trabalho de captar recursos necessários (seja por projetos de
tramitação no IFG e/ou junto a SECTEC -GO, MEC e MCT ou outras fontes) –
e.g. aquisição de mais livros específicos na biblioteca, compra de novos kits
para os laboratórios de ensino, gabinetes para permanência dos docentes na
instituição e consequente atendimento aos alunos f ora do período da aula e
etc. (Q5)
No início não tinha estrutura, ela foi construída aos poucos. Ainda não está
pronto. Houve recursos para aquisição de materiais e equipamentos de
laboratório, e garantia de funcionamento de parte dos laboratórios. Não
havia se quer um técnico d e laboratório até julho de 2014 para cuidar dos
laboratórios. A partir de 2014/2 um técnico foi contratado. (E1)
A gente tem uma construção, um andar praticamente, e todo o recurso que
precisamos para comprar equipamentos para o laboratório, mas e m
quantidades pequenas, mas antes pouco do que nada. Nós tivemos época aí
que em certos governos não se comprava nenhuma folha de papel para a
instituição, então era regrado, agora não nós temos aí a oportunidade de
montar um laboratório novo, você deve ter visto, com material tudo novo e
tudo mais, e nos institutos aí fora também, a gente teve essa oportunidade,
então essa foi a vantagem. (E2)
Aí é que está, não tem nenhuma estrutura. A estrutura é muito fraca, cria -se o
curso e aí é que vai contratar o professor , ficando as vezes dois ou três meses
sem aula, sem laboratório, aí não tem e precisa fazer as coisas de última
hora, então não foi planejado, não tem um planejamento. Vamos criar um
curso de licenciatura em Física, então vamos antes contratar o professor e
adquirir os equipamentos, agora cria o curso e depois vamos contratar o
professor e providenciar o equipamento. Então a coisa é feita ao inverso,
primeiro cria-se o curso depois vamos ver a estrutura para aquele curso,
então vai criando aos poucos, então sabe qual é a preocupação? É com o
reconhecimento, e como o reconhecimento é feito depois de três ou quatro
anos, aí pensa -se “ Nesses três, quatro anos dá tempo para gente estruturar o
curso, mas aí as primeiras turmas ficam no prejuízo. Eles fizeram o n egócio
sem planejamento nenhum. (E3)
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Estrutura só depois do curso criado. Eu imagino que depois de certo tempo a
estrutura vai chegando, daquele jeitinho brasi leiro, vai dando um jeito. (E3)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Um dos aspectos que chamou a atenç ão em uma das falas dos
participantes foi a falta de planejamento para implementação e funcionamento
inicial do curso, pois é possível relacionar o relato desta UR, estrutura e
funcionamento, com a UR curso criado para atender lei, por interesses
políticos, já que o presente aspecto reforça ria a ideia de segundo plano para o
curso de licenciatura em Física na instituição.
No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFG para o
período 2012-2016, documento tido como resultado de uma construção
coletiva em congresso institucional , está expresso que a instituição está em
expansão em número de câ mpus e de cursos, e com isso a infraestrutura
física,

as

instalações

e

os

laboratórios

passam

por

avaliaç ões

e

redimensionamentos periódicos , visando atender às demandas identificadas
(PDI, p. 135 -136), o que explicaria a falta de salas para que os professores
desempenhem suas atividades e a demanda por mais equipamentos de
laboratório, tendo em vista que o curso ainda está em implantação.
Também devido ao processo de expansão, os professores e técnicos são
contratados de acordo com as necessidades dos câmpus.
Com relação aos acervos das bibliotecas , o PDI traz que o s mesmos
estão sendo amplia dos e atualizados regularmente , atendendo às coordenações
dos cursos e os professores, e que anualmente , uma verba orçamentaria é
destinada para estas ampliaç ões e atualizaç ões. As bibliotecas, de acordo com
o documento, foram dimensionadas de acordo com os cursos implantados e em
implantação. (PDI, p. 137)
É preciso dizer que , segundo o PDI, a implantação do curso de
Licenciatura em Física no Campus Goiânia do IFG esta va prevista para o ano
de 2013, ou seja, fazia parte da programação de oferta de cursos regulares da
instituição (PDI, p. 65), mesmo levando -se em conta que a impl antação das
licenciaturas nos IFs ocorrem pela força de um dispositivo legal, não se pode
deixar de mencionar a existência de uma ação planejada para a implantação de
um curso específico, pode -se sim, questionar quais critérios devem ser
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utilizados na escolha de um curso. De acordo com o PDI os cursos são
implantados considerando -se :
. . . os resul t ados de est udos r eal i zados, i ndi cações e de di ál ogos da
Pró - R ei t ori a de E nsi no, Col égi o de Di ri gent es, Di reção - Geral dos
Câmpus, Depart ament o de Á r eas A cad êmi cas e Coo rdenaçõe s de
Curso, t endo como ref erênci a os e st udos do Observat óri o do mundo
do t rabal ho, o di ál ogo com a soci edade, em especi al com o poder
públ i co no âmbi t o dos muni cí pi os em qu e os câmpu s est ão i nse ri dos
e no âmbi t o est adual , bem como a comuni dade acadêmi ca como um
t odo. (PDI , p. 64)

Se de fato toda s as instâncias citadas no documento foram consultadas ,
quando se objetivou implantar o curso, não se pode inferir , a princípio, que o
curso de Licenciatura em estudo foi implantado sem o conhecimento d os pares
envolvidos, principalmente no caso dos docentes do curso, porém, poderíamos
indagar sobre a aceitação do curso pelos professores.
Uma

fala

de

um

dos sujeitos da

pesquisa

responde

ao último

questionamento. A fala confirma a existência de uma consul ta por parte da
Reitoria aos professores em relação a implantação do curso, e que, segundo o
sujeito, a maioria dos professores se mostraram favoráveis a criação do
mesmo:
Um ano após o meu i ng res so, em uma r euni ão, f oi i nf ormado que a
rei t ori a que ri a o av al da coord enação de Fí si ca para aprova r a
abert ura do curso. A mai ori a se most rou f avorável . A l go em t orno
de sei s mese s se passa ram e o curso f oi abert o. (Q 4)

Ainda assim, a consulta realizada pela Reitoria possuiu como
objetivo a implantação de um cur so de licenciatura em vez de um curso
voltado para atender, por exemplo, o setor industrial. Deixando a dúvida em
relação ao propósito real de sua cr iação, para cumprir a lei ou para atender à
demanda de professores de Física na região.
Na última subcatego ria da CA Perc epções dos professores sobre o curso
de Licenciatura em Física do IFG campus Goiânia, as respostas dos
professores participantes da pesquisa mostraram a visão do corpo docente da
área específica de Física sobre a abordagem e o direcionamento que uma
licenciatura em Física deveria ter para ser considerada adequada ao propósito
de formar professores de Física.
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Segundo al gumas das falas, um “bom” professor de Física precisa
apenas de uma sólida formação específica, enquanto

que a formação

pedagógica assumiria um papel complementar, até mesmo irrelevante, ideia
presente dentro da perspectiva da racionalidade técnica, conforme se pode
perceber nas falas abaixo.

Quadr o 17– UC da subcategoria Enfoque no conhecimento específico em
detrimento do conhe cimento pedagógico
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Percepções dos
professores sobre o
curso de Licenciatura
em Física do IFG
campus Goiânia
Uni dade de Conte xto

Enfoque no conhecimento
específico em detrimento
do conhecimento
pedagógico

Supervalorização dos
conteúdos específicos;
Carga horária excessiva
da área de educação.

O curso possui como principal finalidade a formação de um exc elente
profissional na área de F ísica fundamental. Os conteúdos da área de
educação servem apenas como solidifi cação do que um bom professor possui
mesmo antes de entrar em sala de aula, paixão pelo que ensina. (Q 2)
Um físico bem f ormado será um bom professor. (Q 2)
O destaque do PPC é a grade curricular focada em uma forte fo rmação em
Física fundamental. (Q 2)
Eu destaco, principalmente, a grande quantidade (desnecessária na minha
opinião) de disciplinas do núcleo de Educação. Destaco que isto não foi
colocado no projeto por vontade do Núcleo Docente Estruturante, mas por
imposição da Pró-reitoria de Ensino. (Q 9)
Destaco o esforço para se diminuir a atuação dos pr ofessores de F ísica no
curso. (Q1)
... do curso mesmo sobra pouca coisa, aí o aluno sai com muito mais matérias
na área de educação e muito pouco em F ísica. (E3)
A matriz curricular concebida com a pre ocupação de formar professores
pesquisadores, abrir esta possibilidade, dessa formar pensava -se em dar
oportunidade para continuidade de estudos em nível de pós -graduação em
Física. (E1)
Eu destacaria, p or exemplo, quando eu lecionei F ísica 4, senti a necessidade
que a Mecânica Quântica fosse obrigatória, e não optativa para o curso de
licenciatura. Também vi que algum ponto quando você trabalha um TCC de
Física, exemplo Mecânica Quântica, esta tem que estar contemplada lá no
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PPC do curso, senão você não poderá orientar no TCC. Então tenho uma
ressalva nisso aí, isso poderia ser olhado. Outra coisa que eu olhei também,
foi que no estágio, como pré -requisito, o aluno deveria, para fazer o estágio,
no mínimo ter passado pelas Física 1, 2, 3 e 4. (Q 7)
O que assusta nele é o fato de cerca de 50% das disciplinas não terem nada a
ver com Física, ou seja, é um curso híbrido, não um cur so de licenciatura em
Física. (Q3)
Destaco a formação forte do tronco comum de disciplinas, e o conjunto de
disciplinas mais avançadas que foram colocadas como discipli nas optativas
para os alunos. (Q8)
Destaco no PPC do curso a intenção de formar professores de Física para
atuarem como pesquisadores também. (Q 6)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

Das falas anteriores destaca -se algumas ideias que merecem atenção. A
primeira dela s é a concepção de que um Físico bem formado será um “ bom
professor”, nela fica evidente a percepção de que o conhecimento específico
do conteúdo a se r ensinado é suficiente para que a formação de um professor
de Física esteja completa, bastando “ uma forte formação em Física”.
Tal perspectiva demonstra que para os participantes da pesquisa, a
formação de um professor não carece de outros saberes (FREIRE, 2011), do
conhecimento pedagógico do conteúdo e do conhecimento curricular para o
ensino. Como podemos observar nas falas.
“E u dest aco , pr inc ipa l me nt e, a gr ande q uant idade ( de s nece ssár ia na
m inha o pinião ) de disc ip l inas do núc leo de E ducação. Dest aco que
ist o não fo i co lo cado no pro jet o por vo nt ade do Núcleo Do cent e
E st r ut ur ant e, ma s po r impo s ição da P ró -Re it o r ia de E ns ino ”. ( Q 9)
“O que a ssust a ne le é o fat o de cer ca de 50% das d isc ip l inas não
t er em nada a ver co m F ís ica, o u seja, é um cur so híbr ido , não um
cur so de lic e nc iat ur a em F ís ica”. ( Q 3)
“. . . do cur so me s mo so br a po uca co isa, a í o a lu no sa i co m mu it o
ma is mat ér ias na ár ea de educação e mu i t o po uco em F ís ica”. ( E 3)

Este ponto de vista indica uma visão que contraria a s ideias defendida
por Schulman (1986), Mizukami (2004) e demais seguidores, as quais
compartilho, quando apresentou três categorias de conhecimentos necessários
para constituir a “Base do conhecimento” do professor. Segundo o autor, esta
“Base” seria formada por: “conhecimento específico do conteúdo ”, referente
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ao conteúdo que se ensina; “ conhecimento pedagógico do conteúdo ”, alusivo
aos

modos

de

representar

e

estabelecer

o

conteúdo

para

torná -lo

compreensível para os alunos; “ conhecimento curricular ”, representando o
conhecimento dos programas de ensino e materiais didáticos disponíveis para
estes programas, características dos mesmos a se levar em conta quando da
utilização, ou não, em determinado nível escolar. (SHU LMAN, 1986)
Outro aspecto levantado nesta subcategoria que aparece em uma das
falas, “... senti a necessidade que a Mecânica Quânt ica fosse obrigatória, e
não optativa para o curso de licenciatura” (Q7) , causou preocupação: um
possível encaminhamento que sistematizaria a inserção na matriz curricular
de uma disciplina específica do bacharelado, Mecânica Quântica, apontando
para um cuidado a ser tomado para que não se configure um curso de
licenciatura mascarado de bacharelado, proposição apresentada no documento
intitulado Carta de Natal 4.
Em outro trabalho Araújo e Rodrigues (2001 ) ao compararem as
ementas e os livros mais utilizados nas disciplinas Física Moderna e Mecânica
Quântica, chegaram à conclusão que a disciplina de Mecânica Quântica,
pertencente apenas ao bacharelado, possui um rigor matemático maior,
exigindo

conhecimentos

aprofundados

de

Física

M atemática,

portanto,

necessária apenas para aqueles que desejam continuar seus estudos na área
específica de Física, assim a disciplina de Física Moderna da licenciatura
seria suficiente n a formação do professor de Física que irá atuar na educação
básica, confirmando que a disciplin a de Mecânica Quântica seja necessária
para o curso de Bacharelado em Fí sica.
Outra ideia que aparece nas falas resultantes das percepções dos
professores em relação ao que merecia ser destacado do PPC do curso foi a
perspectiva

de

se

formar

professores

pa ra

atuarem

também

como

pesquisadores. O ponto de vista relatado assinala para uma tendência de
formação em pesquisa na área específica, indicando a inexistência de uma
concepção de se formar um professor-pesquisador ( prof essor que pe squisa a sua
própria prática, adquir indo autonomia para diri gir suas a ções no f aze r e ref az e r
4

Cart a de Nat al : Do cu me nt o r esult a nt e do s debat es e d iscu ssõ es no I Fó r um Na c io na l das
L ice nc iat ur as do s I nst it ut o s Feder a is – e m bu sca d e u ma I de nt idade. E ve nt o r ea lizado no
I FRN, Nat a l, no ano de 2010. O do cume nt o ent r egue ao r epr esent ant e da S E T E C
apr ese nt o u vár ias sug e st õ es par a a me lho r ia das lic e nc iat ur as no s I Fs.
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docente) na área de ensino, como pode -se perceber nos recortes das respostas

abaixo.
“A mat r iz cur r icu lar co nce bida co m a pr eo cupação de fo r mar
pr o fesso r es pesqu is ado r es, abr ir e st a po ss ibi lid ade, des sa fo r mar
pensa va - se e m d ar o port unidad e par a co nt inu idade de est udo s em
níve l d e pó s - gr aduação em F ís ica”. ( E 1)
“De st aco a fo r mação fo r t e do t ro nco co mu m de d isc ip l ina s, e o
co nju nt o de disc ip l ina s ma is a va nçada s que fo r a m co lo cadas co mo
d is c ip l in a s o pt at iva s par a o s alu no s”. ( Q 8)
“De st aco no P P C do cur so a int enção de fo r mar pr o fes so r es de
F ís ica par a at uar em co mo p esqu isado r es t ambé m”. ( Q 6)

Analisando as respostas dos questionários feitas pelos professores
participantes da pesquisa e a s observações realizadas no estudo do PPC do
curso de licenciatura em Física, percebe -se que a concepção de professor pesquisador, segundo a área de educação (STENHOUSE, 1993; ELLIOT, 1998;
DICKEL, 1998; LÜDKE, 2003; MALDANER, 2006), a área na qual se enqu adra o
licenciado em Física, não aparece , ou possui uma pequena expressivi dade no
PPC, presente em algumas das ementas das disciplinas de está gio curricular
supervisionado, com uma singela menção no objetivo geral do curso de um
pesquisador em atividades d e ensino, mas que não caracteriza claramente a
perspectiva de professor -pesquisador.

4.3.3. Atuação dos pr ofessores na instituição e na Licenciatura em F ísica.

A última Categoria de Análise foi configurada tendo em vista a
importância de como os profes sores de Física exercem suas atividades no
IFG, identificando como os professores atuam nessa nova instituição ,
obrigada a desenvolver suas aç ões nas vertentes de ensino, pesquisa e
extensão. Assim configuraram -se duas subcategorias relativas ao tema:
Ati vidades de ensino e Atividades relacionadas com pesquisas.
Com relação a primeira subcategoria desta CA, identificou -se que a
maioria dos professores dividem seus horários com atividades em sala, na
condução das aulas em sala de aula e em laboratórios e em momentos de
planejamento, elaboração de avaliações e de roteiros dos experimentos,
correção de avaliações e relatór ios, inclusive quando atuam na Licenciatura
em Física.
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Quadr o 18– UC da subcategoria Atividades de ensino
Categoria
Subcategoria
Uni dade de Registro
Atuação
dos Ati vidades de ensino
professores
na
instituição
e
na
licenciatura em Fí sica
Uni dade de Conte xto

Aulas em
laboratórios

sala

e

nos

A maior parte do tempo estou lecionando e ocupado com avaliações de
trabalhos, relatórios e preparaçã o de aulas. Procuro arrumar um espaço na
minha rotina para fazer trabalhos de pesquisa, mas o incent ivo da
instituição é pequeno. (Q 4)
Tenho um enorme prazer em mini strar aulas de Física para as turmas de
engenharia. Normalmente tenho turmas com muitos bo ns alunos. Na
licenciatura em particular, em função do conteúdo da disciplina, Evolução
da Física, estou tendo um prazer ainda maior – revisitar a vida dos grandes
cientistas e mostrar suas teorias aos alunos. Preocupa -me, no entanto, a má
formação e desc onhecimento de teoria básica, tanto em F ísica quanto em
matemática, da maioria de nossos alunos do curso de licenciatura. ( Q8)

Se resume em atividades relacionadas à sala de aula, como preparação de
aulas, elaboração e correção de provas. (Q 3)
Ministro aulas para a turma do 1º período, além de trabalhar com uma
turma de 1º ano do Ensino Médio. Gosto de trabalhar nesta instituição pois
ela me dá autonomia (em alguns aspectos) para atuar do meu jeito. Posso
dar aulas práticas para a turma de Ensino Médio. Tenho condições de dar
plantões de dúvidas no contra turno. Marco aulas extras quando considero
necessário. Adicionalmente, trabalho no Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência. Neste programa, os bolsistas têm a oport unidade
de ir a uma escola pública parceira e vivenciar alguns aspectos da vida de
docente. Isto contribui para a formação dos licenciandos, bem como para os
alunos da escola parceira, pois eles passam a ter o auxílio dos bolsistas nas
aulas e/ou em plantões de dúvidas. ( Q9)
Hoje meu dia a dia é de professor aulista, e na licenciatura trabalho com
práticas de ensino. (E1)
Sala de aula, preparação de aula e tudo mais, preparação de laboratório.
(E2)
Na Licenciatura em Física, como já tinha falado antes, meu trabalho inicial
foi no curso de Física 4, elaborei o curso de Física 4, nós tivemos alunos no
curso de Física 4 , e agora estou no estágio I. (Q 7)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r
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A última subcategoria de toda a AC é na verdade uma complementação
da anterior, pois também versa sobre as atividades desempenhadas pelos
professores, mas com o objetivo de expor a expressividade ou mesmo a
inexistência de ações no desenvolvimento de pesquisas, tornou -se importante
que esta ausência , ou presença, fosse colocada em evidência.
Nessa subcategoria apenas nos relatos de dois professores mencionou -se
alguma atividade relacionada com pesquisa, uma delas baseada em orientação
de alunos de Iniciação Científica em Fí sica Pura, isso para alunos da
Licenciatura em Física, o outro com orientações de TCC para alunos de outras
graduações e em outras instituições, até orientações em nível de Pós graduação, conforme os recortes das falas.

Quadr o 19– UC da subcategoria Atividades relacionadas com pesquisas
Categoria

Subcategoria

Atuação
dos Ati vidades
professores
na relacionadas
instituição
e
na pesquisas
licenciatura em Fí sica
Uni dade de Conte xto

Uni dade de Registro
Orientação de alunos
com

Divido meu tempo entre as aulas ministradas para o curso de licenciatura e
as orientações de iniciação científ ica para os alunos do curso de Física.
(Q2)
Minhas atividades aqui como professor do IFG, eu atuo orientando alunos,
tanto do IFG como de fora. (Q7)
... esses alunos meus, todos possuem bolsas da FAPEG. Sempre orientando
alunos do PIBID também, do ensino médio, do ensino superior, tudo com
bolsa. Também atuava no mestrado, porque aqui eu não fujo das atividades,
falando em pesquisa, em ensino, até agora eu fiz uma vez extensão no IFG,
aberta para o público, que são as três vertentes. Para mim eu creio que seja
muito trabalho. (Q7)
Lecionei uma disciplina de Física no mestrado, já orientei dois alunos no
mestrado que já defenderam, estou orientando no momento outros dois, e no
ano que vem disponibilizarei duas vagas para o processo seletivo. (Q7)
Fo nt e: E la bo r ado pelo aut o r

O fato coloca em evidência a pequena atuação dos professores em
pesquisa, e consequente mente, a falta de experiência em pesquisa na
instituição pela área, principalmente em rel ação a área de ensino de Física ,
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justificada anteriormente p or parte dos participantes da pesquisa pelo pouco
incentivo da instituição e pela falta de estrutura para o desenvolvimento das
pesquisas.
“. . . . Pro curo arr umar u m e spaço na minha r o t ina par a fazer
t r aba lho s de pesqu isa, mas o ince nt i vo da inst it u ição é p equeno ”.
( Q4)
“E st r ut ur a e supo rt e são mín i mo s a po nt o de não haver sa las par a o s
pr o fesso r es de se nvo lver e m sua s pe s qu is as e o r ie nt açõ es do s
est udant es”. ( Q1)

Já o PDI (2013), apresenta em seu texto a previsão de lançamento de
editais específicos para a e xecução de projetos de pesquisa, ficando a dúvida
se os editais destinados a projetos de pesquisas promovem realmente tais
ações no IFG, ou se ocorre a falta interesse por parte dos professores em
desenvolver projetos de pesquisa, ou ainda, se a insuficiên cia de recursos e
estrutura para que os professores desenvol vam pesquisas, nos moldes que
realizavam antes nos centros formativos de origem dos mesmos, dificulta a
realização dos projetos.
Não foi mencionada a terceira vertente referente as ações a serem
desenvolvidas no IFG e em outros IFs , devido ao fato de que apenas um
professor em sua fala, mencionou a extensão, indicando e ressaltando uma
pequena atuação em execução de projetos nesta área . No entanto, é preciso
salientar que o PDI, assim como no caso dos projetos de pesquisa, prevê
ações que incentivem e promovem a realização de projetos de extensão
mediante edital específico a ser publicado pela instituição (PDI, 2013).
Pelas falas dos pesquisados, pode -se inferir que os dispositivos legais
tiveram papel preponderante nas transformações ocorridas na instituição,
inclusive a obrigatoriedade em ofertar cursos de licenciatura , como a
Licenciatura em Física do campus Goiânia do IFG.
As transformações promoveram mudanças significativas em termos de
estrutura física, nas atividades desenvolvidas pelos professores, nos cursos e
níveis de ensino ofertados pela instituição, provocando ampliação da área de
atuação, a descaracterização da instituição e a consequente perda de foco no
ensino técnico, cuja competênci a era reconhecida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partimos do objetivo geral de entender de que fo rma o corpo docente da
área de Física percebe as mudanças que ocorreram nas antigas Escolas
Técnicas até os IFs e como eles observam e atuam, especificamente, na
licenciatura em Física. E, apesar de que grande parte des ta mudança nos IFs é
consequência da obrigatoriedade legal de ofertar no mínimo 20% das vaga s
para formação de professores , alguns cursos começaram a sua implantação
antes mesmo disso.
Inicialmente, levou-se em conta o histórico desta instituição centenária,
expondo-se as transformações ocorridas na mesma segundo os dispositivos
legais, pressupondo que a instituição possua uma reconhecida competência na
área de educação profissional. Ao levantar os dispo sitivos le gais que versam
sobre as mudanças ocorridas na instituição, percebeu -se que em sua criação a
mesma teve como foco a formação profissional, continuando nesta direção
passou de uma formação de artesãos em nível primário, depois pela formação
técnica de trabalhadores no ensino secundário, até chegar na formação
profissional e tecnológica em nível superior, permanecendo, portanto, dentro
da área de formação profissional. Assim, evidenciou -se que historicamente a
instituição caracterizou -se pela oferta de cursos na área profissional, mesmo
que visando atender as demandas do setor produtivo.
Apesar da reconhecida competência na área de educação profissional, a
redação da lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, tornou obrigatória a oferta
de cursos na área de formação de professores, considerando a demanda
existente por professores no país, ampliando assim a área de atuação das
antigas Escolas Técnicas Federais, sem considerar a falta de experiência na
formação de licenciandos por parte da grande maioria da s unidades da Rede
Federal de Educação Profissional e T ecnológica.
Pelo site e-MEC pôde-se perceber que poucas unidades tinham cursos
de licenciaturas implantados, sugerindo que uma quantidade diminuta de
ET Fs possuía experiência na área. Ainda pelo mesm o site, foi possível
observar que a criação de cursos de formação de professores dentro dos IFs
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estão se consol idando em todas as unidades da Rede Federal de E ducação
Profissional e T ecnológica, as quais possuem pouca ou nenhuma experiência
na formação de professores, já que os cursos que possuem nessa área foram
criados, em sua maioria, recentemente, portanto, depois da obrigatoriedade.
A norma legal tem conduzido parte das ações dos institutos na direção
de criar cursos de licenciatura sem a devida estru tura para constituição dos
mesmos. Todavia o dispositivo pode abrir espaço para que as licenciaturas se
consolidem como lugar de formação docente, desde que na construção e
execução desses cursos sejam inseridas ações que visem formar profissionais
com o foco na sua futura área de atuação, o ensino por excelência, com ações
que formem para a pesquisa da prática docente.
Posteriormente, lançou -se o olhar sobre o PPC do curso de Licenciatura
em Física no IFG campus Goiânia e a percepção dos professores da áre a no
que tange a criação e estruturação do mesmo. Não se buscou descaracterizar o
curso, mas sim, discutir a presença do mesmo em uma instituição com
experiência na formação profissional, sem o objetivo de esgotar a discussão,
desejando evidenciar os motiv os reais que levaram a sua instalação, e o
suporte existente para o seu funcionamento.
Analisando o PPC do curso de Li cenciatura em Física do IFG Campus
Goiânia, nota -se a existência de certa correspondência entre o mesmo e o que
estipula o Parecer CNE/CES 1304/2001, contudo é discutível o item que trata
do perfil profissional do egresso, uma vez que di versifica a área de atuação
do licenciado, necessitando que seja esclarecida qual formação terá maior
ênfase no curso.
Outro item a se considerar refere -se ao conjunto de disciplinas
optativas, pois apontam para uma preocupação em fornecer condições para
que o licenciando possa seguir seus estudos na área de formação específica e
não na área de ensino, como notou -se nas ementas das mesmas. Discutível
também são as Práticas de Ensino, já que não é possível averiguar pelo
projeto

seus

objetivos,

nem

sua

equivalência

com

as

Componente Curricular, tornando -se necessário que se

Práticas

como

verifique como

ocorrem essas Práticas no decorrer do curso.
As percepções dos professores reforçaram a preocupação em fornecer
uma formação sólida na área específica em detrimento da parte pedagógica,
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em consonância com o observado em parte do PPC, principalmente quando se
trata das disciplinas optativas, assinalando para a fal ta de experiência dos
professores na formação de professores . Merece destaque neste trabalho a fala
que considera necessário para ser um bom professor de Física apenas o
conhecimento dos conteúdos específicos de Física.
Esta inexperiência em formação de p rofessores é reforçada pela forma
de atuação dos docentes no curso, quase que exclusivamente em sala de aula,
com poucas pesquisas em Física e quase nenhuma na área da educação. A
existência de indícios de que a criação do curso de Licenciatura em Física d o
IFG campus Goiânia está associada à obrigatoriedade prevista em lei
verificou-se também nas falas dos professores.
Pelas respostas, observou-se ainda que a criação do curso não partiu de
uma necessidade do campus, pela iniciativa dos professores, ou da procura
por essa formação, partiu de uma ação administrativa. Entretanto, é preciso
salientar que, em uma das falas um dos sujeitos da pesquisa declarou que a
maioria dos docentes da á rea de Física foi favorável à criação do curso
quando consultados, fica ndo a contradição entre esta fala, atestada pelo PDI,
e os indícios de desconhecimento da ação de implantação do curso nos relatos
de alguns docentes.
Especificamente com relação aos objetivos específicos deste trabalho
podemos observar que :
1. Os aspectos políticos/legais no processo de mudança das escolas
técnicas até os Instituto s Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFs)

foram

determinantes

para

a

implantação

do

curso

de

Licenciatura em Física no IFG Ca mpus Goiânia, muito mais do que a
própria vonta de do corpo docente;
2. Apesar do grande aumento do número de Licenciaturas nos IFs, pelas
respostas dos professores parece ser que estas ainda não conseguiram
se consolidar;
3. O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Física do IFG
campus Goiânia, apesar de ter como referência os dispositivos le gais
que regulam e orientam os cursos de formação de professores no
Brasil, e em particular o de Licenciatura em Física , não consegue
sensibilizar os professores acerca de sua importância ;
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4. Os professores de Física do IFG campus Goiânia , muito em virtude
de terem relativamente pouco tempo na Instituição, e não vivenciado
as

mudanças

Escola

Técnica/CE FET/IFG ,

não

conse guem

se

posicionar sobre o surgimento da Licenciatura em Física no campus e
das licenciaturas nos IFs.
Da pesquisa observa-se que os IFs passaram por mudanças desde a
criação das instituições que os precederam , mantendo, até certo ponto, o seu
perfil de formar profissionais em nível técnico, expandido em unidades com
uma diversificação na área de atuação , inclusive passando a atuar na área de
formação de professores, diversificação qu e tem provocado a desvalorização
do ensino técnico nos Institutos.
A Licenciatura em Física no IFG campus Goiân ia demonstra ser um
curso cuja estrutura está em construção, c arecendo de uma identidade que o
aproxime mais de um curso que visa formar professores , dentro do perfil de
Físico -Educador, referencial apresentad o no Parecer CNE/CES 1.304/2001, e
dos anseios manifestados no I Fórum das Licenciaturas dos IFs, presentes n o
documento intitulado como Carta de Natal .
Considerando-se a ampla diversificação na área de atuação expressa no
PPC do curso, em qual medida o curso conseguirá formar um egresso com o
perfil de um Físico -Educador? Qual das partes terá maior ênfase durant e a
formação do licenciado, a de ensino, a aplicada ou a específica?

Estas

perguntas nos levam a buscar respostas no sentido de entender que o
professor de Física deva ter uma sólida formação específica, mas que a mesma
não prescinda

de

uma

sólida formaçã o pedagógica

com

um concreto

conhecimento curricular dos conteúdos que serão trabalhados, principalmente,
para as séries dos cursos da educação básica, campo primeiro de atuação do
licenciado em Física. Para isso é necessário que a formação pedagógica
caminhe lado a lado com a formação específica, construindo -se um curso que ,
fundamentalmente , expresse essa associação dentro de uma prática consciente
do fazer docente.
Nesse sentido, é necessário (re)construir um PPC orientado para formar
uma profissional q ue atenda o perfil de Físico -Educador, e para isso é preciso
também, que os professores da área compreendam o seu papel de formadores
de professores.
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidad@ a participar, como voluntári@, de uma
pesquisa. Meu nome é Weslei Silva de Araújo, responsá vel pela mesma.
Licenciado em Física pela PUC -GO, atualmente sou professor e Mestrando do
programa de Pós-Graduação e m Educação e m Ciências e Matemática da
UFG.
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de
aceitar fazer parte do estudo, assine em duas vias este documento ao final.
Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Sua participação é
voluntária, sem nenhuma penalização em caso de recusa. Qualquer dúvida
sobre a pesquisa você poderá entrar em contato com o pesquisador
responsável e/ou seu orientador, o Prof. Dr. Juan Bernardino Marques
Barrio nos telefones: 3225 -8085 ou 3223-7263.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA
Título: Das Escolas Técnicas Federais aos Inst itutos Federais: a Lice nciatura
em Física no campus Goiânia do IFG.
Justificativa
Atualmente como professor da área de física no IFG, campus Uruaç u,
busco compreender como acontece o processo de transformação das Escolas
Técnicas em IFs, a implantação das Licenciaturas nestes, e em particular a de
Física.
Sujeitos da pesquisa: Os professores da área de Física do IFG, campus
Goiânia.
Objetivo: Compreender de que forma são compreendidas as mudanças
ocorridas na Instituição e a implantação da Licenciatura em Física.
Procedi me ntos metodológicos : Para a coleta dos dados serão utilizados:
pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário e
entrevistas.
Questi onários : Os questionários não requerem identificação, de modo que
haverá total sigilo sobre a i dentidade d os participantes da
pesquisa. Ao sujeito pesquisado reserva -se o direito de recusar se a responder às perguntas que ocasionem constrangimentos
de alguma natureza.
A qualquer momento, e em qualquer fase da pesquisa, você poderá
retirar seu consentimento, sem penalização alguma nem prejuízo algum.
_____________________________
Weslei Silva de Araújo
(pesquisador)
wesleisaraujo@hotmail.com

____________________________
Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio
(orientador)
juanbmb@hotmail.com
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS AOS INSTITUTOS FEDERAIS: A
LICENCIATURA EM FÍSICA NO CAMPUS GOIÂNIA DO IFG
Mestrando: Weslei Silva de Araújo
Orientador: Dr. Juan Bernardino Marques Barrio
Questi onário
1. Qual é a sua área de formação? E sua titulação?
2. Há quantos anos você é professor na área de física? E no IFG?
3. Você já era professor na época da Escola Técnica? Se sim:
+ Quais atividades você desempenhava nessa época? Em quais cursos você
lecionava?
+ Como você interpreta a mudança de Escola Técnica para CE FET?
+ Ocorreu alguma alteração, com relação a sua atuação, depois da
mudança de Escola Técnica para CE FET?
4. Você tem conhecimento das propostas e dos objetivos relacionados a
criação

dos

IFETs

(IFG)

no

Brasil?

Como

você

percebeu

as

transformações ocorridas na criação dos IFETs (IFG)?
5. Em quais cursos você atuava e em quais passou a atuar com a mudança?
6. Qual a sua opinião sobre a instituição ( Escola técnica/CE FET/IFG)? O que
ela representa para a sociedade? E para você?
7. Qual é o vínculo entre sua área de formação/titulação e a área de ensino?
8. Conhece como surgiu a Licenciatura em Física no IFG Campus Goiânia?
Qual a finali dade do curso?
9. Conhece o PPC (Projeto Peda gógico do Curso)? O que você destacaria no
mesmo?
10.

Qual é a estrutura e suporte disponibilizados para a formação e o
funcionamento do curso?

11.

Como é o dia a dia de suas atividades como professor no IFG e em
particular na licenciatura em física?
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