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RESUMO: 
O presente artigo apresenta resultados parciais de pesquisa desenvolvida através do PIBIC/CNPq, 
cujo objetivo geral é discutir questões sobre a formação docente no IFPE, em especial, aspectos 
relacionados ao processo de implantação dos cursos de licenciatura presenciais desta instituição. O 
estudo foi orientado por uma abordagem qualitativa de pesquisa.  Em consonância com os objetivos 
da investigação, definimos o IFPE como campo de investigação, em especial, os campi Pesqueira, 
Recife e Vitória de Santo Antão que ofertam cursos de licenciatura em Matemática, Química e 
Geografia. Nesse contexto, situamos a formação do professor como política e prática pedagógica 
que se desenvolve no campo da educação superior, particularmente nos cursos de licenciaturas que 
se ocupam da habilitação de professores para atuar na educação básica, conforme exigência da LDB 
9394/96. O processo de implantação das licenciaturas no IFPE apresenta um caráter singular, haja 
vista que as instituições que hoje compõem este Instituto têm uma tradição na formação 
profissional, especialmente na área industrial e na agropecuária. O estudo revelou que o IFPE, que 
há poucos anos apresentava à oferta voltada, principalmente, para os cursos técnicos, no ensino 
médio e, tecnológicos, em nível de graduação precisou se reordenar do ponto de vista de 
infraestrutura e quadro de pessoal para atender às demandas dos cursos de licenciaturas e dos 
demais cursos superiores. 

 
Palavras Chaves: Formação docente, Políticas Pedagógicas, Licenciatura. 
 
INTRODUÇÃO: 

Os estudos que tratam do processo de ampliação do acesso à educação básica no Brasil têm 
revelado, dentre outros aspectos, a dificuldade de se formar professores para atender a demanda 
crescente de escolarização de crianças, jovens e adultos nesse nível de ensino. Por outro lado, 
percebe-se que quanto mais a sociedade moderna se torna escolarizada, maior a dificuldade da 
escola em proporcionar uma formação de qualidade. No conjunto destas questões o que se verifica é 
que a formação de professores para educação básica está imbuída de dois problemas fundamentais, 
quais sejam, a dificuldade em formar em quantidade e em qualidade professores para atender as 
demandas crescentes de escolarização no âmbito da educação básica. Tem igual importância às 
taxas de evasão do magistério e dos cursos de licenciatura que contribuem para o aprofundamento 
do problema da escassez de professores no Brasil. 

No que concerne à problemática da “qualidade” os estudos de Gatti (2009) ressaltam que 
apesar das mudanças ocorridas nos cursos de formação docente, em especial, na estruturação do 
currículo, como forma de atender as exigências da Resolução CNE/CP nº 1, de 2002, a constatação 
no estudo citado é de que há uma insuficiência formativa, na medida em que os currículos dos 
cursos não conseguem trabalhar com profundidade questões da prática profissional, seus 
fundamentos metodológicos e formas de trabalhar na sala de aula, bem como a falta de domínio dos 
conteúdos básicos das áreas especificas do conhecimento. 



Sobre o problema da escassez de professores, as pesquisas educacionais demonstram que o 
mesmo está relacionado com a questão da baixa atratividade na carreira docente. Indubitavelmente, 
que nesse processo, sobressai à valorização do magistério, que dentre outros aspectos, aparece 
relacionada aos baixos salários e as e as condições inadequadas do ensino. Tais fatores têm 
contribuído para dificultar o recrutamento de estudantes nos cursos de licenciatura. Vale salientar 
que as pesquisas que tratam das licenciaturas têm revelado uma redução significativa das taxas de 
matrícula nas licenciaturas e de formandos no Brasil. 

As demandas decorrentes do processo de universalização da educação básica, em particular, 
na etapa do Ensino Médio, a diminuição de professores em áreas específicas, a exemplo, das 
disciplinas de exata e a progressiva diminuição de jovens no magistério de uma forma geral, têm se 
tornado objeto de preocupação daqueles que formulam as políticas educacionais, bem como 
daqueles que estudam a formação docente. Tal preocupação tem indicado a necessidade urgente de 
se investir na construção de propostas que possam incidir diretamente na problemática em questão. 

Nesse contexto, o Governo Federal criou um conjunto de políticas que buscam intervenções 
no campo da formação docente, dentre elas destacamos: o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI); a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa Pró-licenciatura; o Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR); o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica (RFEPT), que culminou com a criação dos Institutos Federais, através da Lei nº 11.892 
de 29 de dezembro de 2008. 

A criação dos Institutos Federais teve seu nascedouro no segundo mandato do Governo 
Lula, tendo como alguns de seus objetivos, a expansão, modernização e interiorização da rede de 
RFEPT, buscando a inclusão, a emancipação e a radicalização democrática dos cidadãos através de 
uma sociedade fundada na igualdade política, econômica e social. Os Institutos Federais, criados 
pela Lei 11.892/2008, resultaram da unificação de antigas instituições profissionais (CEFETs e 
Escolas Agrotécnicas Federais), que possuíam identidades culturais e estruturas organizacionais 
consolidadas. Os Institutos Federais (IFs) são, portanto, instituições diferenciadas na oferta da 
educação profissional, básica e superior.  

Os IFs foram incumbidos da tarefa de oferecer educação profissional, educação básica 
integrada ao ensino profissional e educação superior, sendo, nesta última, onde se insere a função de 
formar professores. Com o objetivo garantir o desenvolvimento desse objetivo, a Lei nº 
11.892/2008, em seu art. 7º, destaca que os Institutos Federais devem ofertar “[...] cursos de 
licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional” (BRASIL, 2008). No art. 8º da referida lei, é exposto que os IFs devem garantir o 
mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos voltados para a formação de professores 
(BRASIL, 2008). O nível de capilaridade dos IFs, sobretudo, no interior apresenta-se como uma 
possibilidade concreta de interiorização da oferta da educação superior, aspecto este que parece 
contribuir para a ampliação da oferta de vagas dos cursos de licenciatura em regiões que reclamam 
formação docente especializada. 

Assim sendo, os IFs, que há poucos anos apresentava à oferta voltada, principalmente para 
os cursos técnicos, no ensino médio e, tecnológicos, em nível de graduação precisou se reordenar do 
ponto de vista de infraestrutura e quadro de pessoal para atender às demandas dos cursos de 
licenciaturas e dos demais cursos superiores que foram implantados no período em tela. Tais 
questões instigam-nos a investigar como se deu o processo de implantação das licenciaturas no 
Instituto Federal de Pernambuco - IFPE, bem como analisar os desafios das licenciaturas e da 
formação docente, oriundos a partir de tal processo.  

Para garantir o desenvolvimento do estudo, construímos as seguintes indagações: Como se 
deu o processo de implantação das licenciaturas no IFPE? Que aspectos contribuíram ou 
dificultaram o processo de implantação das licenciaturas neste Instituto? Que desafios estão postos 
para os cursos de licenciatura do IFPE e para a formação docente? A escolha deste estudo inscreve-



se na necessidade de compreender melhor o contexto educacional, que contribuiu para implantação 
das licenciaturas no IFPE, bem como ampliar os conhecimentos sobre o processo de implantação 
das Licenciaturas, suas possibilidades e desafios. A compreensão desse ciclo parece ser um dos 
caminhos que pode colaborar com as discussões sobre a educação básica e a formação de 
professores nos Institutos Federais. 

Em virtude da abrangência física do IFPE no estado de Pernambuco, optamos por investigar 
as experiências de implantação dos seguintes cursos: licenciatura em Matemática, ofertada no 
Campus Pesqueira, licenciatura em Química, ofertado no Campus Vitoria de Santo Antão e 
Licenciatura em Geografia, ofertado pelo Campus Recife, todos ofertados na modalidade 
presencial. Os campi Recife e Pesqueira tem origem no antigo CEFET-PE, são reconhecidos pela 
sua história e sua atuação, como referência no ensino técnico industrial, assumindo importante 
influência na educação profissional. O Campus Vitoria de Santo Antão, antiga escola Agrotécnica, 
tem como referência a oferta de ensino agrícola. Diante deste cenário, pode-se observar o processo 
de implantação das licenciaturas apresenta um caráter singular, haja vista que as instituições que 
hoje compõem os IFPE têm uma tradição na formação profissional, especialmente na área industrial 
e na agropecuária.  Ressaltam-se ainda, as políticas estabelecidas para Educação Profissional que 
foram orientando os rumos dos IFs quanto à obrigatoriedade da oferta de cursos de licenciatura. O 
estudo poderá indicar aspectos que poderão contribuir para a melhoria dos processos de 
implantação de novas licenciaturas no IFPE, bem como sinalizar elementos que ajudem a repensar a 
prática pedagógica dos cursos em questão. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

A formação de professores para o ensino médio, anteriormente denominado de ensino 
secundário, teve início no Brasil nos anos 30 (séc. XX) com a criação das Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras. Neste contexto, é importante destacar que a formação do professor especialista 
numa área disciplinar específica tem seu nascedouro com a criação da universidade. De acordo com 
Gatti (2012) antes da criação das universidades, os professores que atuavam no secundário eram 
profissionais liberais ou autodidatas que atendiam as demandas das parcas escolas secundárias 
época. Isso demonstra que o problema de carência de professores constitui-se como fenômeno 
histórico. 

O estudo de Araújo e Viana (2010) ressalta que o aumento expressivo do ensino secundário 
a partir da década de 1950, fez com que o MEC tomasse uma medida emergencial de oferta de 
cursos nas várias regiões do Brasil para tentar resolver o problema da falta de professor. Os autores 
citados destacam ainda, que tal processo foi desenvolvido por meio dos exames de proficiência da 
Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do ensino secundário (CADES), cuja aprovação conferia 
o registro legal para o professor ministrar aulas no ensino secundário. 

Os primeiros cursos de licenciatura se constituíram a partir das orientações do esquema 
“3+1”, que na prática significou uma justaposição das disciplinas pedagógicas no último ano de 
formação. Com a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei nº 
4024/61, ocasionou modificações nos cursos de licenciatura, ao definir que as disciplinas 
pedagógicas deveriam ser estudadas ao longo da formação, como forma de romper com a 
fragmentação da formação docente. Tal processo não aconteceu e foi aprofundado nas décadas de 
60 e 70, período que deu vazão para criação de departamentos e isolamento das Faculdades de 
Educação.  

O crescimento das demandas por escolarização na escola primária e secundária, durante o 
Governo Militar, instalado em 1964, levou o MEC a fixar novas formas de oferta dos cursos de 
formação de professores. Neste cenário, instala-se a nova LDB – Lei 5962/71, que dentre elas 
destacam-se “a fragmentação das Graduações em dois ciclos e a oferta de cursos de licenciatura de 
curta duração” (ARAUJO e VIANA, 2010, p.05), os quais ficaram conhecidos como cursos de 
“licenciatura curta”. De forma sintetizada, a formação de professores desenvolvida ao longo da 
década de 1970, pautou-se por um modelo de formação orientado pelos pressupostos da 
racionalidade técnica, que impunha uma visão “determinista e uniforme” sobre o trabalho docente. 



Coube a essa formação a função de garantir a instrumentalização técnica do professor, atribuindo-se 
um caráter de neutralidade, na medida em que ela se fazia isolada dos aspectos políticos e sociais 
que envolvem o ensino e o próprio processo formativo. Tal processo contribuiu para o 
aprofundamento de um processo de formação docente dicotômico e fragmentado. 

Entretanto, é importante destacar que esse tipo de formação suscitou preocupações que 
passaram a se constituir como alvo de debates e reflexões. Dessa feita, na década de 80, o debate 
sobre a formação profissional passou a privilegiar o caráter político da prática pedagógica e o 
compromisso do professor com as classes populares, aspectos que se contrapunham ao caráter de 
neutralidade preconizado pela pedagogia tecnicista. Oportuno ressaltar que a década de 1980 foi 
caracterizada como um período de afirmação do direito de acesso à educação. Assim, foram 
reiteradas as lutas em torno da democratização da educação e do ensino. As questões da formação 
foram ampliadas, na medida em que passaram a tratar dos aspectos que envolviam as condições do 
trabalho docente e da carreira. 

Na primeira metade da década de 80, a ênfase das discussões recaiu na formação do 
educador, em oposição a um modelo que tinha como característica a supremacia das questões 
técnicas do ensino e que resultara na sua padronização. A literatura educacional que trata da 
formação docente, nesse período, reafirma que as questões postas nos anos 80 contribuíram para a 
elaboração de uma perspectiva crítica de educação, cuja preocupação primordial era a questão da 
função social da escola. Foram essas questões que nutriram o debate da formação de professores na 
década de 80, favorecendo o desenvolvimento de uma perspectiva teórica que se colocava em 
oposição à formação continuada como momento de instrumentalização técnica do professor, todavia 
essa perspectiva não conseguiu romper com o modelo tecnicista instaurado nos anos 70. Esse 
processo, segundo Candau (1987), contribuiu para o fortalecimento das discussões acerca da 
problemática das licenciaturas, a desvalorização e descaracterização do magistério. A partir da 
análise das experiências de formação, a autora argumenta em favor de um processo de reformulação 
dos cursos. 

Contudo, a entrada definitiva do Brasil no processo produtivo globalizado, no final dos 
anos 80, foi um fator que colaborou para a manutenção da visão produtivista que se inseriu na 
escola, no trabalho e na formação docente. Esse modelo foi intensificado nos anos de 1990, onde as 
transformações ocorridas no sistema produtivo e a disseminação da doutrina neoliberal indicaram a 
necessidade de realização de reformas nos sistemas de ensino, com vistas a adequá-los às 
necessidades de um mercado competitivo. Nesse movimento, a educação foi tomada como fator 
estratégico de desenvolvimento do capitalismo e o ensino foi orientado para a aquisição de 
competências que pudessem formar o “cidadão produtivo”. Tal compreensão também repercutiu na 
formação docente. 

A década de 1990 constituiu-se como período das reformas da educação brasileira, que se 
processaram a partir das recomendações dos organismos multilaterais. Nesse processo, o modelo de 
formação de professores foi considerado obsoleto e arcaico, necessitando ser reestruturado, 
sobretudo, porque o excesso de teoria nos cursos de licenciatura dificultava uma formação 
profissional assentada nas questões da prática. A política educacional colocada em prática no Brasil, 
a partir da década de 1990, foi edificada sob o discurso da necessidade de modernização da 
educação, para se alcançar a tão propalada qualidade na educação. Tendo uma escola em crise, com 
currículos obsoletos e professores tradicionais, parecia ser inevitável uma política de formação de 
professores que ensinassem a desenvolver práticas modernas, em sintonia com as transformações 
edificadas na sociedade contemporânea.  

Essa posição foi reiterada pela nova LDB 9394/96 que conferiu novidades no campo da 
formação de professores, as quais implicaram mudanças no locus e no currículo dos cursos de 
licenciatura. Nesse debate foi amplamente divulgado por meio da literatura educacional uma nova 
concepção de formação de professor, cujo foco é a experiência, reflexão e ação, proposta por 
Donald Shön (2000). Seguindo as novas perspectivas, formuladas para formação docente, 
evidencia-se nos anos 2000, a instituição de novas regulamentações para os cursos de licenciaturas, 
as quais ratificaram essa perspectiva de formação docente, bem como ressaltou o papel do professor 



frente aos desafios da sociedade contemporânea e como protagonista das mudanças da prática 
pedagógica. 
 
METODOLOGIA: 

Partimos do entendimento que a atividade investigativa constitui-se de um trabalho 
metódico, sistemático e científico sobre a realidade. O ato de pesquisar é uma atividade intencional, 
que pressupõe a apropriação de conhecimentos e habilidades que favorecem o desenvolvimento de 
um trabalho artístico e criativo, cuja finalidade é deslindar o real e produzir novos conhecimentos a 
partir dos dados coletados da realidade. Sendo assim, a feitura de uma pesquisa consiste num 
esforço de construir explicações analíticas, sistemáticas e críticas da realidade que pretende 
conhecer. 

Nesse contexto, o presente estudo foi orientado por uma abordagem qualitativa de 
pesquisa. Em consonância com os objetivos da investigação, definimos o IFPE como campo de 
investigação, em especial os campi Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão que ofertam cursos 
de licenciatura em Matemática, Química e Geografia. A princípio foi feito o levantamento 
bibliográfico e revisão da literatura, seguido da atividade de coleta de informações e construção da 
análise. A revisão bibliográfica proporcionou uma reflexão sobre as categorias teóricas (políticas 
educacionais, formação de professores e licenciaturas) que orientaram o estudo. Considerando que 
este artigo consiste em um recorte de uma pesquisa em desenvolvimento, optou-se pela realização 
da análise dos seguintes documentos (Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Politico 
Pedagógico) que estão relacionados ao processo de criação do IFPE, bem como apresentam 
questões relacionadas ao processo de implantação das licenciaturas.  

Os documentos tem um papel importante para pesquisa qualitativa na medida em que 
poderá revelar ideias e opiniões sobre os contextos subjacentes a construção de determinadas 
politicas e práticas. Neste sentido, concordamos com MOREIRA (2005), quando enfatiza que a 
análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma finalidade 
específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e simultânea de informação 
para complementar os dados e permitir a contextualização das informações contidas nos 
documentos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Caracterização do IFPE 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), autarquia fede-
ral vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da Lei No. 11.892, de 29 de de-
zembro de 2008. O IFPE foi criado mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de Pernambuco (CEFET –PE) e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de Belo Jar-
dim e de Vitória de Santo Antão conforme a Lei número 11.892 de 29 de dezembro de 2008, publi-
cada no DOU em 30 de dezembro de 2008. A partir daí, o IFPE passou a ser constituído por um 
total de nove campi, a saber: Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, 
Ipojuca, Pesqueira, Recife, Vitória de Santo Antão. Com a expansão III vivenciada em 2014, foram 
criados mais sete campi que atualmente integram a estrutura do IFPE: Cabo de Santo Agostinho, 
Palmares, Jaboatão, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu.  

Com relação ao ensino de graduação presencial a IES oferece os seguintes cursos: Licenciatura 
em Química, Música, Engenharia Mecânica, Matemática, Física, Enfermagem, Engenharia de Pro-
dução Civil, Geografia e os CST: Agroecologia, Design Gráfico, Gestão em Turismo, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Radiologia e Gestão Ambiental, além dos cursos de graduação por 
EAD, como: Matemática, Geografia e Gestão Ambiental.  

De acordo como PDI, o IFPE tem a missão de promover a educação profissional, científica 
e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade 
das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de 



modo a contribuir para a formação integral do ser humano e desenvolvimento sustentável da socie-
dade. 

 
Os cursos de licenciatura no IFPE 

A reconfiguração e ampliação da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica – 
EFPT, iniciada no segundo mandato do governo Lula, é parte constituinte de uma política mais 
ampla do MEC no que diz respeito à expansão, modernização e interiorização desta rede, bem como 
representa a possibilidade de ampliação da oferta de vagas na educação superior. Neste cenário, 
destaca-se o papel estratégico dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs. Os 
Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei 
11.892/2008. No que tange a Educação Superior, ressalta-se a expansão dos cursos de licenciatura, 
sobretudo na área das Ciências Exatas (Matemática, Física, Química e Biologia).  Na Lei 
11.892/2008 ficou estabelecido que os IFs deveriam garantir 20% de suas matrículas as 
licenciaturas. 

Importante ressaltar que a formação de professores não constitui um fato novo no cenário 
da Rede Federal de Educação Tecnológica. Franco e Pires (2010) demonstram que desde a década 
de 1980 já são identificáveis alguns traços da formação de professores em Institutos Federais, na 
época, antigos CEFET. Sobre esta questão, os autores destacam a experiência do CEFET Maranhão, 
em 1987 com a implantação da Licenciatura em Matemática. Porém, os referidos autores enfatizam 
que a formação de professores só veio assumir um caráter de política pública no âmbito das 
instituições de educação tecnológica com a aprovação do Decreto 3.462/2000, que dentre outros 
aspectos trouxe autonomia aos CEFETs para efetivar a criação de cursos e ampliação de vagas nos 
níveis básico, técnico e tecnológico da Educação Profissional, bem como para implantação de 
cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e 
da Educação Profissional. 

No início da década de 1990, a atuação das Escolas Técnicas Federais no campo da 
formação de professores ficou restrita a formação de professores especializados para as disciplinas 
específicas do ensino técnico e tecnológico. A partir dos anos 2000, os CEFETs puderam ofertar 
cursos de formação docente para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da 
Educação Profissional (Decreto 3.462/2000). Em 2008, com a transformação dos CEFETs em 
Institutos Federais ratificou-se a tarefa destas instituições na formação de professores para a 
educação básica, em especial as áreas que integram as ciências da natureza e matemática. 
Importante salientar que nesse cenário os IFs constituem-se como um novo locus da formação 
docente, haja vista que tradicionalmente, a formação de professores foi capitaneada pela 
universidade. 

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campo de estudo desta pesquisa, oferta 
atualmente, 10 (dez) cursos de licenciaturas nas áreas de Matemática, Física, Química, Geografia e 
Música, ofertados na forma presencial e a distância. Segundo dados da Coordenação de Registro 
Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino, em 2013, o número de matrículas dos cursos de licenciatura 
correspondeu a 1632 estudantes.  

A formação de professores para atuar na educação básica teve início no IFPE, ainda na 
época em que a instituição era CEFET-PE, com a implantação do curso de licenciatura em 
Matemática, em 2006, no Campus Pesqueira. Na sequência este mesmo Campus passou a ofertar 
em 2010 o curso de Licenciatura em Física. Em 2007, houve o processo de vinculação do IFPE à 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e em decorrência dessa associação foi implantado o primeiro 
curso de licenciatura (Matemática), ofertado através da educação à distância. Os demais cursos 
tiveram seu processo de implantação no período de 2010 e 2011, conforme pode se observar no 
quadro abaixo. 
 



OFERTA DE CURSOS DE LICENCIATURA NO IFPE 

CAMPUS CURSOS ANO DE CRIAÇÃO MODALIDADE 

DE OFERTA 

Barreiros  Licenciatura em 
Química 

2011 Presencial 

Belo Jardim  Licenciatura em Música 2011 Presencial 

Ipojuca  Licenciatura em 
Química 

2011 Presencial 

Recife  *Licenciatura em 
Geografia 

2011 Presencial 

Pesqueira  Licenciatura em Física 2010 Presencial 

Pesqueira  *Licenciatura em 
Matemática 

2006 Presencial 

Vitoria de Santo Antão  *Licenciatura em 
Química 

2011 Presencial 

EAD  Licenciatura em 
Matemática 

2007 A distância 

EAD  Licenciatura em 
Matemática 

2008 A distância 

EAD  Licenciatura em 
Geografia 

2010 A distância 

Organizado pelos autores a partir das informações da Pró-Reitoria de Ensino do IFPE. 
*Cursos pesquisados. 
 

No conjunto dos dados coletados revela que o processo de expansão dos cursos de 
Licenciatura do IFPE está relacionado ao surgimento dos IFs. Nesse processo, o IFPE vem 
desenvolvendo um conjunto de políticas que contribuem para o fortalecimento dos cursos de 
licenciatura. A centralidade da oferta do curso de Química está relacionada à expressiva carência de 
professores dessa disciplina no âmbito da Educação Básica, conforme dados Relatório da escassez 
de professores do Ensino Médio publicado pelo MEC/INEP (RUIZ, RAMOS e HINGEL, 2007; 
BRASIL, 2009). Também há que se considerar a disponibilidade quanto às condições de 
infraestrutura (laboratórios) e corpo docente nas áreas de Química e Matemática. 

Com relação aos cursos que se constituem como objeto de estudo desta investigação 
(Matemática, Química e Geografia), observamos que são cursos noturnos, oferecendo em média 40 
vagas anuais. O processo seletivo dos cursos associa vestibular próprio da instituição e SiSU. Os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos em tela foram elaborados e organizados considerando as 
orientações do documento Orientações Gerais para laboração de projeto pedagógico dos cursos – 
PPC licenciaturas, elaborado pela Pró-Reitoria de Ensino, com base na LDB 9394/96 e Resoluções 
do Conselho Nacional de Educação, em especial as Resoluções CNE/CP nº 1 e nº 2, de 18 de 
fevereiro de 2002, Resolução CNE/CP nº 2, de 27 de agosto de 2004 Resolução CNE/CP/nº 1, de 
17 de novembro de 2005. Dessa maneira, os cursos atendem a carga horária exigida pela legislação, 



bem como ratificam a existência da prática como componente curricular no âmbito do currículo. 
Vale salientar que os cursos em estudo já foram avaliados pelo INEP/MEC e obtiveram resultados 
satisfatórios nos processos avaliativos. 

Os dados parciais desta pesquisa indicam as contribuições dos cursos de licenciatura do 
IFPE para as regiões em que se encontram inseridos. Contudo, o desafio está ainda, na capacidade 
do IES quanto ao fortalecimento dos cursos de licenciatura, contribuindo assim a construção de uma 
identidade para os cursos de formação docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que apesar de uma tradição na oferta de cursos técnicos e tecnológicos os IFs têm 
se mostrado um importante campo para a implantação dos cursos de licenciatura ora elencados. 
Assim sendo, apreende-se que políticas públicas que reforcem a necessidade de ampliação da oferta 
de vagas para a formação docente, só tem a contribuir com a oferta de professores no mercado de 
trabalho. 

A pesquisa demonstrou que a implantação das licenciaturas no âmbito do IFPE, está 
intrinsicamente atrelado ao processo que transformou os antigos CEFETs em IFs (Lei 11.892/2008). 
Apesar de uma maior oferta de vagas para os cursos de Licenciatura em Química e Matemática 
(maior demanda desses profissionais), verifica-se também uma preocupação com as demandas por 
outras licenciaturas, como a que culminou com a implantação das recém implantadas Licenciatura 
em Geografia (presencial e EAD).   

O presente estudo sintetiza os desafios e experiências da implantação dos cursos de 
licenciatura nos Institutos Federais. Dessa forma, espera-se que essas contribuições cheguem a 
cooperar com o processo de implantação das licenciaturas nos IFs, no sentido de ajudar no processo 
de construção dos mesmos.  
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