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RESUMO 

 

A pesquisa aqui descrita resulta de uma reflexão acerca do trabalho docente no 

contexto do ensino verticalizado do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano em 

uma perspectiva de formação que promova a emancipação humana. A investigação, 

ancorada à linha de pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de 

Professores, buscou conhecer os limites e possibilidades da formação humana 

mediante as contradições próprias do sistema capitalista, que ecoam, tanto nas 

políticas norteadoras da educação profissional brasileira, como nas diretrizes de 

formação docente para esta modalidade. Em razão disso, a análise dos dados obtidos 

fez-se por meio de um movimento dialético entre o contexto histórico da educação 

profissional pública no Brasil, o modelo vigente e o futuro que se anuncia a partir do 

que ora está posto. Para isso, foram utilizados instrumentos e procedimentos 

característicos de uma pesquisa qualitativa, como, levantamento bibliográfico sobre a 

temática, análise de documentos, assim como, aplicação de questionários e realização 

de entrevistas aos docentes que atuam nos três níveis de ensino de cursos da área de 

ciências agrárias do campus lócus desta pesquisa. A partir de então, verificou-se que o 

trabalho docente na verticalização de ensino está imbricado em contradições que vão 

desde a política de institucionalização do modelo até a sua materialização no âmbito 

acadêmico, passando pelas políticas de formação de professores e, sobretudo, pelo 

percurso histórico da educação profissional no Brasil, marcado, essencialmente, pela 

submissão aos ditames capitalistas. A incursão por cada um desses aspectos 

possibilitou o reconhecimento de que a dinâmica mostra mais limites do que 

possibilidades de uma formação que avance para além da capacitação técnica com 

vistas à empregabilidade, estando a formação docente dentre as barreiras mais 

importantes para a ressignificação do ensino público profissional contemporâneo. 

Também se apresentaram como barreiras, a característica político-pedagógica do 

ensino materializada na organização curricular dos cursos, prioritariamente voltada 

para a formação profissional, e as atividades de ensino, pesquisa e extensão que ainda 

não ocorrem, de forma equânime, atendendo aos pressupostos da articulação entre 

trabalho, ciência e cultura. Incide ainda como limitador, a não oferta do Ensino Médio 

Integrado e o modo de pensar do docente acerca da função social da educação pública 

profissional, que em sua maioria, considera como sendo a formação de mão de obra 

com vistas a um mercado competitivo. Conclui-se, portanto, que a oferta de cursos de 

níveis, que vão do básico ao superior, em uma mesma instituição de ensino é um 

germe importante para o rompimento da sólida divisão de classes já perpetuada na 

história da educação profissional, já que oportuniza ao indivíduo uma  formação que 

tenta superar a supremacia da instrumentalização técnica priorizada pelo ensino 

profissional em todos os seus momentos, no entanto, para que este modelo se 

solidifique como também formador de indivíduos conscientes de seu papel de agente 

de transformação na sociedade em que vive, fazem-se necessárias novas políticas 

públicas com robustez suficiente para cumprir com esse intento. 

 

 

Palavras-chave: educação profissional. verticalização de ensino. trabalho docente. 

emancipação humana. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The research described here results from a reflection about the teaching work in the 

context of vertical education on the Rio Verde Campus of the Goiano Federal 

Institute  in a capacitation perspective that promotes human emancipation. The 

investigation, anchored to the Educational Policies, Management and Teacher Training 

research line, sought to know the limits and possibilities of human formation, through 

the contradictions proper to the capitalist system, which echoed, both in the guiding 

policies of brazilian professional education and in the guidelines of teacher training for 

this modality. For this reason, the analysis of the data obtained was made through a 

dialectical movement between the historical context of public professional education in 

Brazil, the current model and the future that is based from what is now. For this, 

instruments and procedures characteristic of a qualitative research were used, such as 

bibliographical survey on the subject, document analysis and application of 

questionnaires and interviews with teachers who work in the three levels of teaching 

classes of the agricultural sciences area of the campus object of this research,as well. 

From then on, it was verified that the teaching work in the verticalization of education is 

imbricated in contradictions that range from the institutionalization policy of the model 

to its materialization in the academic scope, passing through the policies of teacher 

training and, mainly by the route of the professional education history in Brazil, marked 

essentially by submission to the capitalist model. The incursion for each of these aspects 

allowed the recognition that the dynamics shows more limits than possibilities of a 

training that goes beyond the technical qualification with a view to employability, being 

the professional capacitation of the teacher among the most important barriers for the 

re-signification of professional public education. The political-pedagogical 

characteristic of teaching materialized in the curricular organization of the classes was 

also presented as barriers, primarily focused on professional capacitation, the teaching, 

research and extension activities that still do not occur, in an equitable way, taking into 

account the assumptions of the articulation between work, science and culture was also 

a problem. The lack of integrated middle school education and the teachers' way of 

thinking about the social function of professional public education, which, for the most 

part, considers the formation of a workforce with a view to a competitive market it was 

also implied as a limiting factor. Therefore, it is concluded that the offer the level of the 

courses, ranging from basic to highest, in a single educational institution, is an 

important germ for breaking the solid division of classes already perpetuated in the 

history of professional education, since gives the individual an education that tries to 

overcome the supremacy of the technical instrumentalization prioritized by the 

professional education in all its moments, nevertheless, new public policies are required 

with sufficient robustness to comply with the intente that the model solidifies itself as 

well as formative of individuals conscious of its role of agent of transformation in the 

society in which it lives. 
  

Keywords: professional education. verticalization of teaching. teaching work. human 

emancipation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, embora possuam 

história recente, compõem a trajetória centenária da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Conforme o Art. 2º da Lei 11.892/08 

“[...] são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares 

e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino”, portanto, destinadas a ofertar cursos técnicos de 

nível médio, cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia), ensino médio 

e técnico na modalidade de jovens e adultos e ainda, especializações, mestrados 

profissionais e doutorados voltados para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. 

Uma configuração que permite a articulação entre a educação básica e o ensino superior 

possibilitando ao professor uma movimentação por diferentes níveis de ensino e ao 

estudante, o compartilhamento de espaços de aprendizagem.  

Esta singularidade, denominada de verticalização de ensino, atraiu a nossa 

atenção, uma vez que, ao estarmos inseridas como profissional do setor de comunicação 

do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, instituição que já atuava na 

perspectiva de ensino verticalizado antes mesmo de sua transformação de Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET) para Instituto Federal (IF), ocorrida no ano 

de 20081, presenciávamos a abordagem desse assunto, feita de forma recorrente pelos 

dirigentes institucionais, tanto em eventos acadêmicos, como políticos. Na grande 

maioria das vezes, era apresentado como uma grande conquista da comunidade 

estudantil.  

Notamos ainda, que a unidade do interior goiano passou a investir com afinco 

nesta estrutura acadêmica e conforme (PDI 2014-2018), já se consolida como uma das 

instituições com maior número de cursos de níveis de ensino variados no cômputo dos 

Institutos Federais, oferecendo atualmente, cursos de nível técnico, tecnológico, 

graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. 

Diante disso, a ideia da verticalização de ensino em uma instituição pública nos 

parecia algo bastante revolucionário, sobretudo, quando nosso olhar se repousava sobre 

a história da educação profissional brasileira marcada pela dualidade estrutural que 

                                                   
1 Em 29 de dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 75 Unidades 

Descentralizadas de Ensino (UNEDs), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas 

vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/historico. Acesso: 24.06.2017. 

http://redefederal.mec.gov.br/historico
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resulta na consolidação de uma sociedade de classes. Neste sentido, a nova dinâmica 

acadêmica, que oferece ao trabalhador oportunidades de continuar se formando, nos 

aparentava um rompimento com este projeto segregador e assim, começamos a 

conjecturar que, por favorecer a amplitude dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, pudesse levar o indivíduo à sua emancipação, sendo esta, não apenas 

econômica, mas também, uma emancipação humana. Entretanto, a decisão de 

desenvolvermos uma pesquisa científica com o intuito de buscar respostas para uma 

ressignificação da educação profissional pública brasileira se embaraçava no nosso 

receio de estarmos motivados por uma mera idealização, baseada em um desejo 

fantasioso de busca por algo inalcançável, visto que a educação profissional brasileira 

sempre fora ditada pelos interesses capitalistas que a nosso ver, contrariam a lógica de 

qualquer formação humanista.  

Nesse ínterim, emergem fortemente fatores importantes nos contextos social, 

político e econômico do Brasil desencadeados a partir do ano de 2015 quando Dilma 

Roussef2, reeleita um ano antes, Presidente da República, fora destituída do cargo por 

meio de um processo de impeachment. A nova face do poder que emergiu, a partir de 

então, tem se revelado atroz contra o trabalhador, tanto que medidas severas já foram 

tomadas, dentre elas, a aprovação da reforma trabalhista que tem a nítida intenção de 

favorecer o empregador, jogando por terra muitos benefícios, historicamente, 

conquistados pela classe trabalhadora. Curiosamente, o que se percebe é uma massa 

significativa da juventude atual que se mostra alheia a esses acontecimentos e outra que 

os aplaude, talvez massificados pela mídia hegemônica que “doura a pílula” com a 

intenção de defender o interesse das classes dominantes. Uma realidade preocupante 

que nos leva a pensar no tipo de cidadão que o país terá à sua frente em um futuro 

próximo, tanto em seu comando, como na condição de comandados. Seria ele um 

possuidor de habilidades técnicas com competência para fazer funcionar um país de 

desigualdades, conforme o propósito de uma sociedade neoliberal, ou seria um cidadão 

dotado de senso de coletividade, com motivação para lutar contra a soberania 

hegemônica, sobretudo, pela retomada de seus direitos?  

                                                   
2 Em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos de idade, Dilma Vana Rousseff é eleita a primeira mulher 

Presidente da República Federativa do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi reeleita em 2014, 

pelo mesmo partido, e afastada, por meio de um processo de impeachment em agosto de 2016, após ser 

condenada, pelo Senado Federal, por crime de responsabilidade. Disponível em: 

http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/presidencia/presidenta/biografia. Acesso: 24/06/2018. 

 

http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/presidencia/presidenta/biografia
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Em meio a esses questionamentos resolvemos prosseguir com o propósito de 

pesquisar a educação profissional buscando respostas para possibilidades e limites de 

uma formação que dê conta de formar trabalhadores críticos e partícipes de 

transformações de uma sociedade desigual, em que o capital é seu comandante maior, 

acreditando não apenas na importância dos resultados obtidos, como também na 

relevância do nosso movimento para se chegar a estes resultados.   

Sabemos que a formação de indivíduos na escola não se dá de forma isolada, 

pelo contrário, está imbricada em uma série de fatores, dentre eles, o trabalho do 

professor. Nesse sentido, decidimos partir em busca da compreensão do trabalho 

docente, considerando que em todo processo de ensino institucionalizado, ele é de 

importância fundamental, ainda mais considerando o ensino verticalizado, uma 

dinâmica acadêmica relativamente nova, que começa a se materializar na educação 

pública brasileira. Para além disso, começamos a pensar nos limites e possibilidades de 

uma formação emancipadora, a partir do trabalho docente, em uma instituição de 

educação pública profissional, sabendo que esta, tem por princípios formar indivíduos 

para o mercado de trabalho.  

Pacheco (2011), que à época da criação dos Institutos Federais estava à frente 

da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) - órgão do 

governo que coordena as ações da RFEPCT - assegura que a nova configuração de 

ensino profissional tem como premissa a promoção de uma formação contextualizada, 

permeada por conhecimentos, princípios e valores que levam o indivíduo a potencializar 

sua busca por um caminho de vida mais digno, constituindo-se em uma espécie de 

derrubada de barreira entre o ensino técnico e o científico por meio da articulação entre 

trabalho, ciência e cultura com vistas à emancipação humana. Um novo fazer educação 

profissional, que em nosso entendimento, leva a importantes implicações ao trabalho 

docente, já que a nova institucionalidade, que não se  caracteriza nem como escolas 

técnicas profissionalizantes e tampouco como universidades, é instituída sem uma 

preparação prévia do corpo docente para lidar com públicos tão distintos e modalidades 

com características específicas.  Um jeito próprio do Brasil em propor mudanças para a 

educação abstendo-se de um amplo debate com os sujeitos que a compõem. Mudanças 

instituídas de cima para baixo que resultam em desajustes a serem resolvidos por 

aqueles que não participaram de sua constituição. 

Mediante este contexto, nos propusemos a pensar o trabalho docente no ensino 

verticalizado do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, que oferta cursos 
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técnicos de nível médio, de graduação e pós-graduação em uma mesma área de 

conhecimento e também em áreas distintas3. Neste sentido, consideramos relevante 

historicizar a educação profissional no Brasil em consonância com as políticas públicas 

educacionais, com especial atenção às políticas de formação docente. Ao longo dos 

estudos, procuramos refletir, a partir do trabalho docente, se essa nova configuração 

acadêmica possibilita uma formação do indivíduo para além da satisfação das 

necessidades econômicas, historicamente delegada ao ensino profissional. Por fim, 

buscamos conhecer, dentro da realidade que está posta no campo de nossa investigação, 

se a verticalização de ensino dos Institutos Federais constitui-se em uma possibilidade 

de consolidação de uma estrutura educacional capaz de formar indivíduos em sua 

totalidade ou se é mais uma estrutura destinada à oferta de uma educação 

instrumentalizadora, baseada nas políticas neoliberais que vêm sendo articuladas no 

Brasil e no mundo com a finalidade de fortalecer o capital.  

1.1 Campus lócus da pesquisa 

O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, escolhido como lócus desta 

pesquisa, está instalado há mais de meio século no município de Rio Verde - um dos 12 

(doze) que compõem a Microrregião do Sudoeste de Goiás. O município, desde sua 

origem, tem economia pautada no setor agropecuário, mas é a partir da década de 1960, 

com o avanço da agricultura comercial que surgem, mais fortemente, as demandas de 

profissionais para atuar nesse mercado. Neste contexto, nasce o Ginásio Agrícola que 

deu origem ao Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, na época com oferta de 

curso técnico voltado para a área agrária. Com o passar dos anos e o avanço 

tecnológico, manifesta-se a necessidade de avançar no nível de formação desses 

profissionais e, nos primeiros anos da década de 2000 começam a chegar à instituição 

os cursos de graduação e pós-graduação, somando-se aos técnicos já existentes. 

Atualmente, a unidade oferece 2 (dois) cursos de doutorado; 7 (sete) cursos de 

mestrado; 11 (onze) cursos de graduação, sendo 2 (dois) tecnólogos e 2 (dois) cursos de 

                                                   
3 São ofertados no Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano os seguintes cursos: técnicos em  

Administração, Agropecuária, Alimentos, Biotecnologia, Contabilidade, Edificações, Informática, 

Química e Segurança do Trabalho e ainda, o curso técnico em Administração na modalidade PROEJA; 

Bacharelados em Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental e  Zootecnia; Tecnólogos em Agronegócio e 

Saneamento Ambiental; Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química; Mestrados em Agroquímica, 

em Ciências Agrárias, em Biodiversidade e Conservação, em Bionergia e Grãos, em Engenharia Aplicada 

e Sustentabilidade, em Tecnologia de Alimentos, em Zootecnia e Doutorado em Biotecnologia e em 

Ciências Agrárias. Disponível em: www.ifgoiano.edu.br/rioverde. Acesso: 12/07/18. 

http://www.ifgoiano.edu.br/rioverde


 
 

17 
 

licenciatura; 9 (nove) cursos técnicos e 2 (dois) cursos de nível médio integrado ao 

técnico na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), efetivando assim a 

verticalização do ensino conforme prevê a Lei 11.892/08, que cria dos Institutos 

Federais. 

A instituição rio-verdense integra o conglomerado de campi do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), resultado da 

aglutinação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) de Rio 

Verde e de Urutaí e sua respectiva Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos 

(UNED), além da Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE) – todos originários 

das antigas escolas agrícolas. Posteriormente à criação do Instituto, foi inaugurado o 

Campus Iporá, e, por ocasião da segunda etapa de expansão da Rede Federal, 

implantados 3 (três) novos campi, estando localizados nas cidades de Campos Belos, 

Posse e Trindade. Outros 4 (quatro) campi avançados, desta vez nos municípios de 

Catalão, Cristalina, Hidrolândia e Ipameri e a Rede Arco Norte/Polo de Inovação em 

Bioenergia e Grãos, instalada em Rio Verde e criada no ano de 2015, completam a rede 

de instituições acadêmicas que compõem o Instituto Federal Goiano.  

Conforme consta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-

2018, o Instituto Federal Goiano atua em diversos eixos tecnológicos4 oferecendo 

cursos em diferentes áreas, desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação. 

O destaque fica por conta da área agrícola, já que a instituição tem experiência 

consolidada nesse setor, em função de sua vocação inicial, que data de mais de meio 

século. Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a maioria dos campi do IF 

Goiano oferece cursos na forma integrada, uma exceção é o Campus Rio Verde, em que 

apenas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) são ofertados 2 

(dois) cursos técnicos integrados ao ensino médio. Na educação superior há ofertas de 

cursos de tecnologia, bacharelado e licenciaturas e em nível de pós-graduação, já são 

oferecidos cursos de especialização, mestrado e doutorado.  

                                                   
4 Eixos tecnológicos da educação profissional: Ambiente e Saúde, Controle e Processos 

Industriais, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, 

Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos 

Naturais, Segurança Turismo, Hospitalidade e Lazer. Disponível em: http://portal.conif.org.br/br/rede-

federal/eixos-tecnologicos-do-conif. Acesso: 03/07/2017. 

 

http://portal.conif.org.br/br/rede-federal/eixos-tecnologicos-do-conif
http://portal.conif.org.br/br/rede-federal/eixos-tecnologicos-do-conif
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1.2 Objetivos da pesquisa 

O processo de expansão da RFEPCT teve início no ano de 2003 fundamentado 

no discurso oficial de construção de um projeto democrático e humanista. “Recusamo-

nos a [...] submeter à educação à lógica do capital, colocando o currículo como 

instrumento do simples treinamento de habilidades e técnicos a serviço da reprodução 

capitalista” (PACHECO, 2011, p. 7). Um discurso progressista que nos instiga a buscar 

possibilidades e limites de sua materialização. Desta maneira, nossa investigação 

baseou-se na seguinte questão norteadora: Quais os limites e possibilidades de uma 

formação humana e emancipadora, a partir do trabalho docente, no contexto do ensino 

verticalizado da educação pública profissional? Questão que se pretende responder a 

partir do objetivo geral desta pesquisa, que consiste em pensar o trabalho docente no 

contexto do ensino verticalizado do Campus Rio Verde do IF Goiano na perspectiva de 

uma formação humana e emancipadora. Objetivo este que se desdobrou em outros 

específicos: i) Historicizar a educação profissional brasileira em consonância com suas 

políticas públicas; ii) Refletir o percurso formativo do professor que atua na 

verticalização de ensino de área de ciências agrárias no Campus Rio Verde do IF 

Goiano; iii) Averiguar condições objetivas presentes no cotidiano acadêmico do 

professor que movimenta por entre os níveis de ensino e iv) Identificar a função social 

dos Institutos Federais na perspectiva do professor que verticaliza no campus lócus 

desta investigação.  

1.3 Procedimentos metodológicos  

Captar o fenômeno é investigar e descrever como ele em si se manifesta e 

como, ao mesmo tempo, se esconde.  É o que diz Kosik (1976) ao referir-se a 

abordagem investigativa de cunho científico. Nesta direção, partimos da descoberta da 

concreticidade existente na dinâmica do trabalho docente no ensino verticalizado para 

se chegar à descoberta de suas subjetividades com vistas a compreender o que já é e o 

que pode vir a ser. Para isso, optamos pela pesquisa de natureza qualitativa que, na 

perspectiva de Trivinos (1987), não necessita apoiar-se em dados estatísticos, o que não 

significa dizer que sejam especulativas. “Elas têm um tipo de objetividade e de validade 

conceitual [...] que contribuem decisivamente para o desenvolvimento do pensamento 

científico” (Ibidem, p. 118). Para o autor, tanto a pesquisa com base fenomenológica 

quanto a pesquisa fundamentada no materialismo dialético consideram a importância do 
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ambiente, os problemas e as situações que envolvem a existência do sujeito. A diferença 

entre elas está relacionada às concepções do meio. 

[...] a primeira considera o ambiente especialmente constituído por 
elementos culturais, o que é uma redução, ainda que se denomine 
cultura a todos os ingredientes do meio criados pelo homem, em 

determinada realidade social; a segunda pensa o meio como uma 
realidade muito mais ampla e complexa, distinguindo nela uma base, 
ou infra-estrutura, e uma superestrutura. Ambas as realidades, 
dialeticamente, relacionam-se e influenciam-se, transformando-se 
mutuamente na evolução do tempo (Ibidem, p. 128). 

Para o autor, é necessário que o pesquisador compreenda que, para a concepção 

fenomenológica, a verdade está no conteúdo da percepção, enquanto que para a 

concepção materialista histórica dialética, seus significados estão na prática social. 

Configura-se em uma investigação para além das aparências, em busca da essência, 

penetrando na estrutura íntima, “inclusive não visível ou observável à simples 

observação ou reflexão, para descobrir suas relações e avançar no conhecimento de seus 

aspectos evolutivos, tratando de identificar as forças decisivas responsáveis por seu 

desenrolar característico” (Ibidem, p. 128).  

O autor prossegue dizendo que a pesquisa qualitativa, no enfoque dialético, 

parte do real, analisado em sua aparência e se aprofunda, para estabelecer a "coisa em 

si". Segundo ele, vai além da compreensão dos significados que surgem de 

determinados pressupostos, busca suas raízes, as causas de suas existências e suas 

relações, considerando o sujeito como ser social e histórico. Sob esse aspecto 

consideramos que pensar o trabalho docente em um contexto de ensino verticalizado, 

permeado de subjetividades em vários sentidos, dentre eles políticos, culturais e 

históricos, requer uma abordagem que possibilite uma investigação em múltiplas 

direções, aspectos que justificam nossa escolha pela abordagem qualitativa na 

perspectiva dialética. 

Sobre o roteiro de investigação da pesquisa qualitativa, Trivinos (1987) elenca 

seus principais passos: a escolha de um assunto ou problema, a coleta de dados e a 

análise das informações. No entanto, ressalta que a pesquisa qualitativa não segue uma 

seqüência de etapas tão rígida, como na pesquisa quantitativa, porque após a 

interpretação de informações recolhidas, novas buscas poderão ocorrer. 

Esta circunstância apresenta-se porque o pesquisador não inicia seu 
trabalho orientado por hipóteses levantadas a priori cuidando de todas 

as alternativas possíveis, que precisam ser verificadas empiricamente, 



 
 

20 
 

depois de seguir passo a passo o trabalho que, como as metas, têm 
sido previamente estabelecidos. As hipóteses colocadas podem ser 
deixadas de lado e surgir outras, no achado de novas informações, que 
solicitam encontrar outros caminhos. Desta maneira, o pesquisador 
tem a obrigação, se não quer sofrer frustrações, de estar preparado 
para mudar suas expectativas frente a seu estudo (Ibidem, p. 131). 

De fato, o objeto dessa investigação exigiu-nos flexibilidade, primeiro pela sua 

característica imaterial, segundo pela escassez de respostas trazidas pelos estudos já 

realizados sobre o tema, circunstâncias que nos levaram ao desapego de paradigmas 

para que não fôssemos convencidos pelos primeiros resultados encontrados, sendo 

necessário, portanto, o desenvolvimento de um processo dialético no sentido de 

construir conceitos.  

Ainda sobre o enfoque qualitativo, Trivinos (1987) ressalta a importância da 

fundamentação teórica e mais uma vez coloca a importância da busca de novas teorias 

na medida em que o trabalho vai se desenvolvendo, frente às interrogativas que vão 

surgindo ao longo da investigação. Nesse sentido, nosso arcabouço teórico parte dos 

clássicos, como Marx e Gramsci, que conceituam “trabalho” como característica própria 

do ser humano, que se transforma ao mesmo tempo em que transforma a natureza e 

prossegue com autores que com eles dialogam, especialmente teóricos que se debruçam 

sobre a história e as políticas públicas voltadas para a Educação Profissional no Brasil.  

1.4 Coleta e interpretação de dados 

Nosso primeiro desafio para a coleta de dados nesta pesquisa foi a escolha dos 

sujeitos a serem abordados. Definimos pelo elenco que atua na área de ciências agrárias 

por três motivos: primeiro, por ser a área de conhecimento que deu origem a todas as 

outras áreas existentes na unidade de ensino pesquisada nos dias atuais; segundo, por 

considerar a vocação econômica do município onde a instituição está instalada, 

predominantemente voltada ao setor agrário e terceiro, por ser uma área em que todos 

os níveis de ensino (do técnico de nível médio ao doutorado) são contemplados no 

campus estudado.  

Definida a área de conhecimento, chegamos ao corpo docente por meio de um 

levantamento feito junto à Coordenação de Apoio Didático do campus, que nos 

forneceu cópias dos horários de aulas dos professores dos cursos: técnico em 

Agropecuária, graduação em Agronomia e em Zootecnia e pós-graduação/mestrado e 

doutorado em Agronomia e em Zootecnia dos anos de 2014, 2015 e 2016, totalizando 6 
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(seis) semestres letivos. Chegamos a um total de 27 professores que verticalizaram entre 

(2) dois níveis e 7 (sete) que atuaram, simultaneamente, em cursos técnicos, de 

graduação e pós-graduação em um mesmo semestre letivo.Vale lembrar que o campus 

investigado não oferece o ensino médio integrado ao técnico, com exceção de 2 (dois) 

cursos na modalidade de jovens e adultos em área de conhecimento distinta das ciências 

agrárias, por isso, o ensino médio não está aqui relacionado.  

Após a identificação dos professores, decidimos investigar o grupo que atuou 

de forma simultânea, nos três níveis de ensino: técnico, graduação e pós-graduação, um 

total de 7 (sete) professores. Antes, porém, buscamos na Gerência de Recursos 

Humanos (GRH) do campus, informações sobre estes docentes, que incluem, sexo, 

idade e tempo de atuação na instituição. Em seguida, os abordamos, por meio de 

aplicação de um questionário fechado, seguido de entrevista de estrutura flexível 

semiestruturada.  Sobre o primeiro, Trivinos (1987) defende sua aplicação, tanto na 

pesquisa quantitativa, quanto na pesquisa qualitativa, a depender da neutralidade dada 

pelo pesquisador. Ele explica que muitas vezes é necessário caracterizar o grupo 

pesquisado conforme seus traços gerais, a exemplo do nível de escolaridade, atividades 

ocupacionais, etc. e, por isso, o questionário faz-se necessário na abordagem qualitativa. 

Especificamente, sobre este estudo, o uso deste instrumento fez se relevante, dada a 

importância de caracterização de especificidades dos sujeitos, como percurso formativo 

e envolvimento com atividades extraclasses, dentre outros. 

A respeito da entrevista semiestruturada, o autor considera ser um dos 

instrumentos mais utilizados na coleta de dados da pesquisa qualitativa, pois parte de 

questionamentos básicos embasados em teorias e hipóteses que vão surgindo ao longo 

das respostas do informante. Pensamento corroborado por Bogdan & Biklen (1994 p. 

17) que defendem o caráter flexível deste instrumento de pesquisa, como sendo aquele 

que permite aos investigados se posicionarem conforme sua perspectiva pessoal, em vez 

de se moldarem às questões elaboradas previamente. Essa definição cabe perfeitamente 

nesta abordagem, uma vez que, a cada questionamento levantado durante as entrevistas 

o sujeito tinha garantido o seu próprio posicionamento, já que as questões apresentadas 

primaram pela exploração das subjetividades.  

É importante esclarecer que, dos 7 (sete) professores, 3 (três) permitiram 

gravar entrevista e 4 (quatro) preferiram responder às perguntas de próprio punho. Neste 

segundo caso, 2 (dois) permitiram a nossa  presença para intervenções em caso de 

dúvidas, situação que ocorreu por diversas vezes durante o preenchimento do 



 
 

22 
 

formulário, e 2 (dois) preferiram responder sozinhos. As entrevistas gravadas foram 

transcritas de forma manual para que assim pudéssemos captar com maior precisão as 

nuances entre fala e silêncio do investigado. Os docentes entrevistados foram 

nominados nas análises da seguinte forma: P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7.  

Além da pesquisa de campo, caracterizada por meio das abordagens dos 

sujeitos, lançamos mão de outros recursos, como o levantamento bibliográfico e 

documental. Sobre o primeiro, Gil (2002), o considera indispensável nos estudos 

históricos, além de considerar como sua principal vantagem “a cobertura de uma gama 

de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(Ibidem, p. 44), vantagem que, segundo ele, torna-se ainda mais importante quando o 

problema de pesquisa requer dados difundidos em múltiplas direções, situação prevista  

e que se configurou durante a exploração de nosso objeto de pesquisa. Mediante essa 

perspectiva, nossa investigação não poderia desconsiderar, além da literatura, teses, 

dissertações e artigos que resultaram de estudos sobre o tema, instrumentos que 

auxiliaram tanto no resgate histórico, quanto na obtenção de dados em suas variadas 

dimensões, sendo de importância fundamental para a condução de nosso estudo.  

Conforme o autor, a busca pelos documentos, muito se assemelha ao 

levantamento bibliográfico, diferenciando essencialmente pela natureza das fontes. 

Nesse estudo em questão, envolveu regimentos institucionais, regulamentos de cursos, 

projetos pedagógicos de cursos, matrizes disciplinares e ementas, além de relatórios 

disponibilizados pela instituição sobre o perfil biográfico dos sujeitos pesquisados e 

disciplinas ministradas por estes sujeitos nos anos de 2014, 2015 e 2016, e ainda, leis, 

decretos e portarias referentes às políticas de institucionalização da educação 

profissional e de formação de professores.  

Gil (2002) elenca uma série de vantagens da busca documental, primeiro por 

considerar os documentos como sendo uma fonte rica e estável de dados que subsistem 

ao longo do tempo e também pelo seu baixo custo e a não exigência de contatos com 

sujeitos da pesquisa, impossibilitados em muitos casos. No entanto, o autor fala de suas 

limitações e aponta como críticas mais freqüentes a não representatividade e à 

subjetividade dos documentos, situações que podem ser dirimidas a depender da 

experiência do pesquisador. Para ele, é importante lembrar que pesquisas elaboradas 

com base em documentos podem não responder definitivamente a um problema, mas 

proporcionam uma melhor visão desse problema ou hipóteses, verificados por outros 

meios. Essa questão nos foi sentida, sobretudo, ao utilizarmos as leis, decretos, portarias 
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e demais documentos oficiais, que nos exigiram uma postura crítica e isenta ao analisá-

los. 

A interpretação dos dados foi ao encontro da concepção de Trivinos (1987), 

que ao referir-se a dimensão subjetiva do enfoque qualitativo leva em conta à necessária 

flexibilidade da análise, ou seja, é um enfoque que permite uma mobilidade entre 

informações, que após serem interpretadas, sugerem o levantamento de novas hipóteses 

e nova busca de dados. De acordo com o autor, para que os resultados tenham valor 

científico algumas condições precisam ser reunidas, como a coerência, a consistência, a  

originalidade e a objetivação, tendo como base a postura do pesquisador, que, a cada 

instante, deve aprofundar seu conhecimento acerca dos aspectos fundamentais do 

problema que está investigando.  

Atentando-nos aos pontos elencados acima, com vistas à interpretação dos 

dados, classificamos as respostas obtidas, tanto por meio dos questionários, quanto das 

entrevistas e também de documentos institucionais, em três categorias de análises: i) 

percurso formativo do professor; ii) condições objetivas do trabalho docente na 

verticalização e iii) papel social dos Institutos Federais na perspectiva do professor que 

verticaliza entre os níveis. Para a categorização acima excluímos algumas questões 

abordadas, pois ao analisar as respostas, sob o ponto de vista do problema desta 

pesquisa, elas não ofereceriam contribuição. Essa análise preliminar, conforme Trivinos 

(1987), é importante porque revela divergências e vazios nas respostas apresentadas. 

Por fim, os dados foram analisados à luz de um referencial teórico correspondente ao 

tema investigado.   

1.5 Referencial teórico 

Entendemos que a análise de políticas e experiências educativas não deve estar 

desvinculada de seus processos históricos, por isso, consideramos importante 

historicizar a Educação Profissional no Brasil em consonância com suas políticas 

públicas. Para este fim, fundamentamo-nos em Otaíza Romanelli (2001), Eneida 

Shiroma (2007), Acácia Kuenzer (2007), Silvia Manfredi (2002), Dante Moura (2007), 

Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos (2005) e Eliezer Pacheco (2011). 

Sobre as categorias “trabalho”, “trabalho docente” e “formação humana” apoiamos em 

autores clássicos que reverberam a concepção marxista, como, Giorgio Lucáks (1979) e 

Antonio Gramsci (1968 e 2001) e em autores contemporâneos que com eles dialogam: 

Istvan Mészaros (2005), Dermeval Saviani (1984, 2007 e 2011), Mario Alighiero 
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Manacorda (1990), Dante Moura (2014), Marise Ramos (2004), Acácia Kuenzer (2006), 

dentre outros. Acerca das políticas de formação de professores no Brasil e os contornos 

da formação de professores da educação profissional, buscamos embasamento também 

em Istvan Meszaros (2005) e Dermeval Saviani (2009), além de, Acácia Kuenzer 

(1999), Maria Ciavatta (2008), Maria Helena de Freitas (1999 e 2002), Lucília Machado 

(2008) e outros mais. As análises das respostas apresentadas pelo elenco investigado 

contam com inferências dos teóricos acima elencados, como também de outros 

pesquisadores da Educação que com eles dialogam, em especial Maria Ciavatta (2008), 

Lucília Machado (2008), Célia Otranto (2010), Dante Moura (2005, 2007, 2010 e 

2014), Carvalho e Souza (2014) e Celso Ferreti (2008). 

Em suma, as reflexões, as incursões e os resultados estão organizados neste 

texto da seguinte forma. Na seção intitulada “A centralidade da Educação 

Profissional no Brasil: do período colonial à verticalização de ensino dos institutos 

federais” apresentamos a história da Educação no Brasil, com foco na educação 

profissional em consonância com suas políticas públicas. Já na seção sob o título “O 

trabalho e a formação docente na contemporaneidade da educação pública 

profissional brasileira: desafios da formação humana” abordamos a categoria 

trabalho na perspectiva do pensamento marxista e trabalho docente a partir de teóricos 

que seguem a mesma vertente. Discorremos também sobre o princípio educativo e a 

formação humana na concepção gramsciana e sobre as políticas de formação de 

professores, com especial atenção aos contornos da formação de professores para a 

educação profissional. Na seção “O contexto da verticalização de ensino do Campus 

Rio Verde do Instituto Federal Goiano na perspectiva dos docentes: possibilidades 

e limites da formação humana” exibimos a análise dos dados encontrados durante a 

investigação no campus lócus desta pesquisa, levando em conta as seguintes categorias 

de investigação: percurso formativo, condições objetivas que implicam no trabalho 

docente na verticalização de ensino e função social dos Institutos Federais na 

perspectiva do professor da verticalização.  

À guisa de conclusão, trazemos uma reflexão dos principais pontos que 

emergiram da análise dos dados, que em consonância com as políticas públicas 

norteadoras da educação profissional no Brasil e nosso referencial teórico que trata da 

formação humana na escola, nos aproxima da resposta pretendida para esta 

investigação. 
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2. A CENTRALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: DO 

PERÍODO COLONIAL À VERTICALIZAÇÃO DE ENSINO DOS INSTITUTOS 

FEDERAIS 

Dedicamos esta seção à historicização da Educação profissional no Brasil 

desde a sua sistematização, datada do início do século XX, até a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), quando foram 

criados os Institutos Federais. Essa imersão tem o propósito de identificar o viés político 

e ideológico por trás das subjetividades das políticas públicas norteadoras da educação 

profissional em todos os seus principais momentos, para assim, identificarmos onde 

encontra sua centralidade: se no indivíduo ou no mercado de trabalho.  

2.1 Do assistencialismo à formação de força de trabalho 

Nossa incursão pela formação de trabalhadores começa no período colonial, 

época em que a agroindústria açucareira no Brasil era base da economia e sua produção 

era predominantemente escravocrata, com exploração de índios, negros oriundos da 

África e trabalhadores que detinham alguma formação técnica. Naqueles tempos, 

segundo Manfredi (2002), a formação de trabalhadores ocorria nos engenhos por meio 

de práticas educativas informais, que deram origem aos primeiros núcleos de formação 

profissional dos jesuítas, também denominadas de escolas-oficinas para formação de 

artesãos e ofícios ligados à carpintaria, pintura, tecelagem, fabricação de medicamentos, 

construção de edifícios e de embarcações. Já naquela época, de acordo com a autora, 

começam a surgir dualidades estruturais significativas, estando de um lado, uma 

educação acadêmica voltada para a elite – proporcionada pelos próprios jesuítas, que 

além da educação dos indígenas, se empenharam também na construção de escolas para 

os colonizadores – e de outro lado, uma espécie de adestramento de práticas manuais 

para a população desprovida de privilégios. Embora o período colonial seja extenso, não 

se tem registro de uma Educação Profissional sistematizada anterior ao século XIX.  A 

esse respeito, 

O que existia até então era a educação propedêutica para as elites, 

voltada para a formação de futuros dirigentes. Assim sendo, a 
educação cumpria a função de contribuir para a reprodução das classes 
sociais já que aos filhos das elites estava assegurada essa escola das 
ciências, das letras e das artes e aos demais lhes era negado o acesso 
(MOURA, 2007, p. 5). 
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O pesquisador encontra um primeiro indício do que poderia ser caracterizado 

como Educação Profissional, que foi o decreto de criação do Colégio de Fábricas, 

promulgado pelo Príncipe Regente, futuro D. João VI, no ano de 1809. Na segunda 

década do século XIX, mais precisamente no ano de 1816, surge a Escola de Belas 

Artes que formaria trabalhadores para oficinas mecânicas por meio do ensino das 

ciências e do desenho e, em 1861, é criado o Instituto Comercial no Rio de Janeiro com 

a finalidade de capacitar pessoal para cargos públicos nas secretarias de Estado.  

À época, surgem também os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos, que 

ensinavam as primeiras letras aos meninos em estado de mendicância e os 

encaminhavam para oficinas públicas e particulares, como alfaiataria, carpintaria e 

sapataria. Com isso, vai se constituindo uma formação sistematizada dentro de uma 

perspectiva assistencialista, que objetivava “amparar os órfãos e os demais desvalidos 

da sorte”, ou seja, “... atender àqueles que não tinham condições sociais satisfatórias, 

para que não continuassem a praticar ações que estavam na contraordem dos bons 

costumes” (Ibidem, p. 6).  

A partir de então, surgem as sociedades civis criadas com o objetivo de 

amparar crianças órfãs e abandonadas, oferecendo a elas instruções teóricas e práticas 

para atuar em indústrias. O autor destaca como as mais importantes: Liceus de Artes e 

Ofícios do Rio de Janeiro (1858), de Salvador (1872), do Recife (1880), de São Paulo 

(1882), de Maceió (1884) e de Ouro Preto (1886).  

Essa lógica assistencialista com que surge a educação profissional é 
perfeitamente coerente com uma sociedade escravocrata originada de 
forma dependente da coroa portuguesa, que passou pelo domínio 
holandês e recebeu a influência de povos franceses, italianos, 

poloneses, africanos e indígenas, resultando em uma ampla 
diversidade cultural e de condições de vida ao longo da história - uma 
marca concreta nas condições sociais dos descendentes de cada um 
destes segmentos (MOURA, 2007, p. 6). 

Concepção esta que fundamenta as práticas educativas também durante o 

período imperial, tanto aquelas oriundas da iniciativa privada, quanto as promovidas 

pelo Estado. Para Manfredi (2002), tais iniciativas, tanto do posto de vista ideológico, 

como político, “constituíam mecanismos de disciplinamento dos setores populares, no 

sentido de conter ações insurrecionais contra a ordem vigente e legitimar a estrutura 

social excludente herdada do período colonial” (Ibidem, p. 78). Uma espécie de controle 

como forma de resguardar os interesses da classe dominante, a fim de evitar o 

desmantelamento do sistema social dividido em classes.  
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No início do século XX, o então presidente da República Nilo Peçanha5, por 

meio do decreto de lei nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, instituiu de fato a Educação 

Profissional em todo o território nacional. O decreto deu origem a 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices no Brasil. Decreto esse, que pela clareza de seus objetivos, não 

deixa dúvidas quanto à perpetuação da dualidade estrutural já existente. 

Considerando: 

Que o augmento constante da população das cidades exige que se 
facilite ás classes proletarias os meios de vencer as difficuldades 

sempre crescentes da lucta pela existencia; 
Que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e 
intellectual, como fazel-os adquirir habitos de trabalho proficuo, que 
os afastará da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 
Que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar 
cidadãos uteis á Nação: 

Decreta:  
Art. 1º  Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o 
Governo Federal manterá, por intermedio do Ministerio da 
Agricultura, Industria e Commercio uma Escola de Aprendizes 
Artifices, destinada ao ensino profissional primario e gratuito  
(BRASIL, 1909). 

Conforme o decreto, as Escolas de Aprendizes Artífices deveriam formar 

operários e contramestres, por meio do ensino prático e conhecimentos técnicos, 

havendo para isso até cinco oficinas de trabalho manual ou mecânica, que mais 

conviessem ao Estado onde estão instaladas, a fim de atender as especialidades de suas 

indústrias. Um indicativo de que além do assistencialismo, a iniciativa objetivava criar 

força de trabalho. No entanto, as primeiras décadas da República são marcadas por 

significativas mudanças socioeconômicas, reflexos da extinção da escravatura, da 

consolidação do projeto de imigração e da expansão da produção de café, o que 

provocou a aceleração do processo de industrialização e urbanização inaugurando uma 

nova fase social e econômica.  

Os novos empreendimentos industriais e o surgimento de grandes 
centros estimularam o incremento dos serviços de infra-estrutura 
urbana de transportes e edificações. A modernização tecnológica 

                                                   
5 Nilo Procópio Peçanha foi eleito vice-presidente do Brasil na chapa de Afonso Pena e em 1909 assumiu 

a presidência do país após a morte do político mineiro. Permaneceu como presidente até o fim do 

mandato, período que durou 17 meses. É tido como o primeiro e único afrodescendente a ter assumido a 

presidência do Brasil. Disponível em:  https://www.geledes.org.br/o-presidente-negro-nilo-

pecanha/?gclid=EAIaIQobChMIhdCn7KaB3AIViYORCh16QAS2EAAYASAAEgJYB_D_BwE. Acesso 

em: 02/07/2018. 

 

https://www.geledes.org.br/o-presidente-negro-nilo-pecanha/?gclid=EAIaIQobChMIhdCn7KaB3AIViYORCh16QAS2EAAYASAAEgJYB_D_BwE
https://www.geledes.org.br/o-presidente-negro-nilo-pecanha/?gclid=EAIaIQobChMIhdCn7KaB3AIViYORCh16QAS2EAAYASAAEgJYB_D_BwE
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(ainda que no nível de adaptação e de manutenção da tecnologia 
importada) inerente a esses novos setores da economia brasileira 
gerou novas necessidades de qualificação profissional e novas 
iniciativas, no campo da instrução básica e profissional popular 
(MANFREDI, 2002, p. 79). 

Um cenário que exige formação de mão de obra, tanto que nos primeiros 30 

anos do século XX, durante o período denominado de Primeira República, o sistema 

educacional e a educação profissional ganham nova configuração. Surgem iniciativas do 

governo e também da Igreja Católica e aos poucos, o que antes eram instituições de 

ensino artesanais e manufatureiros vão cedendo lugar a redes de escolas destinadas, não 

apenas aos pobres, mas também a todos aqueles que pertenciam aos setores populares 

urbanos, que iriam se transformar em assalariados. 

2.2 A modernização para construção de uma nova nacionalidade 

Com o objetivo de promover rompimentos políticos e econômicos com a 

oligarquia que ditava a ordem social no final da década de 1920, surge o movimento 

armado, denominado de Revolução de 1930, que teve início no sul do país com 

repercussões em várias partes do território nacional, movimento este que derrubou o 

então presidente Washington Luiz6 em outubro de 1930. Para Romanelli (2001), a 

revolução era advinda da crise do desenvolvimento da década anterior.  

Na verdade, o que se convencionou chamar Revolução de 1930 foi o 

ponto alto de uma série de revoluções e movimentos armados que, 
durante o período compreendido entre 1920 e 1964, se empenharam 
em promover vários rompimentos políticos e econômicos com a velha 
ordem social oligárquica. Foram esses movimentos, que em seu 
conjunto e pelos objetivos afins que possuíam, iriam caracterizar a 

Revolução Brasileira, cuja meta maior tem sido a implantação 
definitiva do capitalismo no Brasil (Ibidem, p. 47). 

Ainda, segundo a autora, a crise se acentuou com a derrocada da política 

econômica do governo que visava proteger o preço do café no mercado internacional e a 

consequencia foi uma superprodução nacional causando prejuízos para o setor. A reação 

da economia foi de transferir a renda do setor tradicional para o moderno, ou seja, da 

área agrícola para a industrial. A partir de então, o setor industrial passou a contar com o 

                                                   
6 Washington Luís Pereira de Sousa foi Senador pelo Partido Republicano Paulista (1925-1926). Por 

meio de eleição direta, passou a exercer a presidência da República em 15 de novembro de 1926. Foi 

deposto pela Revolução de 1930, em 24 de outubro, e cumpriu exílio na Europa e nos Estados Unidos, 

retornando ao Brasil em 1947. Disponível em:   http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp. Acesso em: 

01/07/2018. 
 

http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp
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mercado interno, resultado de um remanejamento do aparelho do Estado, que antes 

estava mais ligado aos interesses dos latifundiários. Importantes incursões sobre tal 

contexto são feitas por Shiroma (2007), ao destacar que os debates políticos que se 

travavam no início da década de 1930 incluíam grande interesse pelas questões 

educacionais, tanto que, políticos e intelectuais diziam ser indispensável a construção de 

um Estado nacional, centralizador, antiliberal e intervencionista visando sua 

modernização. Segundo a autora, o movimento que culminou com a Revolução de 1930 

dava caráter de urgência a esse debate. “Eram tempos em que se forjavam diversos 

projetos de construção de nacionalidade, alguns modernizantes, outros mais 

reacionários. Todos valorizavam o papel que a educação deveria cumprir para sua 

realização, coerentemente com o seu horizonte ideológico.” (Ibidem, p. 15). Outra vez a 

autora lembra,  

Uma concepção francamente salvacionista convencia-se de que a 
reforma da sociedade suporia, como uma de suas condições 
fundamentais, a reforma da educação e do ensino. Nos anos de 1930, 
esse espírito salvacionista, adaptado às condições postas pelo primeiro 

governo Vargas, enfatiza a importância da “criação” de cidadãos e de 
reprodução/modernização das “elites”, acrescida da consciência cada 
vez mais explícita da função da escola no trato da “questão social”: a 
educação rural, na lógica capitalista, para conter a migração do campo 
para as cidades e a formação técnico-profissional de trabalhadores 
visando solucionar o problema das agitações urbanas (Ibidem, p. 15 e 
16). 

Conforme a autora, nessa década a função da escola pautava-se nos ditames 

capitalistas, tanto que nesse ínterim cria-se o Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, uma das primeiras medidas do governo provisório instalado com a 

Revolução de 1930 que conferia à União, poder sobre os vários domínios do ensino do 

território nacional. “O objetivo era o de criar um ensino mais adequado à modernização 

que se almejava para o país e que se constituísse em complemento da obra 

revolucionária, orientando e organizando a nova nacionalidade a ser construída” 

(Ibidem, p. 16). Para a autora, as reformas governamentais, se não atingiam a totalidade 

dos ramos de ensino, forneciam estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e 

superior. 

2.3 A Educação no Estado Novo: conflitos de interesses 

Os primeiros anos da década de 1930 são marcados pela mobilização da Igreja 

Católica e também de intelectuais que defendiam uma educação nova. Cada lado se 
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mobilizava com projetos educacionais aparentemente distintos, entretanto, a divergência 

ficava só na superfície. “Ambos se adequavam, cada um a seu modo, às relações sociais 

vigentes e nem um nem outro as colocavam em questão. Na defesa de seus interesses, 

porém, lutavam pela hegemonia de suas propostas em nível de governo” (SHIROMA, 

2007, p. 19 e 20). Conforme a autora, de um lado, estava a Igreja Católica com seu 

enorme poder de influência sobre a população e o governo e do lado oposto, 

educadores, que gozavam de prestígios junto à sociedade brasileira. Desse imbróglio 

surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no ano de 1932. O documento, 

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros 26 educadores e intelectuais da 

época, trazia a chancela da diversidade, tanto teórica, quanto ideológica do grupo. 

Manifesto que provocou reação por parte da hierarquia da Igreja Católica, sobretudo, da 

ala direitista.  

Dada a correlação de forças que impedia a vitória de um ou de outro 
grupo, os debates orientaram no sentido de uma acomodação, por 
parte do governo, dos interesses divergentes. Alcançou-se, por um 
lado, a aprovação de propostas de ensino primário obrigatório, 

gratuito e universal, da ampliação da competência da União, por meio 
do Conselho Nacional de Educação – resguardada a autonomia dos 
estados e municípios – para “adaptar” as determinações federais às 
condições locais. A Constituinte atribuiu ao Conselho a tarefa de 
elaborar um Plano Nacional de Educação e de garantir os recursos 
para o sistema educativo. O grupo católico, por outro, viu atendidas 
suas reivindicações quanto ao ensino religioso nas escolas, à 

manutenção da liberdade de ensino, ao reconhecimento de 
estabelecimentos particulares e à isenção de impostos de 
estabelecimentos privados de ensino tidos como idôneos, bem como o 
papel desempenhado pela família na educação (Ibidem, p. 21 e 22). 

Um conflito de forças que terminou com vitória dos dois lados, de forma a 

acomodar as divergências, conforme pretendia o governo. Os educadores tiveram a 

garantia do ensino primário obrigatório, gratuito e universal e a Igreja Católica 

permanece com o ensino religioso nas escolas e todos os benefícios que advinham 

desse.  

Podemos dizer que os primeiros anos do Estado Novo foram caracterizados por 

ínfimos debates educacionais e nenhuma movimentação na definição de políticas por 

parte do governo. Apenas em 1942, o então ministro da Educação e Saúde Pública, 

Gustavo Capanema7, criou as chamadas Leis Orgânicas do Ensino, que, flexibilizavam e 

                                                   
7 Gustavo Capanema Filho foi Ministro da Educação e Saúde no governo de Getúlio Vargas, entre os 

anos 1934 e 1945. Foi durante a sua gestão que a reforma do ensino secundário se efetivou com a 

promoção do ensino técnico profissionalizante que, por meio de convênios com entidades empresariais, 
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ampliavam a Reforma de Campos8 dando a União o poder de estabelecer diretrizes para 

todos os níveis da educação. Leis essas, que embora contemplassem os três 

departamentos da economia, com a regulamentação do ensino técnico-profissional 

industrial, comercial e agrícola, não propiciaram a desejável unidade, persistindo o 

antigo dualismo. “As camadas mais favorecidas da população procuravam o ensino 

secundário e superior para sua formação, e aos trabalhadores restavam as escolas 

primárias e profissionais para uma rápida preparação para o mercado de trabalho” 

(Ibidem, p. 23). Nesse período, as escolas de aprendizes e artífices são transformadas 

em Escolas Técnicas Federais, porém, a aceleração da economia e a crescente demanda 

de trabalhadores fazem com que o governo recorra à iniciativa privada, surgindo assim, 

um sistema paralelo de ensino por meio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

primeiramente denominado de Sistema Nacional de Industriários e posteriormente, 

Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Nessa iniciativa estava implícito o reconhecimento da incapacidade 

governamental em prover formação profissional em larga escala, tanto 
pela dificuldade na alocação de recursos quanto pela inoperância do 
próprio sistema de ensino oficial para oferecer a formação técnica 
almejada. Mas era patente, entre os empresários, a quimera liberal de 
fazer da fábrica uma escola, o lócus ideal de formação de valores do 
industrialismo. Assim, o sistema deveria ser mantido pela contribuição 

de filiados da CNI e sua função seria organizar e administrar escolas 
de aprendizagem e treinamento industrial em todo o país (Ibidem, 
2007, P. 24). 

Ainda segundo a autora, em 1948, o SENAI abre mão de seu protagonismo e 

reivindica ao poder público que assuma a tarefa de cuidar da alfabetização e da 

educação geral primária e aos poucos, vai se dedicando à formação de nível técnico 

mais especializada, desvencilhando-se definitivamente da tarefa de formação geral, 

devolvendo-a ao Estado após o ano de 1964. 

                                                                                                                                                     
que deram origem ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). Disponível em: 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0069_10.html. Acesso em: 02 de jul. /2018. 
8    Reforma de Campos é o nome da primeira reforma educacional de caráter nacional, ocorrida no início 

da Era Vargas (1930-1945), sob o comando do ministro da educação e saúde Francisco Campos. Dentre 

suas medidas, estava a criação do Conselho Nacional de Educação e a organização do ensino secundário e 

comercial, sendo esta última destinada à formação do homem para os grandes setores da atividade 

nacional (Menezes e Santos, 2001).  
 

 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0069_10.html
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2.4 A Educação Profissional em tempos de redemocratização (1945 a 1990) 

Em 1945 chegam ao fim os anos ditatoriais do Estado Novo e em 1946 uma 

nova constituição é promulgada. Na nova Carta, a Educação passa a ser direito de todos 

e os poderes públicos, junto com a iniciativa privada devem garantir, na forma da lei, 

educação em todos os níveis. No entanto, o Estado segue como protagonista de projetos 

de investimentos que alicerçam as indústrias e o empresariado, conforme analisa 

Manfredi (2002). Quanto às estruturas formativas e seus mecanismos legais, a autora 

concorda que há a cristalização de concepções e práticas escolares dualistas vindas do 

Estado Novo. De um lado, o que ela chama de acadêmico-generalista, que pressupõe 

formação ampla, oportunizando ao aluno condições de progredir em seus estudos. Do 

outro, a educação profissional, na qual o indivíduo era formado para o domínio de seu  

ofício, sem aprofundamentos teóricos, humanísticos e científicos, limitando assim suas 

condições de avançar em sua formação, uma situação que persiste após a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 4.024/61 - embora garantisse 

uma maior articulação entre o ensino profissionalizante e o ensino secundário. Em seu 

art. 34: “O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e 

abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de professores 

para o ensino primário e pré-primário” (BRASIL, 1961).  

Antes, porém, da promulgação da LDB de 1961, surge o Movimento em 

Defesa da Escola Pública e em 1959 é divulgado um novo manifesto assinado por 189 

intelectuais, dentre eles, Florestan Fernandes, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e 

Lourenço Filho. “Agora não se tratava mais de reafirmar os princípios de uma nova 

pedagogia, mas de discutir os aspectos sociais da educação e a intransigente defesa da 

escola pública” (SHIROMA, 2007, p. 26). Contudo, o Legislativo brasileiro votou uma 

lei submissa aos interesses da iniciativa privada. Para a autora, seus ditames são uma 

clara demonstração de vitória das forças conservadoras e privatistas que resultaram em 

prejuízos na distribuição de recursos públicos, diminuindo possibilidades de ampliação 

das oportunidades educacionais, reforçando o Sistema S9, que se expande no período 

ditatorial.  

                                                   
9 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 

profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome 

iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do 

sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); 

Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem 

ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem 
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2.4.1 O regime militar e a consolidação da privatização do ensino profissional 

Os governos militares optaram por uma estratégia de desenvolvimento de 

projetos nacionais robustos, a exemplo de construção de pólos petroquímicos e de 

hidrelétricas. Para isso, fez-se necessária uma capacitação rápida e imediata de 

trabalhadores, executada pelas instituições de formação profissional existentes, como o 

SENAI e escolas técnicas da Rede Federal, uma clara vinculação do ensino à formação 

do capital humano, apontada por Shiroma (2007), como uma conexão precisa entre 

educação e mercado de trabalho e modernização de hábitos de consumo. Uma política 

educacional, segundo ela, voltada aos planos gerais de desenvolvimento e ao controle 

político-ideológico.  

A partir da década de 1970, com a promulgação da Lei n 5.692/71, o ensino 

profissionalizante brasileiro adquiriu nova configuração, passando a compor-se de uma 

rede de escolas públicas mantidas pela União, Estados e municípios e de outra rede 

mantida por instituições privadas, incluindo o sistema S, assim permanecendo até a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996.  

Sobre a LDB do período militar, Kuenzer (2007) destaca a substituição da 

equivalência entre os ramos secundário e propedêutico pela obrigatoriedade da 

formação profissional para aqueles que cursassem o então segundo grau. “A educação 

voltada para o trabalho passa a fazer parte integrante do currículo de 1º e 2º graus” 

(Ibidem, p. 17), explica a autora referindo-se ao Artigo 5º da Lei que propõe a 

habilitação profissional no 2º grau em consonância com as necessidades do mercado 

local ou regional. Para a autora, uma proposta que evidencia pelo menos três objetivos: 

i) diminuir a demanda de estudantes secundaristas no ensino superior; ii) despolitizar o 

ensino secundário por meio de um currículo tecnicista e; iii) preparar mão de obra 

qualificada para atender as demandas do desenvolvimento econômico. Shiroma (2007) 

lembra que neste último caso os resultados estiveram longe de serem atendidos. 

A profissionalização descuidada e indiscriminada, aliada à expansão 
das vagas particulares do ensino superior, visava mais controlar a 

procura por esse nível de ensino do que propriamente a qualificação 
do ensino médio. Diminuiu-se a carga horária das disciplinas de 
formação básica - afastou-se o ensino de Filosofia, Sociologia e 
Psicologia desse grau de ensino -, introduziu-se um grande número de 
disciplinas supostamente profissionalizantes, mas que longe estavam 
de qualificar alunos para a obtenção de um emprego. Não era difícil 

                                                                                                                                                     
do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. Acesso: 16/12/2017 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
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perceber o despreparo dos cursos para atender às reais demandas de 
mercado (Ibidem, p. 34).  

A profissionalização compulsória prevista na Lei 5.692/71 não vingou e foi 

sofrendo modificações até chegar em 1982 com a Lei 7.044/82 que distingue o ensino 

de formação geral do ensino profissionalizante. Segundo Manfredi (2002), a antiga 

dualidade voltava a se manifestar, desta vez, sem constrangimentos legais, deixando 

como legado um mais ambíguo e precário ensino médio, além de uma desestruturação 

de ensino técnico oferecido pelas escolas das redes estaduais, escapando da derrocada 

apenas as escolas técnicas federais.  

2.5 A Educação Profissional em tempos de globalização 

Os anos 1990 chegaram exigindo a construção de uma nova institucionalidade 

que fosse capaz de reestruturar o ensino médio e a educação profissional e, ao mesmo 

tempo, atender aos processos de reestruturação produtiva com vistas a uma economia 

globalizada - conforme sugestão dos organismos estrangeiros aos países em 

desenvolvimento, a exemplo da Carta de Jomtien produzida na Conferência Mundial de 

Educação para Todos realizada no ano de 1990 na Tailândia. Na ocasião, representantes 

de governos de 155 países, dentre eles o Brasil, fizeram o compromisso de assegurar 

educação básica para seus cidadãos. Educação Básica, conforme o documento “[...] é a 

base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os 

países podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e 

capacitação” (UNESCO, 1990, p. 3). O documento também sugere a melhoria do ensino 

superior e o desenvolvimento da pesquisa científica e enfatiza a importância da 

solidariedade internacional a fim de corrigir as diferenças econômicas entre os países.  

Outra intervenção estrangeira sobre a Educação ocorreu a partir do documento 

gerado pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, produzido entre 

1993 e 1996. Por meio dele, a Comissão sugeriu “sistemas mais flexíveis, com maior 

quantidade de cursos e com possibilidade de transferências entre diversas categorias de 

ensino” (DELORS, 2000, p. 17). O documento também previu, além desses 

aperfeiçoamentos, investimentos na inovação intelectual conforme as características de 

cada lugar,  

Com os progressos atuais e previsíveis da ciência e da técnica, e a 
importância crescente do cognitivo e do imaterial na produção de bens 

e serviços, todos devemos convencer-nos das vantagens de repensar o 
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lugar ocupado pelo trabalho e seus diferentes estatutos, na sociedade 
de amanhã. Exatamente para poder criar esta nova sociedade, a 
imaginação humana deve ser capaz de adiantar aos avanços 
tecnológicos, se quisermos evitar o aumento do desemprego, a 
exclusão social ou as desigualdades de desenvolvimento (Ibidem, p. 
18). 

Por essa razão, a Comissão sugeriu a ampliação do conceito de Educação para 

“educação ao longo de toda a vida”. 

É a ideia de educação permanente que deve ser repensada e ampliada. 
É que, além das necessárias adaptações relacionadas com as alterações 

da vida profissional, ela deve ser encarada como uma construção 
continua da pessoa humana, dos seus saberes e aptidões, da sua 
capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a tomar 
consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, e a 
desempenhar o papel social que lhe cabe enquanto trabalhador e 
cidadão (Ibidem, p. 18). 

Ainda no âmbito das interferências estrangeiras, mais um documento é 

produzido, desta vez pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL)10, que recomendou investimento em reformas educacionais com vistas à 

construção da competitividade. Shiroma (2007) o analisa como sendo uma clara 

proposta de adequação do sistema educativo aos modelos de produção.  

O documento esboçava as diretrizes para ação no âmbito das políticas 

e instituições que pudessem favorecer as vinculações sistêmicas entre 
educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da América 
Latina e Caribe. Pretendia criar, no decênio certas condições 
educacionais, de capacitação e de incorporação do progresso científico 
e tecnológico que tornassem possível a transformação das estruturas 
produtivas da região em um marco de progressiva equidade social 
(Ibidem, p. 53).   

A considerar as políticas públicas para a educação no Brasil gestadas a partir 

dessas proposições verifica-se que de fato, há congruência entre seus objetivos, 

especialmente em relação à educação profissional, conforme veremos mais adiante. 

                                                   
10 A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas e sua sede está em Santiago do 

Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações 

encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as outras 

nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se incorporou o 

objetivo de promover o desenvolvimento social. Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/about. 

Acesso: 16/12/2017. 

https://www.cepal.org/pt-br/about
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2.5.1 O Ensino Médio x O Ensino Profissional 

A aprovação da LDB 9.394/96 é o resultado de uma nova ofensiva 

conservadora, desta vez patenteada pelo então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso11 e seu ministro da Educação, Paulo Renato Costa Souza12. 

Conforme Shiroma (2007), da forma como a referida lei foi aprovada não obriga o 

Estado a realizar alterações substanciais na educação. 

Este é um aspecto importante para compreender como o governo 

conseguiu sancionar uma lei que, por omitir as responsabilidades 
cabíveis ao Estado, não cerceia o Executivo de por em andamento seu 
próprio projeto político-educativo por outras vias. Enquanto os 
educadores discutiam propostas para as Constituições estaduais, Leis 
Orgânicas municipais e para a própria LDBEN, o governo federal 
permitiu-se implementar políticas educacionais, ao arrepio da lei, 
convocando outras instâncias a fim de promover as políticas para a 

área (Ibidem, p. 43 e 44). 

Em relação ao ensino profissionalizante, a mesma LDB institui bases para sua 

reforma, significando dizer que “todas as instituições públicas e privadas de Educação 

Profissional terão de ajustar-se às novas diretrizes educacionais estabelecidas pela 

legislação em vigor” (MANFREDI, 2002, p. 113). A autora prossegue dizendo que 

vários projetos de reestruturação do ensino médio e profissional foram debatidos, dentre 

os quais destaca dois: i) no âmbito do governo federal, projetos do Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de Ensino Técnico (SENTEC) e do Ministério do 

                                                   
11 Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 3 de outubro de 1994 à presidência da República pela 

coligação PSDB/PFL/PTB e reelegeu-se em 1998 pela coligação PSDB/PFL/PTB/PPB. Em seu governo 

submeteu à aprovação do Congresso Nacional uma série de medidas visando promover uma mudança 

estrutural na feição do Estado brasileiro, para isso, vários temas passaram a fazer parte do cotidiano 
político nacional, tais como reforma administrativa e previdenciária, desregulamentação de mercados, 

flexibilização das regras de contratação de mão-de-obra e fim do monopólio estatal nas áreas de 

siderurgia, energia elétrica e telecomunicações. Disponível em: 

http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp. Acesso em: 03/07/2018. 
12 Paulo Renato Costa Souza tornou-se Ministro da Educação e do Desporto (MEC) em janeiro de 1995, 

nomeado pelo então presidente da República de Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). No ano seguinte, anunciou que a prioridade do MEC passaria a ser a 

reforma do ensino do segundo grau, incluindo a separação entre o ensino regular e o ensino 

profissionalizante, reforma que dependia da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação que transitava no Congresso Nacional - aprovada em dezembro de 1996 e regulamentada em 

abril de 1997. Em novembro deste mesmo ano, o ministro lançou o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP), visando a adequar o ensino profissionalizante brasileiro aos parâmetros dos países 

desenvolvidos. Paulo Renato foi mantido à frente do MEC por Fernando Henrique Cardoso, reeleito em 

outubro de 1998, durante todo o seu segundo mandato presidencial (1999-2002). Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/paulo-renato-costa-sousa. Acesso em: 

03/07/2018. 

 

http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/paulo-renato-costa-sousa
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Trabalho (MTB), por meio da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

(SEFOR) e ii) no âmbito da sociedade civil, propostas de várias entidades de 

profissionais da educação, pesquisa, movimentos populares e sindicais e organizações 

não governamentais.  

As políticas propostas desenvolvidas pelo MTb baseiam-se na 
descentralização das atividades, na conjunção dos recursos públicos, 
privados e externos e na articulação de um conjunto variado de 

entidades – desde sindicatos e ONGs até as estruturas formativas já 
existentes, pertencentes ao Sistema S e à rede pública (MANFREDI, 
2002, p. 116, 117). 

A criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, a partir de modelos 

existentes em países do Primeiro Mundo, foi a ideia proposta pelo Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria Nacional do Ensino Técnico (SENETE), sob a 

justificativa, de que “para o Brasil ingressar num novo patamar de desenvolvimento, 

seria preciso fazer investimentos na formação e no desenvolvimento de recursos 

humanos, tal como foi feito nos países detentores de tecnologia de ponta” (Ibidem, p. 

117). 

 No âmbito da sociedade civil houve o projeto dos educadores e de 

organizações populares e sindicais, que consistia na proposta de criação da escola básica 

unitária, com vistas à construção de um sistema de educação nacional integrado que 

oportunizasse a unificação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Nessa proposta, a formação profissional, envolvendo as diferentes 
especializações, ocorreria após a conclusão da escola básica, por meio 
da qual se buscaria nova maneira de valorizar e desenvolver as 
capacidades para trabalhar técnica e intelectualmente, garantindo que 

jovens e adultos pudessem atuar no processo de construção social 
como cidadãos e trabalhadores (Ibidem, p. 121). 

 A outra proposta veio do empresariado industrial, por meio de suas entidades 

representativas, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Defendiam o aumento da escolaridade 

básica e incremento na oferta de programas de capacitação e requalificação profissional 

de força de trabalho.  

Vale aqui ressaltar o Projeto de Lei 1.603/9613 que dispõe sobre a Educação 

Profissional, originado pelo MTB e depois incorporado pelo MEC. Para Kuenzer 

                                                   
13 Projeto de Lei n. 1603/96, de 4 de março de 1996. Dispõe sobre a educação profissional, a organização 

da Rede Federal de Educação Profissional, e dá outras providências, 1996. 
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(2007), o PL refletia a política neoliberal que caracterizava o Estado brasileiro naquele 

momento histórico, por meio da qual o país se movimentava mais amplamente em 

defesa da globalização da economia, que exige, entre outras coisas, a redução da 

presença do Estado no financiamento das políticas sociais e aumento da produtividade 

no sistema produtivo. 

Assim é que a nova proposta de Educação Profissional se articula às 

novas políticas nacionais e liberais orquestradas pelo Banco Mundial 
por meio do exercício de sua grande “missão”: reduzir a pobreza de 
forma sustentada nos países em desenvolvimento, o que vale dizer, 
proteger o mundo para os ricos, da destruição que fazem os pobres 
(Ibidem, p. 66). 

 Conforme a autora, a ideia de substituição da concepção de igualdade - 

presente na Constituição de 1988 - pela equidade, resulta em redução do papel do 

Estado no financiamento de projetos apenas para os setores geralmente excluídos. Esse 

pressuposto, segundo ela, leva a constatação de que o ensino superior não é para todos, 

mas somente para dirigentes e técnicos de alto nível, já que deles é exigida uma boa 

preparação na educação primária e secundária, um sinal de que para boa parte dos 

políticos e intelectuais a competência é uma característica que em nada tem a ver com 

as condições econômicas, sociais e culturais do indivíduo. Por fim, o projeto de reforma 

do ensino médio e profissional acabou por considerar muito mais as recomendações dos 

órgãos internacionais e o interesse do empresariado, do que as perspectivas 

democratizantes defendidas pelas entidades da sociedade civil. 

Um dos marcos da Educação Profissional é o Decreto Federal de nº 2.208/97, 

que estabeleceu a separação entre os ensinos médio e profissional, criando redes e 

sistemas distintos, jogando por terra a perspectiva de uma Educação Profissional com 

base na ideia de escola unitária. Uma estratégia que inclinou-se a comprometer a 

democratização do acesso ao ensino médio para as classes populares. 

Além disso, o desmembramento dos dois tipos de ensino recriará, 
necessariamente, a coexistência de redes de ensino separadas, que 
funcionarão com base em premissas distintas: o sistema regular com 
uma perspectiva de preparação para a continuidade dos estudos em 

nível universitário, e o sistema profissional ancorado à lógica de 
mercado (MANFREDI, 2002, p. 135). 

Ainda em 1997, surge o Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP) – parceria do governo federal com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) - com a finalidade de financiar a reforma do ensino 
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profissional, fator que contribuiu ainda mais para o distanciamento do ensino 

profissionalizante ao ensino médio.  

Dessa forma, era necessário, segundo a lógica da reforma, que ao final 
do Programa essas instituições estivessem preparadas para buscar 
parte de seus orçamentos por meio da venda de cursos à sociedade e 

de outras formas de prestação de serviços. Cabe destacar que os 
critérios de elegibilidade dos projetos institucionais eram 
extremamente coerentes com a reforma da EPT. Assim, o projeto que 
apresentasse alguma proposta relacionada com o ensino médio era 
sumariamente descartado, o que era compatível com a separação do 
ensino médio da educação profissional e, mais ainda, com o 
afastamento definitivo das IFETs dessa última etapa da educação 
básica (MOURA, 2007, p. 17). 

Paralela a isso, a Portaria nº 646/199714 determinou que a partir de 1998 a 

oferta de ensino médio fosse diminuída nas escolas profissionalizantes da Rede Federal. 

Essa determinação durou até o ano de 2003, quando foi revogada por meio da Portaria 

nº 2.736/200315. Essas medidas demonstram a intenção do governo em desvincular de 

forma definitiva a educação profissional da educação básica, em favor de uma formação 

profissional aligeirada com o propósito de atender as demandas do mercado de trabalho. 

O contrário seria o desenvolvimento de uma nova concepção de trabalho, como forma 

de superação da alienação do trabalhador, com apropriação de saberes que avancem 

para além da formação técnica, em outras palavras, uma educação centrada no indivíduo 

e não no mercado empregador.   

2.5.2 A expansão da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil 

Desde o ano de 1996, o governo vem formulando políticas para a Educação 

Profissional em articulação com entidades que promovem ações formativas. Estratégias 

que têm resultado em uma nova forma de organização, gestão e financiamento. Desta 

forma, a Educação Profissional chega aos anos 2000 por meio de uma grande rede 

diferenciada, composta pelo ensino médio e técnico, incluindo redes federal, estadual, 

municipal e privada. 

Em relação às instituições federais, o sistema de Educação Profissional era 

composto de Escolas Técnicas Federais (ETFs), Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) 

e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Este último surgiu em 1978 em 

                                                   
14 Portaria nº 646/1997, de 14 de maio de 1997. Regulamenta a implantação do disposto nos artigos 39 a 

42 da lei federal nº 9.394/96 e no decreto federal nº 2.208/97 e dá outras providências 
15Portaria nº 2.736, de 30 de setembro de 2003. Revoga a Portaria nº 646, de 14 de maio de 1997. Diário 

Oficial da União, Brasília, 01 out. 2003. 
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substituição as escolas técnicas de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Em 1999 foi a 

vez das escolas dos Estados da Bahia e Maranhão. Dentre as finalidades e objetivos dos 

CEFETs, conforme consta no artigo 2º da Lei nº 6.545/78, com redação alterada pela 

Lei nº 8.711/93, está a oferta de cursos em nível técnico, graduação, incluindo 

licenciaturas e pós-graduação lato sensu e sctricto sensu, além de cursos de formação 

continuada visando atualizações e aperfeiçoamentos na área tecnológica.  

A criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica no ano de 1994 

trouxe a possibilidade de transformação em CEFETs, as demais escolas técnicas 

federais existentes e ainda, após avaliação de desempenho coordenado pelo MEC, das 

outras 37 EAFs distribuídas em vários Estados brasileiros. As mudanças determinam a 

ampliação das atividades das escolas técnicas, que passariam a oferecer cursos técnicos 

pós-médios, de especialização, em substituição aos longos cursos técnicos de nível 

médio (de três a quatro anos de duração). Para Manfredi (2002), a intenção foi 

transformá-las em um grande supermercado de cursos profissionalizantes, de níveis e 

duração diversificados. No nosso entendimento, mais uma demonstração de que o foco 

do ensino profissional estava, mais uma vez, direcionado ao mercado de trabalho, que 

possui maior demanda por trabalhadores de níveis intermediários, com formação 

técnica, de preferência aligeirada.  

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva16 em 2002, as 

expectativas de mudanças estruturais na educação, baseadas nos direitos constantes na 

Constituição Federal de 1988, não se realizaram. É o que dizem Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005), salientando que o tratamento a ser dado à Educação Profissional seria o 

de reconstrução como política pública e correção de distorções de concepções e práticas 

decorrentes de medidas adotadas pelo governo anterior, todavia uma correção foi feita: 

a revogação do Decreto nº 2.208/97, que dissociava a educação básica da educação 

profissional, restabelecendo assim, a possibilidade de integração curricular dos antigos 

médio e técnico, conforme consta no art. 36 da LDB n. 9.394/96. 

No ano de 2003, inicia-se o processo de expansão da RFEPCT. O discurso 

oficial era de construção de um projeto democrático e humanista. “Recusamo-nos a 

formar consumidores no lugar de cidadãos, a submeter a educação à lógica do capital, 

                                                   
16 Luiz Inácio Lula da Silva, torneiro mecânico e sindicalista ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores 

(PT) no início da década de 1980 pelo qual foi eleito, Presidente da República Federativa do Brasil, no 

ano de 2002 e reeleito no ano de 2016. Chegou ao fim do seu mandato, em 2010, com uma aprovação 

popular de 87%, segundo o IBOPE. Disponível em: http://www.institutolula.org/biografia-de-luiz-inacio-

lula-da-silva. Acesso: 03/07/2018. 
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colocando o currículo como instrumento do simples treinamento de habilidades e 

técnicos a serviço da reprodução capitalista” (PACHECO, 2011, p. 7). O autor, que na 

época era titular da pasta da SETEC/MEC, diz ainda: 

Nosso objetivo central não é de formar um profissional para o 

mercado, mas sim um cidadão para o mundo do trabalho – um cidadão 
que tanto poderia ser um técnico quanto um filósofo, um escritor ou 
tudo isso. Significa superar o preconceito de classe de que um 
trabalhador não pode ser um intelectual, um artista. A música, tão 
cultivada em muitas de nossas escolas, deve ser incentivada a fazer 
parte da formação de nossos alunos, assim como as artes plásticas, o 

teatro e a literatura. Novas formas de inserção no mundo do trabalho e 
novas formas de organização produtiva como a economia solidária e o 
cooperativismo devem ser objeto de estudo na Rede Federal (Ibidem, 
p. 11). 

É sob o discurso progressista que tem início a expansão da RFEPCT, originária 

das 19 escolas de aprendizes artífices do início do século XX. A linha do tempo, a 

seguir, apresenta os principais movimentos oficiais relacionados à Educação 

Profissional no Brasil durante todo o século XX e primeira década do século XXI. 

  

Quadro I: Escolas de aprendizes artífices – Século XX a XXI 

1909 Decreto 7.566/1909 – Criação de 19 escolas de aprendizes artífices 

1927 Sanção de projeto que prevê ensino profissional obrigatório no País. 

1930 Criação de ministério que passa a supervisionar as Escolas de Aprendizes e 

Artífices, por meio da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. 

1937 

 

Promulgada nova Constituição Brasileira que trata pela primeira vez do ensino 

técnico, profissional e industrial. Transformação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices em Liceus Industriais. 

1941 Reforma Capanema: ensino profissional passa a ser considerado de nível 

médio; ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de 

admissão; cursos são divididos em dois níveis: básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria e técnico industrial. 

1942 Decreto Nº 4.127/1942 transforma os Liceus Industriais em Escolas Industriais 

e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente 

ao do secundário. 

1944 A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial 

e o consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no 

Governo Getúlio Vargas impulsionam a industrialização brasileira. 

1956 

a 

1961 

O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento a relação entre 

Estado e economia. O objetivo é formar profissionais orientados para as metas 

de desenvolvimento do país. 

1959 Escolas industriais e técnicas são transformadas em autarquias com o nome de 

Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão. 

1961 O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a promulgação 

da Lei nº 4.024/1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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1967 Decreto Nº 60.731/1967 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da 

Agricultura para o Ministério da Educação e Cultura que passam a funcionar 

como Escolas Agrícolas. 

1971 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 5.692/71 torna técnico-

profissional todo currículo do segundo grau compulsoriamente. Um novo 

paradigma se estabelece: formar técnicos sob o regime da urgência. 

1978 Lei Nº 6.545/1978 transforma três Escolas Técnicas Federais (ETFs) do 

Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro em Cefets. 

1980  

a 

1990 

A globalização, nova configuração da economia mundial, também atinge o 

Brasil. O cenário é de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da 

aplicação da tecnologia se associa a uma nova configuração dos processos de 

produção. 

1994 Lei Nº 8.948/1994: institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

transformando, gradativamente, as ETFs e as EAFs em Cefets. A expansão da 

oferta da educação profissional somente ocorrerá em parceria com Estados, 

Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino. 

1996 Lei Nº 9.394/1996 (LDBEN) dispõe sobre a Educação Profissional num 

capítulo próprio. 

1997 Decreto Nº 2.208/1997 regulamenta a EP e cria o Proep. 

1999 Retomada do processo de transformação das ETFs em (Cefets). 

2004 Decreto Nº 5.154/2004 permite a integração do ensino técnico de nível médio 

ao ensino médio. 

2005 Lei Nº 11.195/2005 - Lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal, com a construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo 

Federal. O Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. 

2006 Decreto Nº 5.773/2006 trata sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores 

de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. É instituído, no 

âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação de Jovens e Adultos (Proeja). É lançado o Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

2007 Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. O Decreto Nº 

6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado. É lançado o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos. 

2008 Lei nº 11.892/08 - Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

2009 Centenário da Rede de Educação Profissional no Brasil. 

2003 

 a 

2010 

Entrega de 214 unidades da Rede Federal. 

2011 Por meio da Lei 12.513 cria-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec).  
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2011 

 a 

2014 

Com a entrega de 208 novas unidades, a Rede Federal atinge a marca de 562 

unidades em atividade no País. 

FONTE: Portal Mec/201617 

 

Conforme o discurso oficial, o que antes era tido como instrumento de política 

voltado para classes desprovidas, se configuraria como um espaço democrático no qual 

todos teriam acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos. De acordo com 

números do site oficial da RFEPCT18, entre 2003 e 2006 o governo construiu mais de 

500 (quinhentas) novas unidades de ensino profissional, totalizando assim 644 

(seiscentos e quarenta e quatro) campi em funcionamento. A Rede é formada por 38 

(trinta e oito) Institutos Federais, presentes em todos estados brasileiros; por instituições 

que optaram por não aderir à configuração de IFs, mas que oferece educação 

profissional, como os CEFETs de Minas Gerais e Rio de Janeiro; pelo Colégio Pedro II 

também do Rio de Janeiro; pela Universidade Tecnológica do Paraná e ainda, por outras 

25 (vinte e cinco) escolas vinculadas a universidades. 

2.5.2.1 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

À época de sua criação, os Institutos Federais absorveram 129 (cento e vinte e 

nove) instituições de ensino, sendo 31 (trinta e um) Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs), 75 (setenta e cinco) Unidades Descentralizadas de Ensino, 7 

(sete) Escolas Técnicas, 39 (trinta e nove) Escolas Agrotécnicas e 8 (oito) Escolas 

vinculadas às Universidades. Essa nova organização acadêmica corresponde a 90% da 

Rede, congregando 581 (quinhentos e oitenta e um) do total de 644 (seiscentos e 

quarenta e quatro) campi.19 O Art. 2º da Lei de criação assim os denomina: 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta 
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei 
(BRASIL, 2008). 

                                                   
17 Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/linha_tempo_11042016.pdf. Acesso em 

04/08/16.  
18 Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em: 02/09/2017. 
19 Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/links/1088-institutos-federais-completam-. Acesso: 

02/09/2017. 
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Baseiam-se em conceitos de educação profissional e tecnológica sem similar 

em nenhum outro país, é o que diz Pacheco (2011). São instituições destinadas a 

oferecer 50% das vagas a estudantes de cursos técnicos, além de cursos de graduação 

(bacharelado, licenciatura e tecnologia), ensino médio e técnico na modalidade de 

jovens e adultos, podendo disponibilizar ainda, especializações, mestrados profissionais 

e doutorados voltados para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. Uma 

configuração que permite uma articulação entre a educação básica e o ensino superior 

possibilitando ao professor percorrer níveis diferentes de ensino e ao aluno a 

compartilhar espaços de aprendizagem.  Uma nova institucionalidade que, para o autor, 

deve ir para além da compreensão da educação profissional e tecnológica como mera 

instrumentalizadora visando ocupações determinadas pelo mercado empregador. 

(...) derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, 

articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação 
humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos Federais. Sua 
orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente 
enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma 
formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase 
na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do 

trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele 
(Ibidem, p.15). 

Essa afirmação, muito recorrente nos discursos de dirigentes dos IFs, nos 

instigou a buscar respostas já alcançadas por pesquisas científicas, no sentido de 

certificarmos se esta concepção já se materializa no âmbito institucional. Para isso, 

tomamos por base teses e dissertações publicadas entre os anos de 2011 e 2015 – um 

total de 36 (trinta e seis) trabalhos que resultaram de pesquisas realizadas sobre a 

educação profissional no Brasil a partir da expansão da RFEPCT, na qual incluem a 

criação dos IFs.  

Ao analisá-los, concluímos que a formação humanista, disseminadas pelas 

vozes oficiais como sendo premissa dos IFs, ainda não aparece, de forma proeminente, 

nem no foco de investigação e tampouco nas respostas dessas pesquisas. O que 

encontramos, em sua maioria, foram investigações voltadas para os desafios de 

implantação da nova institucionalidade, incluindo os aspectos organizacionais, tanto 

administrativos, como pedagógicos e o papel da “nova” educação profissional para o 

fortalecimento socioeconômico local e regional. Entretanto, dentre estes trabalhos, 

encontramos dois que mais se aproximam da investigação com foco nos pressupostos de 

formação humanista. O primeiro deles, uma dissertação intitulada “Violência Simbólica 
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no Ensino Técnico: um estudo de caso no IFSC – Campus Araranguá” de Michels 

(2012), apresenta as instituições de ensino técnico como aquelas que impõem seu 

arbitrário cultural como algo neutro e universal de forma dissimulada, uma espécie de 

reprodução da violência simbólica. Já a pesquisadora Costa (2011), considerando os IFs 

como um fenômeno de ressignificação da histórica dualidade estrutural da educação no 

Brasil, especificamente voltada para a preparação de trabalhadores, desenvolveu 

pesquisa de mestrado a fim de compreender as ações públicas na perspectiva de 

possibilidades de minimização da dualidade estrutural. Sua pesquisa, intitulada 

“Educação Profissional e Interiorização: o caso de Volta Redonda como Expressão do 

Nacional” evidenciou a persistência de características que fundamentaram a educação 

profissional, assim como a sua dualidade com o ensino regular e o vínculo direto com o 

mundo produtivo. 

Este vínculo com o mundo produtivo é assunto recorrente nas pesquisas acerca 

dos Institutos Federais. Citamos como exemplo, Mattos (2013) que investigou a 

educação e os projetos de desenvolvimento socioeconômico e educacional vigentes no 

Brasil. Ao analisar as relações existentes entre estes e a expansão da RFEPCT concluiu 

que a trajetória da educação profissional no Brasil sempre manteve relação com os 

projetos de desenvolvimento. Para a pesquisadora, a expansão da Rede, embora 

apresente um avanço em relação ao projeto neoliberal que teve início nos anos 90, ainda 

não representa um projeto de ruptura com a “teoria do capital humano”.  

Ramos (2011) desenvolveu pesquisa no Campus Sertão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência a Tecnologia do Rio Grande do Sul objetivando analisar o novo 

modelo institucional considerando suas características e finalidades sob a temática do 

desenvolvimento socioeconômico e cultural em seu território de abrangência. Durante 

seus estudos, a pesquisadora concluiu ser necessária a implantação de cursos em 

diversos níveis e modalidades, ou seja, a efetivação do ensino verticalizado, para que se 

torne referência em qualidade de formação de profissionais.  

De um modo geral, toda a oferta de ensino nos diferentes níveis e 

modalidades precisa estar articulada com a vocação regional e com as 
demandas trazidas pelas comunidades, através de suas organizações 
representativas. Porém, há que se planejar com cautela a implantação 
de novos cursos, especialmente quando estão vinculados a uma nova 
área da matriz produtiva ou eixo tecnológico, para que não sejam 
demandas transitórias e efêmeras, que, posteriormente, poderão 
acarretar em estruturas físicas e de pessoal ociosas (Ibidem, p. 45). 
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A pesquisadora mostra que a sujeição do novo modelo de educação 

profissional às forças econômicas é algo perceptível, a começar pelas expectativas do 

que ainda precisa ser feito a fim de aprimorar sua atuação no desenvolvimento da 

região. Constatação semelhante à de Perlin (2011) ao pesquisar o Campus São Vicente 

do Sul do Instituto Federal de Farroupilha quando detecta anseios da comunidade pelo 

fortalecimento da economia local com foco na inovação tecnológica.  

Ao pesquisar as políticas de expansão da educação superior no Brasil entre 

2003 e 2013, Machado (2013) se depara com o movimento político-ideológico nomeado 

pelos seus representantes de “Novo Desenvolvimentismo”, que segundo seus estudos 

vem sendo constituído no Brasil desde os anos 2000. Movimento esse que a 

pesquisadora conceitua como um receituário de recomendações econômicas e sociais 

destinadas aos países em desenvolvimento. E é nesse rumo, segundo a autora, que a 

expansão da educação superior no Brasil se direciona, incluindo aí a RFEPCT. 

As respostas trazidas por estes estudos científicos nos mostram que a formação 

de mão de obra visando o mercado empregador ainda tem seu lugar de destaque na 

educação profissional pública contemporânea. Esta reflexão nos leva ao entendimento 

de que os Institutos Federais, embora tragam avanços em sua concepção de formação de 

trabalhadores, ainda têm impregnadas em seu escopo as atribuições históricas da 

educação profissional brasileira, que é a de formar mão de obra qualificada e aligeirada 

visando o fortalecimento do sistema socioeconômico. 

2.5.2.1.2 Os Institutos Federais e o ensino verticalizado 

A dinâmica do ensino verticalizado, que consiste na oferta de curso de níveis 

variados - que vai da educação básica ao ensino superior, compreendendo ainda, cursos 

de pós-graduação - em uma mesma instituição de ensino, foi estudada por Moura (2005) 

antes da criação dos IFs, quando algumas instituições de ensino profissional, então 

denominadas de CEFETs, já experimentavam o modelo.  

Nos CEFETs, os cursos superiores de tecnologia nasceram sob a 

perspectiva da verticalização da educação tecnológica, ou seja, a 
criação de cursos superiores dentro das áreas em que essas instituições 
atuavam historicamente na formação de técnicos de nível médio. 
Dessa forma, vem se ampliando na rede dos CEFETs distribuída ao 
longo da geografia do país a possibilidade do estudante entrar em uma 
instituição para fazer seus estudos do ensino médio/formação 

profissional técnica de nível médio e, posteriormente, ir diretamente 
ao mundo do trabalho ou seguir uma carreira de nível superior na 
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mesma instituição e na mesma área em que estudou a formação 
profissional técnica ou, ainda, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, 
ou seja, ir ao mundo do trabalho e, paralelamente, fazer a sua carreira 
universitária, geralmente à noite, em uma instituição pública, gratuita 
de qualidade e na qual ele já sabe transitar (Ibidem, p. 8).  

Segundo o autor, naquela época, em meados dos anos 2000, apesar da 

verticalização de ensino ser uma realidade em construção, alguns resultados positivos 

começavam a surgir, dentre eles, o crescimento da procura pelos cursos, a inserção no 

mercado de trabalho e o avanço na continuidade de estudos em nível de pós-graduação 

em todo o país. Em relação ao pessoal docente da rede federal, o autor detectou que 

estava se constituindo em um quadro altamente especializado. 

 
[...] na maioria dos atuais CEFETs, os profissionais começaram a 
atuar na formação de técnicos de nível médio e a partir da entrada das 
respectivas instituições na educação superior, vêm capacitando-se em 
nível de mestrado e doutorado nas mais diversas áreas do 
conhecimento, em universidades nacionais e estrangeiras. Dessa 

forma, atuam na formação técnica de nível médio, nos cursos de 
graduação tecnológica, nas licenciaturas e, em alguns casos, na pós-
graduação, associando teoria e prática em cada um desses níveis 
(Ibidem, p. 9).  

 

No entanto, apesar de elencar essas vantagens, o pesquisador chama a atenção 

para o cuidado de não haver distorção na dinâmica de verticalização de cursos técnicos 

e tecnológicos, pontuando em especial, o risco de aumento da oferta dos cursos 

superiores de tecnologia em prejuízo da oferta dos cursos técnicos.  

Esse é um problema crucial e que não pode ser visto apenas a partir da 
ótica interna dos que atuam nos CEFETs, mas sim a partir das 
necessidades da sociedade brasileira. Dessa forma, qualquer política 

voltada para a educação tecnológica tem que garantir a continuidade 
da oferta dos cursos técnicos como prioritária e, além disso, apontar 
para a sua ampliação. Isso é fundamental porque a sociedade e o 
mundo do trabalho geram muito mais postos de trabalho de nível 
intermediário do que de nível superior (Ibidem, p. 9).  

O autor reitera que não se trata de tirar do indivíduo a oportunidade de acesso a 

estudos universitários, pelo contrário, defende a ampliação da oferta pública de 

educação superior sem deixar de considerar a realidade brasileira, que segundo ele, 

emprega menos da metade de trabalhadores de nível superior em relação aos 

empregados de nível intermediário, o que significa que é preciso continuar mantendo 

um maior número de vagas nos cursos técnicos. 
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A partir da criação dos IFs, a verticalização de ensino se consolida mais 

fortemente e chega a um maior número de instituições da Rede, no entanto, seu terreno 

ainda é pouco explorado pelos pesquisadores. Pelo menos foi o que mostrou nosso 

levantamento de produções científicas. Dentre um volume de 36 trabalhos defendidos 

entre 2011 e 2015, entre teses e dissertações, apenas 1 (um) traz o tema “verticalização 

de ensino” como mote central, sob o título: “O processo de verticalização da Educação 

Profissional e Tecnológica e suas implicações na qualidade do trabalho dos docentes do 

Campus São Vicente do Sul do Instituto Federal de Farroupilha”, de Fernandes (2013). 

Em sua pesquisa, a autora objetivou investigar de que forma o processo de 

verticalização do ensino influencia na qualidade do trabalho docente, buscando detectar 

os reflexos mais significativos da verticalização também na qualidade de vida dos 

professores que atuam na instituição.  

Uma pesquisa mais recente, finalizada no ano de 2016 por Oliveira (2016), que 

objetivou investigar o trabalho docente na verticalização de ensino no Instituto Federal 

de Brasília (IFB), também denota a falta de protagonismo do ensino verticalizado nas 

produções científicas e conclui que o tema encontra-se em uma condição inédita no 

cenário educacional brasileiro, não havendo também, nenhuma menção na literatura de 

que seja realidade em outros países.  

O fato é que o potencial valorativo da verticalização de ensino no atual 

contexto da educação profissional brasileira ainda não está elucidado nas produções 

científicas, assim como nas literaturas. Compreensível, se levarmos em conta que sua 

instauração data de menos de 1 (uma) década, ainda assim, nosso intento se constitui em 

investigar o que está posto para que possamos projetar naquilo que poderá vir a ser. 

Nesta seção nos propusemos a discorrer sobre o contexto histórico das políticas 

públicas da educação profissional brasileira desde sua sistematização até a criação dos 

Institutos Federais. Concluímos por fim, que sua trajetória sempre fora marcada tendo 

como propósito maior responder as demandas do mercado de trabalho em um processo 

que não dialoga com as questões de formação humana. Nas próximas seções, 

incursionaremos por aspectos mais específicos do modelo de educação profissional ora 

vigente, denominado de Institutos Federais, e sua proposta de verticalização de ensino, a 

fim de verificar se esse é um projeto que possibilita um rompimento com essa premissa 

histórica, passando a ter o indivíduo como centralidade, ou se é mais um modelo 

destinado à perpetuação de sua característica com foco no mundo do capital.  
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Iniciaremos a seção seguinte com os pressupostos das categorias trabalho e 

trabalho docente, para fundamentar o desvelamento de nosso objeto de estudo, que 

consiste no trabalho docente no ensino verticalizado, e prosseguiremos com uma 

reflexão acerca das concepções da formação humana na perspectiva gramsciana. Em 

seguida, discutiremos as políticas de formação de professores no Brasil, com especial 

atenção, aos professores da educação profissional a fim de estabelecer uma conexão 

entre a formação e o trabalho docente com os princípios da formação humana na escola, 

e assim, encontrar limites e possibilidades de uma formação emancipadora dentro da 

verticalização de ensino dos Institutos Federais. 
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3 O TRABALHO E A FORMAÇÃO DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE 

DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL BRASILEIRA: DESAFIOS DA 

FORMAÇÃO HUMANA 

Conhecer limites e possibilidades de uma superação da histórica dualidade da 

formação para o trabalho manual e da formação para o trabalho intelectual, por meio da 

educação pública profissional, nos impele a buscar fundamentação teórica na 

perspectiva gramsciana.  Para isso, trazemos nessa seção as acepções de formação 

humana com base nos pressupostos de Antônio Gramsci e os conceitos de trabalho sob 

o viés marxista. Ainda nessa seção discorremos sobre trabalho docente e formação 

docente na perspectiva de autores contemporâneos que dialogam nesta vertente.  

3.1 O trabalho como condição de existência do homem 

A categoria trabalho é o pilar central que sustenta nossa investigação, pois dela 

originam-se todos os aspectos constituintes das acepções de trabalho docente, formação 

docente e formação humana, às quais recorremos para fundamentação de nossas 

análises. Nesse sentido, buscamos em Marx (s.d), a conceituação de trabalho, que 

segundo sua concepção, resulta da interação do homem com a natureza, da qual 

apropria elementos a fim de satisfazer suas necessidades. Segundo ele, é na produção da 

vida material que o homem exerce sua função genética que o diferencia dos outros 

animais para modificar a natureza ao mesmo tempo em que se modifica. “Só o que 

podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua 

presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, 

domina-a” (Ibidem, p. 277). Em outras palavras, Marx (1984) explica:  

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião ou por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se 
diferenciar dos animais tão logo começam a produzir seus meios de 
vida, passo este que é condicionado por sua organização corporal. 

Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, 
sua própria vida material (Ibidem, 1984, p. 27). 

Uma lógica que não se aplica ao trabalho no mundo do capital, pois este deixa 

de ser um processo individual de produção entre natureza e homem para ser um 

processo social no qual assume a forma de mercadoria que é vendida aos detentores dos 

meios de produção. Assim sendo, o produto do trabalho não mais pertence ao 
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trabalhador e sim, ao capitalista. Um trabalho que não mais humaniza, pelo contrário, 

provoca alienação e desumaniza.  

Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista editado por Tom Bottomore 

(2001), alienação no sentido atribuído por Marx, é a ação pela qual ou estado na qual 

indivíduo, grupo ou uma sociedade se tornam ou permanecem estranhos aos resultados 

de sua própria atividade. Alheios também à natureza na qual vivem; a outros seres 

humanos e também a si mesmos, não reconhecendo suas possibilidades constituídas 

historicamente. Para Marx,  

O homem não só aliena parte de si mesmo na forma de Deus, como 
também aliena outros produtos de sua atividade espiritual na forma de 
filosofia, senso comum, arte, moral; aliena os produtos de sua 

atividade econômica na forma da mercadoria, do dinheiro, do capital; 
e aliena produtos de sua atividade social na forma do Estado, do 
direito, das instituições sociais. Há muitas formas nas quais o homem 
aliena de si mesmo os produtos de sua atividade e faz deles um mundo 
de objetos separado, independente e poderoso, com o qual se relaciona 
como um escravo, impotente e dependente. Mas o homem não só 
aliena de si mesmo seus próprios produtos, como também se aliena a 
si próprio da atividade mesma pela qual esses produtos são criados, da 

natureza na qual vive e dos outros homens (BOTTOMORE, 2001, 
p.6). 

Marx fala de alienação sob a dinâmica do capitalismo que afasta o trabalhador 

de si mesmo e de outros, transformando-se em objeto a serviço das regras do mercado.  

Enguita (1989), teórico que transita na perspectiva marxista, concorda que a 

organização e o funcionamento das sociedades estão intrinsecamente ligados à 

capacidade do homem de agir sobre a natureza transformando-a, assim como Lukács 

(1979) para quem o que está em jogo são os homens com suas capacidades e hábitos 

que asseguram sua força produtiva, capacidades estas construídas sobre a base concreta 

dos modos de produção. Em outras palavras, segundo o autor, o trabalho é tido como 

uma condição de existência do homem, independentemente do tipo de sociedade em que 

está inserido. É, portanto, uma necessidade natural com a função de mediatizar o 

intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza, que ao transformá-la, modifica-se a si 

mesmo.  

Por um lado, o próprio homem que trabalha é transformado pelo seu 

trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e modifica, ao mesmo 
tempo, a sua própria natureza [...] Por outro lado, os objetos e as 
forças da natureza são transformados em meios, em objetos de 
trabalho, em matérias-primas, etc. O homem que trabalha “utiliza as 
propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas, a fim de fazê-
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las atuar como meios para poder exercer seu poder sobre outras coisas, 
de acordo com sua finalidade.” Os objetos naturais, todavia, 
continuam a ser em si o que eram por natureza, na medida em que 
suas propriedades, relações, vínculos, etc. existem objetivamente, 
independente da consciência do homem; e tão somente através de um 
conhecimento correto, através do trabalho, é que podem ser postos em 

movimento, podem ser convertidos em coisas úteis (LUCKÁCS,1979, 
p, 16). 

O autor explica que, ao fim do processo de trabalho surge um resultado que 

estava presente, desde o início, na ideia do trabalhador, ou seja, a mudança não se dá 

apenas na forma do elemento natural, mas também em sua própria finalidade, que está 

subordinada à vontade do homem.  

Para aclarar as definições acerca de “trabalho” é necessário situá-lo dentro de 

uma economia de subsistência ou dentro de uma sociedade industrializada. Conforme 

Enguita (1989), no primeiro caso, produz-se para satisfação limitada de necessidades, já 

no segundo, a produção está sujeita às restrições do mercado.  

Na economia de subsistência produz-se para satisfazer uma gama 

limitada e pouco cambiante de necessidades. O trabalho é 
indissociável de seus fins e, como consequência, da vida mesma em 
seu conjunto. [...], o trabalhador decide o que produzir, como produzi-
lo, quando e a que ritmo. [...] simplesmente, os indivíduos e os  grupos  
satisfazem  suas necessidades com um grau de esforço variável, 
dependendo tão somente da maior ou menor generosidade da natureza, 
da tecnologia  a seu alcance e da composição demográfica do grupo, 

cujos indivíduos,  de acordo com sua idade,  protagoniza combinações 
diversas de trabalho e consumo. A situação é muito diferente em uma 
sociedade industrializada. A imensa maioria das pessoas não conta 
com a capacidade de decidir qual será o produto de seu trabalho. Os 
assalariados não a têm, em geral, e aqueles que trabalham por conta 
própria a possuem apenas de forma limitada, pois estão sujeitos as 
restrições do mercado ou de monopólios de compra de seus produtos 

(Ibidem, p.7). 

Podemos perceber que a diferença crucial entre a produção para subsistência e 

a produção industrial está na forma como o homem se faz na dinâmica do trabalho. No 

primeiro caso, está envolvido com todas as fases da produção, no último, compromete-

se apenas com a parte que lhe cabe produzir.  

E quanto à produção de conhecimentos, ideias, valores e conceitos? Saviani 

(1984) classifica como sendo trabalho não material, quando não há separação entre o 

produto e o ato de produzir, a exemplo da educação. Para ele, o trabalho educativo se 

constitui no “ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 
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(Ibidem, p. 2). O autor complementa dizendo que o objeto da educação está ligado “a 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se formem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo” 

(Ibidem). A educação, portanto, está ligada a produção do saber sobre a natureza e sobre 

a cultura. Saviani exemplifica: 

Se a educação não se reduz ao ensino, é certo, entretanto, que ensino é 
educação e, como tal, participa da natureza própria do fenômeno 
educativo. Assim, a atividade de ensino, a aula, por exemplo, é 

alguma coisa que supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e a 
presença do aluno. Ou seja, o ato de dar aula é inseparável da 
produção desse ato e de seu consumo. A aula é, pois, produzida e 
consumida ao mesmo tempo (produzida pelo professor e consumida 
pelos alunos (SAVIANI, 2011, p. 12).  

O autor enfatiza que o homem não se faz naturalmente. Para saber pensar e 

sentir, querer ou agir é necessário aprender por meio de um trabalho educativo, de um 

processo de aprendizagem. Essa ideia nos remete à mediação, uma categoria central da 

dialética, que "refere-se ao estabelecimento de conexões por meio de algum 

intermediário” (BOTTOMORE, 2002, p. 263). Entendemos aqui a mediação como 

sendo o trabalho do professor, uma vez que estamos nos referindo à institucionalização 

da educação, assunto que discutiremos a partir do próximo tópico.  

3.2 Trabalho docente: mediação na produção do conhecimento 

O trabalho docente, uma vez ligado à produção de ideias, valores e conceitos, é 

considerado trabalho não material, aquele que não dissocia o produto do ato de 

produzir, conforme explica Saviani (1984). Também o é de domínio exclusivo do 

homem, ou seja, apenas o homem trabalha e educa, pressupondo-se com isso, que o 

homem seja constituído de propriedades que lhe possibilitem trabalhar e educar. 

Outrossim, Saviani (2007) pondera, que embora o trabalho e educação sejam atributos 

humanos, eles não os são em caráter substancial, mas sim acidental. 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 
necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. 
Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A 
essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva 

divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao 
contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O 
que o homem é, o é pelo trabalho. A essência do homem é um feito 
humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 
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complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico (Ibidem, p. 
154). 

Para o autor, se a existência humana não é garantida pela natureza, mas deve 

ser produzida pelo próprio homem, significa dizer que o homem necessita aprender a 

produzir sua própria existência, portanto, a formação do homem é resultado de um 

processo educativo. “A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e 

conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro 

processo de aprendizagem” (Ibidem, p. 154). Experiências essas que são transmitidas às 

novas gerações como forma de garantia da continuidade da espécie. 

Estão aí os fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-
educação. Fundamentos históricos porque referidos a um processo 
produzido e desenvolvido ao longo do tempo pela ação dos próprios 

homens. Fundamentos ontológicos porque o produto dessa ação, o 
resultado desse processo, é o próprio ser dos homens (SAVIANI, 
2007, p. 155). 

Se em tempos primitivos a produção se dava de forma comunal, com o 

desenvolvimento da produção e a apropriação privada da terra, isso se rompe e divide os 

homens em classes: a classe dos proprietários e a dos não-proprietários. Um feito, 

segundo o autor, que interfere na própria compreensão ontológica do homem, uma vez 

que tornou possível aos proprietários viver do trabalho alheio, fato que provoca uma 

divisão também na educação, anteriormente identificada como sendo resultado do 

processo de trabalho. 

A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades 
distintas e separadas de educação: uma para a classe proprietária, 
identificada como a educação dos homens livres, e outra para a classe 

não proprietária, identificada como a educação dos escravos e 
serviçais. A primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da 
palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a 
segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho (SAVIANI, 2007, 
p. 155). 

Para o autor, desenvolve-se então, uma nova forma de educação, diferente 

daquela inerente ao processo produtivo. É nesse momento que ocorre a separação entre 

educação e trabalho, surgindo o processo de institucionalização da educação, uma 

conseqüência do advento da sociedade de classes e da divisão do trabalho. “Com efeito, 

é o modo como se organiza o processo de produção – portanto, a maneira como os 

homens produzem os seus meios de vida – que permitiu a organização da escola como 

um espaço separado da produção” (Ibidem, p. 157). Uma divisão que vai se 
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processando, ao longo da história, entre trabalho manual e trabalho intelectual, realidade 

verificada no contexto histórico da educação profissional brasileira, que em toda a sua 

existência limitou-se à instrumentalização técnica de trabalhadores para o exercício de 

suas funções no mercado de trabalho, abstendo-os, muitas vezes de uma formação 

intelectual e científica.  

3.3  A Escola e a Formação Humana na perspectiva gramsciana 

Ao investigar a formação humana por meio da escola, entendemos ser 

necessário buscar fundamentação no aporte teórico gramsciano, ainda mais em se 

tratando de um sistema educacional destinado à formação de trabalhadores que se 

propõe o ensino em vários níveis, conforme as finalidades dos Institutos Federais, 

instituídas a partir de seu texto legal. Em razão disso, vamos discorrer sobre o 

pensamento de Gramsci (1968), que diz ser a escola um instrumento de construção de 

intelectuais de diversos níveis, por isso, conforme sua concepção, o ideal seria uma 

escola única de cultura geral, humanista e formativa, que equipare o desenvolvimento 

da capacidade de trabalho manual (técnico e industrial), com o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual.  

Para compreendermos as concepções da escola unitária, é preciso retomar a 

ideia de trabalho na perspectiva marxista, que consiste na transformação da natureza e 

de si próprio em um processo de humanização. É a partir deste princípio que Gramsci 

(2001) desenvolve sua perspectiva teórica acerca do trabalho como um princípio 

educativo. Ele retoma as concepções da escola humanista e constrói sobre ela a base do 

conceito de escola unitária, para a qual propõe a construção de uma nova hegemonia 

que passa pela formação intelectual das grandes massas. 

Quando se refere ao princípio educativo, Gramsci (2001) reflete sobre os 

limites da acepção de intelectual questionando a possibilidade de existência de um 

critério unitário que caracterizariam todas as atividades, para assim, distingui-las.  

Segundo ele, o erro está em buscar o critério de distinção no que é próprio às atividades 

intelectuais ao contrário de buscá-lo no sistema de relações sociais no qual tanto as 

atividades, quanto os grupos que as personificam, se encontram. 

Na verdade, o operário ou proletário, por exemplo, não se caracteriza 
especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por este 
trabalho em determinadas condições e em determinadas relações 

sociais (sem falar no fato de que não existe trabalho puramente físico, 
e de que mesmo a expressão de Taylor, do “gorila amestrado'” , é uma 
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metáfora para indicar um limite numa certa direção: em qualquer 
trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um 
mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade 
intelectual criadora. (Ibidem, p. 18).  

O autor está dizendo que é possível caracterizar todos os homens como 

intelectuais, embora nem todos exerçam esta função dentro da sociedade, e tem na 

escola o instrumento de elaboração de intelectuais de diversos níveis. “A diferente 

distribuição dos diversos tipos de escola (clássicas e profissionais) no território 

“econômico” e as diferentes aspirações das várias categorias destas camadas 

determinam, ou dão forma, à produção dos diferentes ramos de especialização 

intelectual” (Ibidem, p. 19). O autor exemplifica usando a burguesia rural da Itália que 

produz funcionários estatais e liberais, enquanto a burguesia urbana produz técnicos 

para as indústrias. Segundo ele, é o tecido social e o conjunto das superestruturas que 

mediatizam a relação entre os intelectuais e o mundo da produção.  

Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se 
referência, na realidade, somente à imediata função social da categoria 
profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a 
qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na 

elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso. Isto 
significa que, se pode falar de intelectuais, é impossível falar de não-
intelectuais, porque não existem não-intelectuais. [...] Não há 
atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção 
intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em 
suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade 
intelectual qualquer, ou seja, é um “ filósofo” , um artista, um homem 
de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha 

consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para 
modificar uma concepção do mundo, isto é, para suscitar novas 
maneiras de pensar (Ibidem, p. 52 e 53). 

Segundo Gramsci (2001), as complexidades das atividades práticas da 

civilização moderna determinaram a criação de escolas para dirigentes e especialistas ao 

mesmo tempo em que o desenvolvimento industrial, tanto na cidade, quanto no campo, 

exigiu a formação do chamado intelectual urbano, surgindo a partir daí a escola técnica.  

A tendência foi de conservação de um pequeno número de escolas destinadas à elite 

sem pretensão de formação profissional e a difusão de mais escolas profissionais 

destinadas ao indivíduo e sua atividade predeterminada. Nesse sentido, para o filósofo, 

faz-se necessária uma escola que dê conta do desenvolvimento de capacidades de 

trabalho manual (técnico e industrial) e de trabalho intelectual. 
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A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 

“humanismo”, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional), 
ou de cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na 
atividade social, depois de tê-los elevado a um certo grau de 
maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma 
certa autonomia na orientação e na iniciativa. A fixação da idade 

escolar obrigatória depende das condições econômicas gerais, já que 
estas podem obrigar os jovens a uma certa prestação produtiva 
imediata. (Ibidem, p. 36). 

A escola unitária deve ser assumida pelo Estado e não pela família, 

conforme a proposição do filósofo. Segundo ele, cabe ao Estado abarcar a formação de 

todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas. Nesse sentido, os Institutos 

Federais estão em conformidade com o que defende Gramsci. É uma instituição pública 

de ensino profissional que intenciona formar indivíduos em diversos níveis e 

modalidades, portanto, em nosso entendimento, possuidora de um embrião de educação 

unitária. Apesar disso, é importante lembrar que os Institutos Federais estão aptos a 

formar indivíduos a partir da última etapa da educação básica, entendida aqui como 

ensino médio, e na visão de Gramsci, a escola unitária deveria partir das escolas de 

nível inicial.  

O nível inicial da escola elementar não deveria ultrapassar três-quatro 

anos e, ao lado do ensino das primeiras noções “instrumentais” da 
instrução (ler, escrever, fazer contas, geografia, história), deveria 
desenvolver, sobretudo, a parte relativa aos “direitos e deveres”, 
atualmente negligenciada, isto é, as primeiras noções do Estado e da 
sociedade, enquanto elementos primordiais de uma nova concepção 
do mundo que entra em luta contra as concepções determinadas pelos 

diversos ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as concepções 
que poderíamos chamar de folclóricas. O problema didático a resolver 
é o de abrandar e fecundar a orientação dogmática que não pode 
deixar de existir nestes primeiros anos. O resto do curso não deveria 
durar mais de seis anos, de modo que, aos quinze ou dezesseis anos, já 
deveriam estar concluídos todos os graus da escola unitária (Ibidem, p. 
37). 

Nesse sentido, os Institutos Federais partiriam da última etapa da escola 

unitária, que segundo Gramsci (2001), deve se apoiar em valores fundamentais do 

“humanismo” seja ela de caráter científico ou prático-produtivo.  

O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida 

devem começar nesta última fase da escola, não devendo mais ser um 
monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida prática: 
esta fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da 
responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma escola 
criadora. [...] Toda a escola unitária é escola ativa, embora seja 

necessário limitar as ideologias libertárias neste campo e reivindicar 
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com certa energia o dever das gerações adultas, isto é, do Estado, de 
“conformar” as novas gerações (Ibidem, p. 39). 

Segundo o filósofo, o princípio unitário refletirá em todos os organismos de 

cultura, modificando e conferindo novos conteúdos, atribuições que poderão ser 

assumidas pelas universidades e academias.  

Num novo contexto de relações entre vida e cultura, entre trabalho 
intelectual e trabalho industrial, as academias deveriam se tornar a 

organização cultural (de sistematização, expansão e criação 
intelectual) daqueles elementos que, após a escola unitária, passarão 
para o trabalho profissional, bem como um terreno de encontro entre 
estes e os universitários. Os elementos sociais empregados no trabalho 
profissional não devem cair na passividade intelectual, mas devem ter 
à sua disposição (por iniciativa coletiva e não de indivíduos, como 
função social orgânica reconhecida como de utilidade e necessidade 
públicas) institutos especializados em todos os ramos de pesquisa e de 

trabalho científico, para os quais poderão colaborar e nos quais 
encontrarão todos os subsídios necessários para qualquer forma de 
atividade cultural que pretendam empreender (Ibidem,  p. 40).  

Para o autor, este contexto difere da escola do tipo profissional, que está mais 

preocupada em atender aos interesses práticos e imediatos, resultando no que chama de 

profunda crise da tradição cultural e da concepção da vida e do homem, portanto, nada 

democrática, destinada apenas à perpetuação das diferenças sociais. Um dualismo 

educacional próprio da luta de classes no sistema capitalista, que resulta na divisão entre 

uma educação destinada aos que produzem a riqueza da sociedade por meio de sua força 

de trabalho e outra destinada às elites.  

Considerando o princípio da escola unitária que concebe a educação como um 

direito de todos, podemos tê-la como uma forma de luta contra-hegemônica, ou seja, 

uma educação não só voltada para a instrumentalização dos menos favorecidos, mas 

também destinada à formação intelectual de todos os grupos.  Em outras palavras, um 

acesso, sem distinção de classes, ao conhecimento, à cultura e às mediações que 

envolvem a produção de sua existência e da riqueza social. Ramos (2010) diz que o 

horizonte de uma formação nessa perspectiva “é a formação politécnica e omnilateral 

dos trabalhadores e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão 

das relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório de 

desenvolvimento das forças produtivas” (Ibidem, P. 67).  

 Depreendemos com isso que o rompimento com a estrutura educacional 

excludente passa pela formação intelectual das grandes massas, também defendida por 

Gramsci (2001), ao explicar que o operário não se caracteriza apenas pelo trabalho que 
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desenvolve, mas por este trabalho em determinadas condições e relações sociais, não 

existindo, portanto, qualquer trabalho físico sem um mínimo de atividade intelectual 

criadora. O autor complementa dizendo que a educação técnica, ligada, estritamente, ao 

trabalho industrial, deve ser constituinte de um novo tipo de intelectual e explica o novo 

intelectualismo da seguinte forma: 

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 

eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, 
mas num imiscuir-se atividade na vida prática, como construtor, 
organizador, “persuasor permanente”,  já que não apenas orador puro 
– e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato; da técnica-
trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à concepção humanista da 
história, sem a qual se permanece “especialista” e não se chega a 

“dirigente” (especialista mais político) (GRAMSCI, 1982, p. 11 e 12). 

Neste ponto, a proposta educacional dos Institutos Federais, que traz o ensino, 

a pesquisa e a extensão como exigência, a partir do ensino básico até o ensino de pós-

graduação, sinaliza para uma conformidade com o pensamento gramsciano, entretanto, 

a sua materialização esbarra em uma série de condicionantes, sendo talvez a mais 

profunda, a imposição do modo de produção capitalista.  

Não obstante, Moura (2014) presume que o Ensino Médio Integrado (EMI) 

tende a caminhar na direção pretendida. Ao referir-se a obra de Marx e Engels, que 

possuem a gênese da formação omnilateral, politécnica ou integral, assim como 

Gramsci e sua concepção de escola unitária, o autor acredita que o EMI possa ser o 

germe da formação humana integral, omnilateral e politécnica em uma sociedade 

capitalista, mesmo que em uma perspectiva de futuro. Concordamos com o autor, no 

entanto, é preciso reconhecer que a oferta do ensino médio integrado à formação técnica 

nas escolas públicas depende de políticas públicas que dêem conta da reestruturação 

física e humana das instituições de ensino para que possam atuar nesta modalidade. 

Incluímos nesta problemática os IFs, mesmo considerando que alguns já atuam nesta 

perspectiva, outros tantos não a oferecem. Um exemplo é o campus lócus de nossa 

pesquisa, que deixou de ofertar a modalidade há exatos 20 anos, portanto, atualmente 

desprovido de estrutura material e humana que dêem conta da retomada da oferta da 

modalidade, assunto que retomaremos em nossa última seção.  
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3.4 A lógica da formação docente  

Nos dias atuais, a formação de trabalhadores está ligada às funções da escola, 

mas nem sempre foi assim, é o que explica Manfredi (2002). Segundo a autora, durante 

muitos séculos, a formação para o trabalho efetivou-se dentro da dinâmica do cotidiano 

das comunidades, em um processo informal de aprendizagem que abrangia métodos, 

técnicas e rotinas de tarefas de diferentes ofícios, situação que perdura até a expansão 

do capitalismo industrial que exigiu a universalização da escola para formar 

trabalhadores. Nesse sentido, nos é lícito que conheçamos a lógica da formação do 

agente formador e a que pressuposto ideológico ela serve, por entendermos que sua 

formação refletirá diretamente na construção do sujeito que está sendo formado.  

Um dos temas comumente debatidos entre os teóricos progressistas é a 

frequente vinculação da Educação à lógica do capital. Mészaros (2005) vê como 

propósito básico da educação institucionalizada, sobretudo nos últimos 150 anos, o 

fornecimento de conhecimentos com a finalidade de atender à máquina produtiva, 

gerando e transmitindo valores que legitimam os interesses das classes dominantes. 

Uma problemática que nos remete diretamente às atuais políticas de formação de 

professores no Brasil, mediante as quais, estudiosos se debruçam em busca de uma 

conformação lógica entre aquilo que se almeja e aquilo que existe, de forma material.  

Para a pesquisadora Kuenzer (1999), essas políticas levam a uma readequação 

das funções educativas do trabalho docente, com clara vinculação aos interesses 

capitalistas e afirma que, por assim ser, descaracterizam o professor como cientista e 

pesquisador da educação, fazendo-os apenas executor de tarefas. O posicionamento da 

autora nos leva a refletir sobre a histórica dualidade estrutural da educação, em que de 

um lado está a preparação de intelectuais e do outro, a preparação de mão de obra, 

sendo esta última destinada às classes menos abastadas e que necessitam se inserir, o 

quanto antes, no mercado empregador, para assim, garantir sua subsistência.  

Ciavatta (2008) segue essa vertente ao defender a preservação dos valores da 

vida humana como constituinte dos fins da educação para a qual os professores devem 

ser formados, uma vez que, segundo ela, ainda persistem bolsões de miséria que tiveram 

suas origens no trabalho colonizado e escravo. Para a autora, são os fins da educação do 

aluno que devem pautar a formação do professor, por isso, faz-se necessário pensar nos 

desafios dessa educação que está ligada diretamente ao mundo do trabalho e suas 

contradições. Desafios esses que se expressam nos conteúdos e nas novas tecnologias e 
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em como tratar a realidade dos conteúdos e conviver com as novas tecnologias e ainda, 

na forma de organização e condução dos processos de ensino aprendizagem. 

Se os fins da educação não são aforismos abstratos, mas imposições 
de formar para a sobrevivência e a luta para a defesa dos direitos de 
cidadania, a formação dos professores de educação profissional e 

tecnológica reveste-se de uma importância crucial para o 
desenvolvimento social e cultural do País que incluía toda a 
população. Significa, em termos breves, que os tipos de formação 
restrita, funcional a postos de trabalho – que desaparecem – ou 
funcional a atividades que beneficiam apenas a produção econômica 
são igualmente incompatíveis com as necessidades de nossos alunos, 
em potencial, toda a população jovem e adulta carentes de 
escolaridade (Ibidem, p. 46).  

Ainda sobre a formação docente, Kuenzer (2008) relata a dinamicidade e a 

complexidade das relações sociais produtivas, que exige o desenvolvimento do que ela 

chama de competências cognitivas, que “referem-se menos ao saber fazer do que ao 

domínio do raciocínio lógico-formal, da capacidade de trabalhar com as ideias, das 

competências comunicativas, do domínio das linguagens, a partir da capacidade de 

análise, de síntese, de criação” (Ibidem, p. 28). Uma concepção tal, segundo a autora, 

exige a formação de um professor com habilidades para criar situações de aprendizagem 

com vistas ao desenvolvimento da intelectualidade do aluno, a partir do enfrentamento 

de situações da prática social e do trabalho. 

Freitas (2002) também concorda que as novas configurações do campo 

produtivo e o fortalecimento do capitalismo pautam as políticas educacionais no campo 

de formação de professores. A autora sugere a retomada de discussões sobre os fins da 

educação trazendo à tona questões históricas e projetos de um futuro que se pretende 

construir. Pensamento corroborado por Oliveira (2010), que vê nas mudanças pelas 

quais o mundo passou nas últimas décadas do século XX, uma exigência de novas 

formas de organização de produção, de trabalho e da vida econômica, não estando a 

escola imune a isso, uma problemática que reflete diretamente nos docentes que terão de 

adequar seu ofício às exigências da atualidade, uma vez que formam a força de trabalho 

para um mundo em mudança.  

Estas questões nos levam a retomar nosso objeto de estudo, que consiste no 

trabalho docente na verticalização de ensino - uma dinâmica nova, instituída sem um 

amplo diálogo e sem uma preparação prévia de seus agentes formadores - portanto, com 

forte inclinação de prosseguir com uma formação centrada na máquina produtiva, 

característica histórica da educação profissional, na qual está inserida. No tópico 
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posterior refletiremos sobre as políticas de formação de professores para o ensino 

profissional, no intuito de reconhecer quais suas intencionalidades e a quem, de fato, 

elas servem ou pretendem servir.  

3.4.1 Contornos das políticas de formação docente para a educação profissional  

Como nossa pesquisa trata da educação profissional, consideramos importante 

conhecer as políticas de formação de professores para esta modalidade.  Para isso, nos 

propusemos fazer uma recuperação histórica, a partir do início do século XX - marco 

inicial de sua sistematização no Brasil - buscando fundamentação nos estudos de 

Machado (2008a) que remonta o histórico das políticas de formação de professores para 

a educação profissional a partir da criação das Escolas de Artes e Ofícios, no ano de 

1909.  

Segundo a pesquisadora, a primeira iniciativa de responder a demanda da falta 

de professores dessa modalidade surgiu no ano de 1917, com o então presidente, 

Wenceslau Braz20. À época foi criada, no antigo Distrito Federal, a Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Braz, com o objetivo de formar professores para trabalhos 

manuais direcionados às escolas primárias, além de mestres e contramestres para as 

escolas profissionais. A instituição funcionou por vinte anos sem alcançar muitos 

resultados. 

(...) embora tenha chegado a ter 5.301 matriculados durante este 

período, habilitou apenas 381 professores (309 mulheres), em sua 
grande maioria para atividades de trabalhos manuais em escolas 
primárias. Em menor número, professores, mestres e contramestres 
para escolas profissionais (MACHADO, 2008a, p. 11).  

Quase trinta anos depois, no ano de 1942, a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial21 acata em seu artigo 53 a demanda pela formação de professores da educação 

profissional e tecnológica. Dessa política surge o primeiro curso de aperfeiçoamento de 

professores do ensino industrial – uma iniciativa da Comissão Brasileiro-Americana do 

                                                   
20 Wenceslau Braz Pereira Gomes elegeu-se vice-presidente da República (1910) na chapa de Hermes da 

Fonseca. Por meio de eleição direta, assumiu a presidência da República em 15 de novembro de 1914. 

Terminou seu mandato em 1918. Disponível em: http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp. Acesso: 

03/07/2018. 

 

21 Instituída pelo Decreto-Lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942. Estabelece as bases de organização e de 

regime do ensino industrial, que é o ramo de ensino, de segundo grau, destinado à preparação profissional 

dos trabalhadores da indústria e das atividades artesanais, e ainda dos trabalhadores dos transportes, das e 

da pesca. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del4073.htm. 

Acesso: 03/07/2018. 

http://www.an.gov.br/crapp_site/default.asp
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del4073.htm
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Ensino Industrial (CBAI), inspirada na Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional.  

Outro grande salto no tempo é dado para que novas diretrizes voltadas à 

formação de professores para a educação profissional surgissem. Desta vez, elas vieram 

por meio da LDB 4.024/1961, que traz em seu art. 59, a proposição de caminhos 

distintos para a formação de professores, determinando às faculdades de filosofia, 

ciências e letras a formação para o magistério no ensino médio e a oferta de cursos 

especiais de educação técnica para formação daqueles que se destinassem ao ensino de 

disciplinas da educação técnica.  

Ainda na década de 1960, surge a Lei nº 5.540/68 que determina a formação, 

em nível superior, tanto de professores para o ensino de segundo grau, quanto das 

disciplinas técnicas. Entretanto, de acordo com Machado (2008a), a exigência acabou 

não ocorrendo, fato que levou o MEC a ser autorizado por meio do Decreto-Lei nº 

655/69, a organizar e coordenar cursos superiores de formação de professores para o 

ensino técnico agrícola, comercial e industrial. 

Foram, então, desenhados cursos emergenciais, denominados  

Esquema  I  e  Esquema  II  (Portaria  Ministerial 339/70). Os 
primeiros para complementação pedagógica de portadores de diploma 
de nível superior. Os segundos para técnicos diplomados e incluíam 
disciplinas pedagógicas do Esquema I e as de conteúdo técnico 
específico (Ibidem, p. 12).  

Em 1977, a Resolução nº 3 do Conselho Federal de Educação (CFE)22 institui a 

licenciatura plena para formação especial do segundo grau e determina às instituições de 

ensino ofertantes de Esquemas I e II, que os transformassem em licenciaturas. Para isso, 

foi dado um prazo de três anos, no entanto, excepcionalmente, o Esquema 1 foi 

admitido, mas somente para as regiões carentes de recursos humanos e materiais. 

Segundo Machado (2008a), essa licenciatura não generalizou e pouco sucesso se obteve 

com aquelas implantadas. 

No final da década de 1970, por meio da Lei nº 6.545/78, as Escolas Técnicas 

Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro são 

transformadas em CEFETs. A partir de então, estas unidades passaram a ser autorizadas 

a ministrar ensino em grau superior de licenciatura plena e curta, com vistas à formação 

de professores de graduação e pós-graduação, objetivando formar professores e 

                                                   
22 Resolução nº 03 de 16 de junho de 1967. Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados 

nos cursos de graduação em educação física (bacharelado e/ou licenciatura plena). Disponível em: 

http://crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cfe_3_1987.pdf. Acesso em: 17/12/2017. 

http://crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cfe_3_1987.pdf
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especialistas para as disciplinas especializadas do segundo grau e dos cursos de 

formação de tecnólogos. Apesar da expectativa criada, também houve apreensões por 

parte dos professores formados pelos Esquemas I e II sobre as chances de continuar na 

docência.  

Como essa licenciatura enfrentava dificuldades para ser implantada de 
fato, e havia o prazo de três anos dado pela Resolução nº 3/77, a 
Secretaria de Ensino Superior (Sesu) emitiu um Parecer (nº 47/79) 

instituindo um Plano de Curso Emergencial para formação de 
professores de disciplinas especializadas nos termos da Portaria 
Ministerial nº 396/77. Porém, mais importante que o prazo foi o 
contexto educacional produzido pela Lei nº 5.692/71 que trazia grande 
demanda pela formação de professores para as disciplinas 
especializadas (MACHADO, 2008b, p. 77).  

Conforme a autora, na época, as instituições de ensino superior, interessadas 

em ofertar cursos emergenciais destinados à formação de professores para as disciplinas 

específicas do ensino de segundo grau, questionavam sobre a autorização, por isso, 

novas disposições foram estabelecidas, tornando opcional a formação de professores, 

tanto por via dos Esquemas I e II ou por via da Licenciatura Plena.  

Em meados da década de 1980, órgãos destinados à formação docente para o 

ensino técnico vinculados ao MEC, como a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola 

(COAGRI) e o Centro Nacional de Aperfeiçoamento para Formação Profissional 

(CENAFOR) são extintos e suas atribuições são repassadas para a Secretaria de Ensino 

de Segundo Grau (SESG), que instituiu grupos de trabalhos destinados a criar propostas 

de cursos de licenciatura plena em disciplinas do ensino técnico industrial de segundo 

grau. No entanto, as discussões em torno desta demanda acabaram sendo ofuscadas 

pelos debates sobre a nova LDB e a iniciativa não rendeu os frutos esperados, assim 

como a própria LDB, que, embora prevê em seu Art. 61, a formação de profissionais da 

educação para atender diferentes níveis e modalidades de ensino e as características 

próprias de cada fase, não menciona formação específica de docentes para a educação 

profissional 

Machado (2008b) discorre ainda sobre o Decreto nº 2.208/97, que tratava de 

regulamentar os artigos da nova LDB referentes à educação profissional. Segundo ela, o 

decreto interpretou que as disciplinas do ensino técnico poderiam ser ministradas por 

instrutores e monitores, selecionados pela experiência profissional, sem o devido 

preparo para o magistério, fato que a autora considera como um desleixo às exigências 

de habilitação docente. 
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No ano de 1997, a resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2/9723 

relança atenção para a educação profissional em nível médio, sugerindo a criação de 

cursos especiais relacionados à habilitação pretendida para os professores já diplomados 

em cursos superiores, conferindo a eles o registro profissional equivalente à licenciatura 

plena, no entanto, a quantidade de horas/aula perfazia um total de 540, incluindo teoria 

e prática, podendo, inclusive ser ofertada na modalidade à distância. Resolução essa 

também contestada por Machado (2008b) que considera a licenciatura para a educação 

profissional como sendo um dos pontos nevrálgicos que comprometem a expansão da 

educação profissional no Brasil, uma vez que, é por meio delas que o docente é formado 

para o desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da educação 

profissional.  

A autora afirma ainda, que as atuais exigências em relação ao perfil dos 

docentes da educação profissional devem ir além do antigo padrão artesanal em que o 

mestre era tido como referência pelo aluno e defende que os professores de hoje 

rompam com as limitações pedagógicas sabendo relacionar as teorias com as atividades 

técnicas que ensinam. A pesquisadora complementa dizendo ser necessário reconhecer 

que o exercício da docência vai além da mera transmissão de conhecimentos empíricos 

ou repasse de conteúdos fragmentados, esvaziados de teorias, e que, para a força de 

trabalho exigida pela atual dinâmica tecnológica, são necessários docentes que 

desenvolvam pedagogias do trabalho com vistas à construção da autonomia progressiva 

dos alunos.  

Após esse percurso histórico, notamos que as políticas de formação de 

professores para a educação profissional brasileira nunca tiveram grande relevância, 

fracassando logo na primeira iniciativa.  As políticas precedidas ocorrem após grande 

salto no tempo: a primeira quase três décadas depois (nos anos de 1940) e a segunda 

apenas na década de 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases, ambas criando mais 

expectativas do que gerando resultados. Verificamos ainda, que até mesmo as tentativas 

de implantação de cursos de licenciatura para professores da educação profissional no 

período do regime militar acabaram não vingando, devido à fragilidade de suas 

políticas, problemática que não se resolve com o advento da LDB de 1996, que não faz 

menção a formação de professores para a educação profissional. 

                                                   
23 Resolução CNE/CEB Nº 02/97. Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de 

docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 

profissional em nível médio. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB02_97.pdf. Acesso: 03/07/2018. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB02_97.pdf
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Concluímos, portanto, que para além das intencionalidades das políticas de 

formação de professores para a educação profissional, estão suas fragilidades que as 

impedem de serem materializadas no âmbito educacional. O fato é que essa irrelevância 

reflete diretamente no trabalho do professor, que precisa se desdobrar em meio às 

contradições para dar conta do que dele é exigido.   

3.4.1.1 Formação de professores nos Institutos Federais 

Chegam-se os anos 2000 e em sua primeira década, criam-se os Institutos 

Federais, que dentre suas atribuições têm também a formação de professores para a 

educação básica e para a educação profissional, estando legitimados a ofertar 20% de 

suas vagas para cursos de licenciaturas, segundo o Art 8º da Lei 11.892/08.  

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 

cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por 
cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I 
do caput do art. 7o desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de 
suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI 
do caput do citado art. 7o (BRASIL, 2008). 

A alínea b citada no artigo acima tem o seguinte texto: “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 entanto, a vinculação da formação 

docente às instituições especializadas em educação profissional e tecnológica não 

agradam os estudiosos da educação. Lima (2014) quis saber quais os pressupostos 

políticos permeiam a consolidação dos IFs como lócus de formação de professores e 

ainda, qual seria o perfil de atuação destes em relação à formação de professores e qual 

a concepção de formação de professores defendida.  

Para seu estudo, a pesquisadora analisou os 38 (trinta e oito) Institutos Federais 

e encontrou um total de 329 cursos de formação docente, sendo ofertados pelos campi 

destas instituições. Em relação à variedade dos cursos, a pesquisa mostrou uma 

disparidade muito grande entre a quantidade ofertada de cursos de formação de 

professores para educação básica e a quantidade ofertada de cursos de formação para 

educação profissional, um percentual de 88% do primeiro sobre o segundo. Em 

números absolutos, um total de 31 cursos diferentes, sendo 23 destinados a formação de 

professores da educação básica, com oferta de 290 cursos, contra 39 de formação 

docente para educação profissional.  
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 Outra problemática apresentada pela pesquisadora refere-se aos professores de 

disciplinas específicas da educação profissional que são advindos de cursos de 

engenharias e de cursos técnicos e, nem mesmo os concursos para contratação de 

professores possuem a exigência de formação em licenciatura.  

Desta forma, ao não se priorizar a formação de professores para áreas 
de conhecimentos específicos na educação profissional, se demonstra 
uma falta de clareza no que poderia ser a maior contribuição dos IF 

em nível de formação de professores. Afinal, por ser tratar de uma 
instituição especializada na oferta de educação profissional e 
tecnológica, os IF poderiam ser um local apropriado para alavancar 
esse tipo de formação docente, ou seja, a formação de docentes para o 
ensino profissional (Ibidem, p. 42). 

Em relação ao predomínio da oferta de formação de professores para a 

educação básica a pesquisadora atribui à majoritária atenção que recebem as áreas de 

ciências e matemática. O seu levantamento demonstrou que os cursos de licenciatura em 

química, física, matemática e ciências biológicas correspondem a 72% de todos os 

cursos ofertados, cursos estes que estão presentes em mais da metade dos 38 Institutos 

Federais. Realidade que parece reforçar a ideia de preenchimento do vazio quantitativo 

de professores nessas áreas, porém, o mesmo não acontece com a formação de 

professores para a educação profissional, deixando mais uma vez uma lacuna 

significativa para esta finalidade. 

Para a autora, apesar de contribuir para a ampliação de formação de 

professores em uma instituição pública, os Institutos Federais recebem críticas de 

estudiosos da Educação por não proporcionar uma formação universitária. Encontramos 

em Freitas (1999), que tem a universidade como lugar privilegiado para formação de 

professores, uma explicação para esta ponderação: 

Apesar das deliberações e pareceres que negam a priorização dessas 

instituições como responsáveis pela formação, entendemos que as 
universidades e suas faculdades/centros de educação constituem-se no 
locus privilegiado da formação dos profissionais da educação para 
atuação na educação básica e no ensino superior. Entretanto, as 
exigências cada vez mais presentes no campo da formação de 

professores nos colocam também o desafio de repensar as estruturas 
atuais das faculdades/centros de educação e a organização dos cursos 
de formação em seu interior, no sentido de superar a fragmentação 
entre as habilitações no curso de pedagogia e a dicotomia entre a 
formação dos pedagogos e dos demais licenciados, considerando-se a 
docência como a base da formação e da identidade profissional de 
todos os profissionais da educação (Ibidem, p. 35). 
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Conforme a autora, ao retirar das universidades o protagonismo na oferta de 

cursos de formação de professores, nega-se toda a trajetória de luta historicamente 

construída pelos educadores em defesa da melhoria de condições de sua formação 

profissional. Segundo ela, o que se assiste é o retorno da concepção tecnicista do 

educador, com ênfase nos aspectos pragmatistas da formação, com vistas a atender aos 

princípios de flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, jogando 

por terra a produção de conhecimento sobre escola, ensino e trabalho pedagógico em 

suas múltiplas dimensões.  

Considerando o argumento da autora, que se atém à concepção tecnicista e 

pragmática da formação profissional, estamos diante de um importante fator que elimina 

possibilidades de uma formação humana por meio da educação profissional, em razão 

de que esta se encontra arraigada nos princípios produtivistas conforme revela seu 

contexto histórico. 

 3.4.1.2 O que se espera do professor da educação profissional? 

Sobre o perfil do professor a ser formado para a educação profissional, 

Machado (2008a) reitera que deve ser “um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao 

trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização 

permanente na área da formação específica e pedagógica” (Ibidem, p. 17). E não é só 

isso. Para a autora, o professor deve ter compreensão do mundo do trabalho e das 

relações que envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais. 

As bases tecnológicas constituem um diferencial importante do perfil 

do docente a ser formado, pois se referem ao conjunto sistematizado 
de conceitos, princípios e processos relativos a um eixo tecnológico e 
a determinada área produtiva – de bens e serviços, resultante, em 
geral, da aplicação de conhecimentos científicos. Nesse sentido, o 
perfil do docente precisa, também, estar alicerçado em bases 

científicas, nos conceitos e princípios das ciências da natureza, da 
matemática e das ciências humanas, presentes nas tecnologias e que 
fundamentam suas opções estéticas e éticas e seu campo de atuação. 
Precisa, ainda, estar apoiado em bases instrumentais relativas a 
linguagens e códigos, que permitem ler e interpretar a realidade e 
comunicar-se com ela, habilidades mentais, psicomotoras e de 
relacionamento humano (Ibidem, p. 17 e 18). 

A autora diz tratar-se de um profissional que sabe o quê, como e por que fazer, 

devendo ser capaz de levar aos alunos a compreensão reflexiva e crítica do mundo do 

trabalho, auxiliando-os no desenvolvimento de comportamentos socialmente 
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responsáveis com relação à produção, distribuição e consumo. Para a pesquisadora, é 

importante que o professor da educação profissional saiba trabalhar com as diversidades 

regionais, políticas e culturais existentes, contextualizando o conhecimento tecnológico. 

Por fim, que insira sua prática educativa no contexto social, em todos os níveis de 

abrangência.  

Este perfil de professor retratado pela autora atenderia, a nosso ver, aos 

pressupostos de uma formação emancipadora, posto que, ele teria a oferecer aquilo que 

o tem, ou seja, fora formado com base em princípios humanistas e por assim ser, teria 

esses princípios como norteadores de seu trabalho como agente formador de 

trabalhadores.  

Fazendo uma busca por resultados de pesquisas científicas acerca do trabalho 

docente nos Institutos Federais encontramos aspectos equivalentes aos quais nos 

propusemos pesquisar em Fernandes (2013), que investigou o trabalho docente na 

verticalização de ensino no Campus São Vicente do Sul do Instituto Federal de 

Farroupilha e em Oliveira (2016) que analisou as respostas trazidas por pesquisas 

acadêmicas, também vinculadas ao tema e realizadas em outros Institutos Federais. 

Uma imersão nos trabalhos dessas pesquisadoras nos mostrou como está se 

materializando o trabalho docente na verticalização de ensino dentro dessas instituições. 

Ao investigar o professor que atua no ensino verticalizado do Campus São 

Vicente do Sul do Instituto Federal de Farroupilha, Fernandes (2013) concluiu que a 

institucionalização da verticalização do ensino nos Institutos Federais exige do 

professor o enfrentamento de desafios significativos que vão além do domínio de 

conteúdos e apropriação de tecnologias e metodologias de ensino. Seus estudos 

mostram que a verticalização do ensino ainda está imersa no campo da individualidade 

do docente.  

O processo de verticalização pretende trazer, como resultado, o 

compartilhamento dos saberes e estabelecer relações intensas entre os 
indivíduos envolvidos no processo. Nesse sentido, a verticalização 
pode exercer influências decisivas nos métodos e técnicas de ensino, 
na construção e desenvolvimento dos currículos. Estes, na 
verticalização, não são agregados de disciplinas e conteúdos esparsos, 
pois implicam no traçado de um perfil lógico e coerente das matérias 
como um aprendizado total, não apenas reunindo as disciplinas como 

fragmentos isolados (Ibidem, p. 28). 

Para a pesquisadora, um dos principais entraves está na falta de preparo do 

docente para atuar dentro desse cenário, decorrentes de sua formação inicial, que não 
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atende ao conjunto de necessidades inerentes às complexidades de ser um profissional 

da educação. Segundo ela, essas dificuldades poderiam ser minimizadas a partir da 

implantação de processos de formação continuada para docentes, como também para os 

demais profissionais que atuam na área pedagógica.  

Oliveira (2016), buscando compreender a totalidade do trabalho docente no 

contexto da verticalização de ensino dos Institutos Federais incursionou por alguns 

estudos científicos a fim de conhecer as contradições e mediações manifestadas, tendo 

como base, o contexto das políticas públicas e as condições concretas em que se 

manifesta na verticalização de ensino. Na tese doutorado de Elbo Lacerda Ramos, 

intitulada “Consensos e dissensos em torno da alteração do centro de atuação das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de 

origem agrícola: representações do trabalho docente” defendida no ano de 2011 (que 

trata do processo histórico de criação dos Institutos Federais, a partir do Instituto 

Federal Goiano), Oliveira (2016) encontrou a complexa transição de modelos de 

institucionalidades. “Em sua tese, o autor afirma a necessidade de superação do dissenso 

que há na visão do ensino técnico como meramente tecnicista” (Ibidem, p. 28). Segundo 

ela, o pesquisador enfatiza que, com a transição de escolas federais para Institutos 

Federais, essas instituições passaram a ser produtoras de conhecimento, porém com 

estruturas desprovidas de ideologia e de direções humanas. Conforme a compilação da 

pesquisadora, o autor da tese discorre ainda sobre os desdobramentos da nova 

institucionalidade, dentre eles, a diminuição da autonomia do docente que se vê frente 

às novas regulações burocráticas, a exemplo da captação de recursos para pesquisas, ou 

seja, uma busca pela eficiência interna regulada por agentes externos, acentuando assim, 

os processos de individualização.  

Sobre a transição de escolas técnicas para Institutos Federais, a autora 

encontrou na dissertação de Rufino Neto, sob o título “A missão institucional do 

Campus Crato do IFCE: percepção da comunidade escolar sobre os avanços e desafios 

para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão em um novo projeto de sociedade”, 

(defendida em 2012), a adjetivação de um caminho turbulento, que surge com novos 

arranjos para a educação profissional, porém, com pouca participação da comunidade 

educacional em seus processos. Segundo ela, o autor destaca o caráter “multifuncional” 

dos IFs ao referir-se à verticalização de ensino, pressupondo que um mesmo professor 

tenha que atender demandas e públicos diferenciados, questionando se estaria, de fato, 

preparado para tal. O pesquisador diz ainda, conforme os estudos da autora, que os IFs 
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podem se limitar ao cumprimento das demandas ou realizar um ensino, pesquisa e 

extensão apenas para dar respostas superficiais às diretrizes impostas.  

Neto (referindo-se ao pesquisador) assevera que, a partir dessa nova 
institucionalidade não há uma identidade própria para as escolas. Os 
IFs não se reconhecem como escolas técnicas, nem como centros de 

ciência e tecnologia, nem universidades. O autor finaliza dizendo que 
não se pode aceitar que os IFs sejam modelos de universidade de 
menor custo e reféns das demandas de mercado (OLIVEIRA, 2016, p. 
31). 

A dissertação de mestrado intitulada “A expansão da rede de educação 

profissional, científica e tecnológica: implicações nas relações e condições de trabalho 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás” de Sandra Lúcia 

Gonçalves (defendida em 2014), também analisada por Blenda Oliveira, apoia-se na 

perspectiva da relação capital, trabalho e educação, à luz de categorias e conceitos 

desenvolvidos por Marx e Engels. O estudo mostra a estreita relação entre a educação 

profissional e o modo de produção capitalista que resulta em um trabalho docente que 

muito se assemelha ao trabalho dos docentes universitários, porém com o agravante da 

pressão das demandas do mercado e o estímulo à pesquisa aplicada, como forma de 

atender as diretrizes de organismos internacionais.  

Os trabalhos acima descritos, a partir da ótica da pesquisadora Oliveira (2016), 

apresentam um quadro de complexidades significantes ao trabalho docente, a começar 

pelo advento da nova institucionalidade, que ocorre sem a participação da comunidade 

escolar e prossegue com a perda da autonomia do professor que se vê diante de desafios 

regulados por agentes externos. A outra complexidade está na sujeição da educação 

profissional aos acordos estrangeiros com vistas ao fortalecimento do modo de 

produção capitalista. 

No decorrer de seus estudos, a pesquisadora detectou algumas ambigüidades 

no trabalho docente na verticalização. “A política educacional levou uma instituição 

educacional nova para lugares antes desfavorecidos de EPT, mas não necessariamente 

ofereceu infraestrutura adequada para a realização da verticalização e integração 

educacional” (Ibidem, p. 5). Conforme a pesquisadora, a formação do professor surgiu 

como um dos elementos que dificultam a integração entre a educação básica e superior - 

uma polivalência percebida tanto como vantagem quanto desvantagem para o corpo 

docente. O agravante é que eles pouco se percebem como parte de um coletivo de 

trabalhadores da educação, o que leva a momentos de coletividade e individualidade na 
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ação docente. Esta fragmentação do trabalho docente, de acordo com a autora, legitima 

o individualismo e desencoraja o movimento associativo entre os professores.  

Ao desenvolver seus estudos, a pesquisadora constatou que os sentidos 

atribuídos pelo professor ao ensino verticalizado e como eles desenvolvem sua prática 

vão depender de suas experiências anteriores ou da estrutura e condições materiais do 

campus onde está lotado e cita o papel dos CEFETs nesse processo de transição, uma 

vez que essas instituições já davam início ao modelo de verticalização de ensino.  

Esse processo de construção a partir da realidade dos CEFETs não 

significou apenas a justaposição de diferentes níveis e modalidades, 
uma vez que existia um histórico de desenvolvimento da educação 
profissional e, posteriormente, o mesmo quadro docente introduziu os 
cursos superiores nos mesmos eixos tecnológicos já existentes 
(Ibidem, p. 43 e 44). 

O problema é que grande parte dos campi dos novos Institutos Federais não 

tem o percurso histórico daqueles que se originaram dos CEFETs, portanto, sem as 

características de ensino verticalizado, com infraestrutura inadequada, tanto material, 

como humana. Em relação ao quadro docente da Rede Federal, Moura (2005), afirma 

que este está se constituindo de pessoal altamente especializado, uma vez que tem 

aumentado a procura por capacitação em instituições nacionais e estrangeiras em nível 

de mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento. No entanto, isso não 

significa dizer que muitos se encontrem preparados para atuar dentro deste cenário de 

ensino verticalizado, conforme evidenciado por Fernandes (2013). Segundo ela, um dos 

entraves pode estar na falta de informação do professor a respeito do conceito de 

verticalização de ensino, agravado pela falta de espaços formativos e apoio pedagógico 

para saber lidar com as nuances da articulação curricular e metodológica entre os níveis.  

Esta seção pretendeu discorrer sobre o arcabouço teórico que compreende os 

temas centrais de nossa investigação, que consiste nas acepções de trabalho, trabalho 

docente, formação humana e formação docente a partir de concepções teóricas bem 

definidas. Os elementos aqui destacados nos mostram que o trabalho, como princípio de 

humanização do homem, e a produção de conhecimentos e ideias mediadas pelo 

trabalho do professor que compreende o mundo do trabalho e as relações que o 

envolvem são determinantes para uma formação de indivíduos em sua totalidade.  

Ainda nesta seção apresentamos produções científicas que mostram como está 

se materializando o trabalho docente na verticalização de ensino IFs, que, segundo os 

pesquisadores, entremeia-se em contradições que implicam, sobretudo, nas questões 



 
 

73 
 

didáticas e pedagógicas que esbarram na falta de conhecimento do professor, que não 

fora formado para tal. As produções mostram ainda, que a nova institucionalidade tende 

a potencializar a individualização do trabalho docente, pois do professor são exigidas 

atribuições pontuais que o distancia do coletivo, um importante fator que limita uma 

formação humanista.  

Na próxima seção, trazemos a análise dos dados obtidos por meio da 

abordagem ao grupo de professores investigados. Nossa intenção é ilustrar os 

elementos, a partir de concepções teóricas que nos oferecem parâmetros para essas 

análises, um esforço que pode nos levar a conhecer os limites e as possibilidades de 

uma formação humana por meio do trabalho docente na verticalização de ensino dos 

Institutos Federais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

4. O CONTEXTO DA VERTICALIZAÇÃO DE ENSINO NO CAMPUS RIO 

VERDE DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO NA PERSPECTIVA DOS 

DOCENTES: POSSIBILIDADES E LIMITES DA FORMAÇÃO HUMANA 

Reservamos para esta seção, a análise dos dados coletados na pesquisa de 

campo, o lugar da voz do professor do Campus Rio Verde do IF Goiano que vivencia o 

processo de verticalização de ensino dentro do contexto organizacional em que atuam.   

4.1 Caracterização dos sujeitos desta pesquisa 

Os sujeitos desta pesquisa constituem-se docentes que já experimentam a 

prática do ensino verticalizado, percorrendo, dentro do campus lócus desta investigação, 

os três níveis de ensino (técnico de nível médio, graduação e pós-graduação). A 

abordagem destes sujeitos leva se em conta o que diz Kosik (1976) quando se refere à 

compreensão da totalidade. “A totalidade do mundo compreende ao mesmo tempo, 

como momento da própria totalidade, também o modo pelo qual a realidade se abre ao 

homem e o modo pelo qual o homem descobre esta totalidade” (Ibidem, p. 207). Para 

ele, é na práxis que o homem se revela como ser que cria a sua própria realidade e a 

compreende em sua totalidade.  

A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente - quer dizer, 
que se renova continuamente e se constitui praticamente -, unidade do 
homem e do mundo, da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do 
produto e da produtividade. Como a realidade humano-social é criada 

pela praxis, a história se apresenta como um processo prático no curso 
do qual o humano se distingue do não-humano: o que é humano e o 
que não é humano não são já predeterminados; são determinados na 
história mediante uma diferenciação prática (Ibidem, p. 202). 

Amparados nessa perspectiva, ouvimos docentes que atuam, simultaneamente, 

nos três níveis de ensino em cursos da área de ciências agrárias do Campus Rio Verde 

do IF Goiano. O grupo é composto de 3 (três) homens e 4 (quatro) mulheres, com média 

de idade de 41,2 anos, sendo o mais jovem com 39 anos e o mais velho com 46 anos de 

idade. A média de tempo atuando na instituição é de 10 anos, tendo o mais antigo 

ingressado no ano de 2006 e o mais recente no ano de 2010. Um grupo relativamente 

jovem e com pouco tempo de experiência na docência da educação pública profissional 

no modelo ora vigente, que também data de aproximadamente 1 (uma) década.  
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4.2 Categorias de investigação 

A interpretação dos dados obedece a três categorias de investigação. A 

primeira relaciona-se com o percurso formativo do professor que verticaliza. Com esta 

categoria buscamos refletir, à luz dos teóricos que fundamentam nossa pesquisa, a 

formação do professor da educação profissional e sua relação com a formação de 

trabalhadores em sua totalidade, entendendo como totalidade, aspectos que abrangem a 

preparação de indivíduos para o trabalho em uma concepção humanista.  

A segunda categoria busca averiguar as condições objetivas do trabalho 

docente na verticalização de ensino, sintetizadas na organização curricular dos cursos, 

por meio da qual buscamos conhecer o viés político-ideológico no qual está 

materializada; na articulação entre trabalho, ciência e cultura, no sentido de reconhecer 

o desenvolvimento de ações, tanto no ensino, quanto na pesquisa e também na extensão, 

que proporcionem uma formação para além do produtivismo e por fim, nos desafios do 

trabalho docente na verticalização de ensino, para assim, identificarmos aspectos que 

limitam ou possibilitem uma formação humana por meio do ensino verticalizado  

Por último, trazemos à tona a função social dos Institutos Federais na 

perspectiva do professor que verticaliza intencionando reconhecer as contradições 

existentes entre a política de institucionalização dos Institutos Federais, defendida pelas 

vozes oficiais como sendo uma possibilidade real de rompimento com a formação 

puramente tecnicista, e sua materialização no âmbito institucional. É importante 

ressaltar que essas categorias de investigação foram elencadas após as respostas 

apresentadas pelo grupo investigado, levando em conta a densidade de sua ligação com 

o objeto desta pesquisa, fato que justifica o motivo de algumas questões terem sido 

excluídas da análise final.  

4.2.1 Refletindo sobre o percurso formativo do professor que verticaliza 

Os professores de hoje estão diante de significativas mudanças organizacionais, 

que deles exigem o envolvimento em situações de grandes complexidades, tanto no 

campo produtivo, quanto nas questões éticas e sociais. Como exemplo, podemos citar a 

criação dos Institutos Federais e sua proposta de ofertar cursos de variados níveis e 

modalidades de ensino, um desafio, que no nosso entendimento, exige do professor uma 

formação que abranja as especificidades de cada nível, nas quais estão incluídos o 

domínio de conteúdo e as técnicas de ensino, assim como a capacidade de lidar com as 
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contradições existentes dentro de um universo de tamanha amplitude. Nesse sentido, 

nos propusemos a conhecer o percurso formativo do professor que atua em uma 

dinâmica inédita da educação pública profissional que envolve o ensino, a pesquisa e a 

extensão em vários níveis de ensino - a chamada verticalização de ensino - 

especificamente no Campus Rio Verde do IF Goiano. Nossa intenção é partir desta 

singularidade para refletir a problemática em um contexto mais amplo.  

Sobre os sujeitos investigados, detectamos que não há entre eles quem tenha 

em seu currículo, um curso de licenciatura ou qualquer outro curso, de formação inicial 

ou continuada, com vistas ao exercício da docência, tampouco relacionados à docência 

para o ensino profissional. São 2 (dois) docentes com formação inicial em Agronomia, 4 

(quatro) em Zootecnia e 1 (um) em Medicina Veterinária, todos com título de 

doutoramento em Ciências Agrárias, significando, hipoteticamente, que possuam 

significativos conhecimentos técnicos e científicos para atuar em cursos específicos 

desta área. Sobre este tema, Machado (2008) esboça sua preocupação com a atual 

conjuntura acerca da oferta de cursos de formação de professores para a educação 

profissional.  Segundo ela, são poucas as iniciativas existentes neste campo. 

[...] as licenciaturas têm sido apontadas como absolutamente 
essenciais por serem o espaço privilegiado da formação docente 
inicial e pelo importante papel que podem ter na profissionalização 
docente, para o desenvolvimento de pedagogias apropriadas às 

especificidades da educação profissional, o intercâmbio de 
experiências no campo da educação profissional, o desenvolvimento 
da reflexão pedagógica sobre a prática docente nesta área, o 
fortalecimento do elo entre ensino-pesquisa-extensão, pensar a 
profissão, as relações de trabalho e de poder nas instituições escolares, 
a responsabilidade dos professores etc. (MACHADO, 2008a, p. 15). 

Levando em conta que os docentes investigados não foram formados a partir de 

cursos de licenciatura, os questionamos sobre sua participação em cursos, treinamentos 

e/ou orientações pedagógicas, especialmente, voltadas para sua atuação nos diversos 

níveis de ensino. Os números demonstram que esta prática ainda não faz parte do 

cotidiano da maioria: 3 (três) responderam que raramente participam de atividades dessa 

natureza; 1 (um) disse nunca ter participado; 1 (um) afirmou que participa com 

frequência e 2 (dois) preferiram abster-se de responder. Ao serem questionados sobre a 

importância de buscar este tipo de qualificação, 4 (quatro) concordam e 1 (um) não 

considera como sendo importante. Esta questão também não foi respondida por 2 (dois) 
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dos entrevistados. O P2, que é bacharel, reconhece a dificuldade de recorrer a uma 

orientação pedagógica. 

“Eu sou bacharel. Eu não tenho nenhuma formação em Educação e eu 
não tenho esse hábito de ler, de ter contato com a literatura teórica da 
Educação. Então, assim... é uma coisa que a gente até precisa prestar 

bastante atenção porque muitas vezes o cara chega com didática inata 
[...] Aquele cara que sabe ensinar e, eu acho, que isso pra mim foi uma 
coisa inata porque eu sempre gostei de ensinar então, mesmo dentro 
do curso de graduação antes das provas eu era a pessoa que sentava na 
mesa da biblioteca pra ensinar todo mundo [...] Então, isso é uma 
coisa que eu tenho facilidade, mas eu percebo que não é todo colega 
que tem e não culpo o colega porque ele fez o curso de bacharel. Eu 
acho que talvez a gente devesse investir mais nessa questão [...] de 

capacitação didática do profissional e eu vejo às vezes os alunos 
reclamando [...] o professor sabe demais, mas ele não sabe ensinar. Na 
verdade é porque ele não teve formação pra isso” (P2). 

O professor apresenta ao menos três apontamentos que iremos desdobrar ao 

longo de nossa análise. Primeiro, quando diz que possui formação em curso de 

bacharelado e não tem o hábito de ler os teóricos da Educação (antecipando a resposta a 

uma questão previamente elaborada por nós e apresentada a todos os entrevistados). 

Segundo, quando diz que muitos professores chegam prontos, o que ele chama de 

“didática inata”, no entanto, reconhece que não são todos/as que se enquadram nesse 

quesito e, por último, quando sugere um maior aprofundamento na capacitação didática 

do professor, uma vez dotado de muito conhecimento técnico e científico, porém, com 

dificuldades para repassá-los, já que não teve formação específica para isso. Em relação 

a esta última colocação, no transcorrer de sua fala P2 reconhece que já existem 

iniciativas de formação dos professores, como encontros didático-pedagógicos no início 

de cada semestre. “Eu acho que isso já é um início, mas eu acho que isso deveria ser 

trabalhado melhor aqui dentro do Instituto” (P2). Mediante as questões levantadas pelo 

docente entrevistado, vamos buscar refletir sobre cada uma delas à luz dos teóricos que 

fundamentam nosso estudo. 

Iniciaremos pela questão dos teóricos da Educação colocada pelo P2, mas antes 

vamos apresentar as respostas dadas pelos outros docentes acerca deste questionamento. 

A pergunta foi feita da seguinte forma: “Algum teórico da Educação norteia sua prática? 

Cite seus nomes”. Entre o grupo de 7 (sete) respondentes, 3 (três) disseram não se 

apoiar em nenhum teórico da Educação; 2 (dois) citaram Paulo Freire e 2 (dois) 

confundiram teóricos da educação com especialistas de sua área específica de atuação.  
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O docente P3 é bacharel e não passou pela docência nem mesmo no curso de 

mestrado, já que da graduação partiu diretamente para o doutoramento. Ele admite a 

necessidade de buscar teorias que fundamentem sua prática. “[...] a gente tem que correr 

atrás porque eu acho que melhora o ensino [...] e a gente tem que estar atualizado com 

os conteúdos” (P3). Notamos que o docente está preocupado com o seu processo 

formativo ao citar a necessidade de buscar uma melhoria na capacidade de ensinar, 

confirmando o que disse Machado (2008a) sobre a importância do desenvolvimento de 

pedagogias apropriadas para atender as especificidades da educação profissional. O 

docente também remete a importância da atualização dos conteúdos específicos que 

ensina, mas não menciona sua compreensão da totalidade que envolva aspectos gerais 

da formação humana, os quais são defendidos por (Ibidem), que considera ser necessária 

ao professor da educação profissional, uma compreensão do mundo do trabalho e das 

relações que o envolvem.  

Voltando à “didática inata”, a qual se refere a P2, Pimenta (2002) diz que no 

enfoque pedagógico tradicional ou prático-artesanal, cuja finalidade é de transmitir 

conhecimentos voltados às habilidades para construir coisas, vinculados ainda, aos 

hábitos, costumes e crenças, reproduzindo assim a tradição nos modos de pensar e agir 

socialmente valorizados, a docência pode ser um “dom inato”. Segundo a autora, nessa 

perspectiva, ensinar significa transmitir valores, hábitos, costumes e crenças e explica 

que, nesse caso, o modelo de professor é o de “artesão”, cuja atividade é artesanal. “[...] 

a formação do professor ocorre na prática institucional e o conhecimento profissional é 

resultado de amplo processo de adaptação à escola e de seu papel social de conservação, 

não sendo necessária formação prévia específica” (Ibidem, p. 183). Um enfoque, que 

segundo Machado (2008a) contraria a perspectiva de uma formação em múltiplas 

dimensões. Segundo ela, o professor da educação profissional deve saber trabalhar com 

as diversidades regionais, políticas e culturais existentes, contextualizando o 

conhecimento tecnológico, sendo capaz de levar aos alunos à compreensão reflexiva e 

crítica do mundo do trabalho, auxiliando-os no desenvolvimento de comportamentos 

socialmente responsáveis com relação à produção, distribuição e consumo.  

Considerando esta problemática, Kuenzer (2008) defende a formação de um 

professor com habilidades para atuar no desenvolvimento intelectual do estudante, a 

partir do enfrentamento de situações da prática social e do trabalho. Moura (2014) 

acrescenta que, para atuar na perspectiva de formação humana, o professor precisa 

compreender-se na condição de pertencimento à classe trabalhadora, esteja ele atuando 
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em qualquer nível de ensino. “Essa consciência de classe vai contribuir, sobremaneira, 

para que o professor assuma o compromisso ético-político com um projeto de sociedade 

da classe trabalhadora e, portanto, com um projeto de formação humana, emancipada, 

integral, omnilateral” (Ibidem, p. 33).  

Mensurar essa consciência de classe não é muito simples, mas na tentativa de 

uma aproximação dessa resposta, questionamos os professores investigados sobre sua 

participação em sindicatos da categoria e certificamos que nenhum deles encontra-se 

filiado. Esse dado pode ser um indicativo de que o grupo ainda está imerso na 

individualidade e pouco engajado em movimentos coletivos ao lado de seus pares. Mas 

isso, por si só, não define o grau de reconhecimento de pertencimento a uma 

determinada classe. Moura (2014) vai além, e diz que nem mesmo a formação inicial ou 

continuada determina esse grau, pois essa consciência, segundo ele, resulta de práticas 

sociais vivenciadas ao longo da vida, ou seja, é fruto da totalidade social em que está 

inserido. O autor explica que é justamente por isso que se torna difícil sua construção, 

pois a pedagogia do capital caminha no sentido adverso, estando presente, de forma 

hegemônica, tanto na formação inicial, como na formação continuada e nas práticas 

sociais e produtivas nas quais está inserido o trabalhador de uma forma geral e o 

trabalho docente, em particular.  

Nessa perspectiva, conforme o mesmo autor, o professor encontra-se em meio 

ao desafio de mover-se dentro dessas contradições, para assim, contribuir com a 

formação de indivíduos dotados de competência técnica, condição básica para ganhar 

lugar dentro da lógica de produção capitalista, mas ir além, formando-os para que 

consigam compreender as relações sociais e as relações de produção sob a tutela do 

capital e com compromisso ético-político para atuar na direção de sua superação. 

Compreendemos, portanto, que seria precipitado apresentar uma resposta para 

a questão norteadora desta pesquisa analisando apenas o percurso formativo dos 

professores investigados, no entanto, depreendemos que esta problemática revela limites 

significativos de uma formação que não seja meramente instrumental, já que uma 

formação com centralidade na dimensão humana está imbricada em uma infinidade de 

fatores que também devem ser considerados, a exemplo de condições objetivas que 

impactam o trabalho docente na verticalização de ensino, como o viés político e 

ideológico da organização curricular e os principais desafios apontados pelo professor 

ao transitar por entre os níveis, além das atividades extracurriculares nas quais estão 

envolvidos, aspectos que abordaremos a seguir. Pretendemos com essa imersão, fazer 
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emergir elementos limitadores de uma formação humana, assim como possibilidades de 

rompimento com uma formação que busque apenas a instrumentalização.  

4.2.2 Condições objetivas do trabalho docente no ensino, pesquisa e extensão na 

verticalização  

Antes de incursionar por esta categoria de investigação, consideramos 

importante retomar a natureza do trabalho docente, que, segundo Saviani (1984), 

consiste em um trabalho não material, aquele em que o produto e o ato de produzir estão 

unidos. No entanto, conforme o autor, com a divisão dos homens em classes, resultado 

do advento do desenvolvimento da produção e a apropriação da terra, há mudança na 

lógica da formação de indivíduos, que passa a ter duas modalidades distintas de 

educação: para a classe proletária e para a não proletária. Sendo a primeira centrada no 

trabalho manual e a segunda no trabalho intelectual. Uma divisão que repercute 

diretamente na natureza do trabalho docente, no que tange a exigência de um 

determinado grau de adesão, por parte do professor, ao projeto do capital, conforme 

explica Moura (2014). Dito isto, o autor faz um contraponto. 

Não obstante, nesse processo, o próprio professor também se constitui 
em um novo tipo de trabalhador intelectualizado. Isso associado ao 

fato de que, intrinsecamente, o trabalho docente é de natureza não 
material, [...] potencializa a possibilidade de o professor formar-se na 
perspectiva contra hegemônica, dominando além dos conhecimentos 
exigidos pelo capital, aqueles que lhe permitam ter uma compreensão 
crítica do mundo e das relações sociais e de produção sob a égide do 
capital. Nessa perspectiva, poderá contribuir para a formação do 
trabalhador de novo tipo que também vá além das exigências do 
capital, que tenha a capacidade de compreender e de analisar 

criticamente as suas estratégias de cooptação, resistindo e 
contrapondo-se a elas, tendo assim a possibilidade de constituir-se 
como sujeito desse processo (Ibidem, p.41). 

O pesquisador prossegue dizendo que isso não significa dizer que é no interior 

da escola que deve ocorrer a superação do atual modo de produção, para somente depois 

construir escola compatível com a sociedade. Ele reitera que é necessário atuar em meio 

às contradições no sentido de produzir movimentos que o superem. Em nosso 

entendimento, uma tarefa nada simples, tendo em vista o contexto histórico da educação 

profissional brasileira, que em todos os seus momentos priorizou a instrumentalização 

técnica de trabalhadores, abstendo-os, muitas vezes de uma formação intelectual e 

científica. No entanto, cabe-nos investigar as possibilidades de rompimento com essa 
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premissa histórica, surgidas a partir da criação dos Institutos Federais, que trazem a 

proposta da oferta de cursos de níveis de ensino variados, incentivando o 

desenvolvimento tecnológico e científico.  

A fim de identificar a quem serve esta estrutura educacional, denominada de 

verticalização de ensino, se ao mercado empregador ou ao indivíduo, fizemos uma 

incursão pelos projetos políticos pedagógicos dos cursos técnico em Agropecuária e 

graduação em Zootecnia e Agronomia (cursos da área de ciências agrárias em que 

atuam nossos sujeitos), para conhecermos o viés político e ideológico que norteia os 

cursos em questão. Dos professores buscamos saber em quais atividades, para além da 

sala de aula, estão envolvidos, com a intenção de verificar como estão sendo articulados 

o trabalho, a ciência e a cultura, conforme premissa dos IFs, e também, quais os 

principais desafios encontrados dentro do processo do ensino verticalizado. Em suma, 

esta abordagem intencionou identificar fatores que condicionam o trabalho docente para 

esta ou aquela vertente de formação a partir do ensino, pesquisa e extensão.  

4.2.2.1 Viés político e ideológico da organização curricular  

Nossa investigação está centrada no trabalho docente na perspectiva de 

formação humana, portanto, conhecer os aspectos objetivos que os influencia é 

importante para compreensão de sua totalidade. Para isso, escolhemos analisar a 

organização curricular dos cursos da área de ciências agrárias, nos quais atuam os 

professores de nossa pesquisa. Nosso olhar sobre a organização curricular fundamenta-

se no que diz Ciavatta (2008) a respeito da organização dos sistemas de ensino Brasil, 

que segundo ela, são estruturados a partir das diferenças entre a classe trabalhadora e a 

elite dominante, existindo, portanto a “[...] divisão e hierarquia entre as disciplinas e 

técnicas que preparam para o trabalho e as que formam segundo a cultura geral das 

humanidades, da filosofia e das letras”. (Ibidem, p. 49). A autora prossegue tecendo uma 

crítica acerca dessa concepção que, em sua opinião, leva o professor ao exercício do 

pragmatismo. 

O predomínio da ideologia dos valores de mercado da produção 
capitalista na educação introduziu uma nova divisão, separando as 
humanidades das ciências e das tecnologias, hierarquizando as 

últimas, ora como alto desenvolvimento científico e tecnológico, ora 
como necessidade estrita de operação nas empresas de indústria e 
serviços. Essa concepção viesada pelos interesses produtivos 
conduziu, freqüentemente, os professores ao exercício do 
pragmatismo, em que educar é preparar para o trabalho segundo as 
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necessidades do mercado de trabalho, supondo-se que haveria 
empregos para todos. O mito da empregabilidade, a “promessa 
emancipadora” da sociedade moderna industrial, há mais de uma 
década, estão sendo desmentidos pela introdução de alta tecnologia 
com base na informática, na microeletrônica e pela nova organização 
do trabalho (Ibidem, p. 49). 

Com base nesses pressupostos defendidos pela autora, tomamos como ponto de 

reflexão os objetivos gerais presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC): 

Técnico em Agropecuária, Graduação em Agronomia e Graduação em Zootecnia – 

cursos que pertencem a área de conhecimento escolhida como foco desta pesquisa. A 

intenção foi de identificar o viés político-ideológico que constitui o PPC, baseando-se 

em Gadotti (2001), que o caracteriza como sendo construído sempre a partir de uma 

direção política.  

No PPC do Técnico em Agropecuária, consta como sendo objetivo geral do 

curso:  

Formar profissionais competentes, de nível técnico, para atuar nas 

áreas de horticultura, culturas anuais, mecanização agrícola, 
topografia, fruticultura, animais ruminantes e não ruminantes, 
considerando os diferentes patamares tecnológicos, orientando 
práticas agrícolas e zootécnicas economicamente viáveis e de menor 
impacto ambiental, garantindo assim a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos (RIO VERDE, 2014, p. 7 e 8). 

Observamos também a matriz curricular24 do referido curso, que dispõe das 

seguintes disciplinas: Matemática Aplicada, Agricultura Geral, Zootecnia Geral, 

Mecanização Agrícola, Administração Rural, Avicultura, Olericultura, Desenho 

Técnico e Construções Rurais, Ovino e Caprino, Irrigação e Drenagem, Suinocultura, 

Culturais Anuais, Forragicultura, Proteção de Plantas, Armazenagem de Grãos, 

Topografia, Culturas Anuais II, Fruticultura, Bovinocultura, Projetos Agropecuários e 

Agroindústria. Comparando o objetivo geral com a matriz curricular do curso, que não 

dispõe de disciplinas de formação geral, fica evidenciado que o foco está voltado para a 

profissionalização técnica, sem compromisso com a formação humana, razão que pode 

ser explicada pelo fato do curso ser ofertado nas modalidades concomitantes e 

subseqüentes e não integrado ao Ensino Médio, portanto, puramente técnico. Sobre este 

aspecto discorreremos ainda neste texto.  

                                                   
24 Matriz Curricular Técnico em Agropecuária. Disponível em:  

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/Cursos_Tecnicos/Agropecuaria/Matriz_Curricular_Tecnic

o_em_Agropecuaria_2015.1.pdf. Acesso em: 09/10/2017. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/Cursos_Tecnicos/Agropecuaria/Matriz_Curricular_Tecnico_em_Agropecuaria_2015.1.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/Cursos_Tecnicos/Agropecuaria/Matriz_Curricular_Tecnico_em_Agropecuaria_2015.1.pdf
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O curso de bacharelado em Zootecnia, criado no ano de 2006, e que também 

integra a área de ciências agrárias visa formar um profissional qualificado “para atuar na 

produção animal, com capacidade de compreender as tecnologias de produção 

zootécnica e assegurar qualidade aos produtos, eficiência produtiva e respeito ao meio 

ambiente” (RIOVERDE, 2016, p. 9). Segundo seus objetivos específicos, o curso 

propõe a formação de um profissional que seja capaz de: “a) detectar, compreender e 

resolver problemas nas culturas de interesse zootécnico; b) administrar o agronegócio 

na produção animal; c) produzir conhecimentos relacionados ao agronegócio e às 

culturas de interesse zootécnico” (Idem). Em sua matriz curricular25, reformulada no 

ano de 2017, encontramos apenas 1 (uma) disciplina que destoa das outras de formação 

técnica “Sociologia e Extensão Rural”. Conforme sua ementa a disciplina oferece:  

Conceitos fundamentais da Sociologia. A sociologia contemporânea e 

a diversidade dos objetos sociológicos rurais. Introdução à sociologia 
rural. Caracterização histórica da extensão rural no Brasil, seus 
objetivos e concepções metodológicas. Análise dos modelos de ação 
extensionista, suas transformações e perspectivas. Realidade rural 
brasileira, a questão da terra e a reforma agrária. Contexto da extensão 
rural. Fundamentos e metodologia de extensão rural. Política de 

assistência técnica e extensão rural. Comunicação. Organização rural e 
mudança social (RIO VERDE, 2017, p. 113). 

 Já no rol de disciplinas optativas, das 25 oferecidas, apenas 3 (três) possuem 

foco nas humanidades. São elas: Educação e Cultura Étnico-Racial Brasileira, Libras e 

Educação Ambiental. O curso de bacharelado em Agronomia teve início no ano de 2007 

e em seu PPC, reformulado no ano de 2010, consta como sendo seu objetivo: 

Formar profissionais capazes de atuar de forma crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 
tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, ambientais, gerenciais, 
organizativos e culturais, com visão ética e humanística, em 
atendimento às demandas da sociedade. Para tanto, as atividades do 
curso devem resultar de um processo integrado de ensino, pesquisa e 
extensão de qualidade, capaz de dotar os discentes de discernimento e 
habilidades para pesquisar, propor, gerenciar e conduzir tecnicamente 

mudanças, bem como a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, 
além de conservar o equilíbrio ambiental (RIOVERDE, 2010, p.14). 

Sem dúvida, uma proposta que abrange uma formação que avança para além 

dos princípios mercadológicos, já que intenciona a formação de um indivíduo para o 

mundo do trabalho com habilidades para o trato com as questões sociais, políticas, 

                                                   
25 Matriz Curricular Zootecnia. Disponível em: 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/janeiro/matriz.pdf. Acesso em: 09/10/2017. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/2017/janeiro/matriz.pdf
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culturais, ambientais e econômicas, com visão ética e humanista. No entanto, ao analisar 

o objetivo geral do curso à luz de sua matriz curricular26, verificamos que apenas 1 

(uma) “Sociologia e Extensão Rural”, a exemplo do curso de Zootecnia, difere das 

outras disciplinas de formação técnica.  Em relação às disciplinas optativas, a mesma 

situação do curso de Zootecnia, portanto, com poucas perspectivas de uma formação 

que compreenda todas as dimensões do indivíduo, conforme prevê o objetivo geral do 

referido curso, já que ficam condicionadas ao interesse do aluno em cursá-las.  

Esta análise nos leva ao entendimento de que os cursos, acima referidos, estão 

intimamente ligados ao mercado coorporativista, uma vez que sua proposta curricular 

muito pouco sinaliza para uma formação que avance para além dessa premissa. Diante 

disso, entendemos que o modelo epistemológico utilizado na construção da organização 

curricular dos cursos citados anteriormente tem como referência o modo de produção 

capitalista, corroborando com o que diz Ciavatta (2008), ao referir-se à história da 

educação profissional brasileira e a presença marcante dos empresários na definição das 

políticas e métodos de ensino com ênfase na técnica e no domínio das tecnologias 

visando à preparação para o mercado de trabalho.  

Evidentemente, não devemos esquecer que o regime capitalista se sustenta em 

princípios produtivistas e, consequentemente, em uma educação escolar que seja 

coerente com esses princípios, repercutindo diretamente sobre a natureza do trabalho 

docente. Com isso, concluímos que a organização curricular, fundamentada neste viés, 

consiste em mais uma barreira que impede o avanço da formação para além da 

capacitação técnica, o contrário seria uma organização curricular fundamentada no 

pensamento crítico, com vistas à ressignificação da noção de competência, ampliando 

seu sentido de forma a atender os interesses do trabalhador.  

4.2.2.2 Articulação entre trabalho, ciência e cultura 

Para desenvolver este tópico é necessário retomar a concepção gramsciana 

acerca da formação unitária, que consiste no ideal de escola única de cultura geral e 

humanista, que equipare o desenvolvimento da capacidade de trabalho manual com o 

desenvolvimento da intelectualidade, um ideal que surge nos textos legais fazendo 

referência aos Institutos Federais. Citamos como exemplo, o inciso I do artigo 6º da Lei 

                                                   
26 Matriz Curricular Agronomia. Disponível em: 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/CURSOS_SUPERIORES/AGRONOMIA/Matriz_Agrono

mia_2010-20130828.pdf. Acesso em: 09/10/2017. 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/CURSOS_SUPERIORES/AGRONOMIA/Matriz_Agronomia_2010-20130828.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/RV/CURSOS_SUPERIORES/AGRONOMIA/Matriz_Agronomia_2010-20130828.pdf
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11.892/08, que dispõe sobre as finalidades e características dos IFs. O texto menciona a 

oferta de “educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional” (BRASIL, 2008). A lei também prevê o estímulo ao desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica por meio da oferta do ensino de 

ciências, assim como o estímulo à produção cultural, empreendedorismo e ações 

voltadas à preservação do meio ambiente. Conforme a proposta prevista no Art. 6º da 

Lei 11.892/08, os Institutos Federais devem: 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando 

o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica 
(BRASIL, 2008). 

Em consonância com as características e finalidades postas na Lei de criação 

dos IFs, Pacheco (2011) os define como sendo aquele capaz de proporcionar ao 

trabalhador formado a possibilidade de continuar se desenvolvendo, já que, segundo ele, 

a formação humana tem prioridade sobre a formação profissional. Conforme seu 

discurso, a integração entre ciência, tecnologia e cultura promovida pelo tripé que 

orienta as práticas educativas destas instituições (o ensino, a pesquisa e a extensão), leva 

ao desenvolvimento da capacidade de investigação científica, e consequentemente, a 

construção da autonomia intelectual do indivíduo.   

A fim de compreender como a articulação entre trabalho, ciência e cultura se 

materializa no campus lócus desta pesquisa, buscamos saber dos docentes em quais 

atividades extracurriculares estão mais envolvidos, entendendo que essas atividades 

possam, além das praticadas dentro da sala de aula, reverberar em uma formação 

humanista. Para isso, novamente retomamos a ideia do trabalho, como princípio 

educativo, uma vez fundamentado em uma concepção epistemológica e pedagógica, que 

visa “proporcionar aos sujeitos a compreensão do processo histórico de produção 

científica, tecnológica e cultural dos grupos sociais, considerada como conhecimentos 

desenvolvidos e apropriados socialmente” (RAMOS, 2010, p. 69), para assim, conforme 



 
 

86 
 

conclui a autora, transformar as condições naturais da vida, ampliando capacidades e 

potencialidades dos indivíduos, além de seus sentidos humanos.  

Diante disso, elencamos uma série de atividades ligadas ao ensino, pesquisa e 

extensão e ainda, atividades administrativas e burocráticas relacionadas às atividades 

institucionais e pedimos aos docentes investigados que nos apontassem aquelas em que 

atuaram nos anos de 2014, 2015 e 2016. Seguem as respostas: 

 

Quadro II: Atuação do docente em atividades extracurriculares (2014, 2015 e 

2016)  
 

Atividades Docentes 

Projetos de pesquisa 7 

Visitas técnicas 5 

Organização de eventos acadêmicos (jornadas, congressos, simpósios, 

oficinas, cursos,etc) 

5 

Participação em comissões 4 

Construção de documentos (PPCs, regulamentos de cursos, editais, etc 4 

Chefia de setores 2 

Coordenação de cursos 2 

Ações voltadas à preservação ambiental 1 

Cargos de direção 1 

Eventos esportivos 0 

Projetos sociais 0 

Projetos culturais 0 

Outros 0 
FONTE: dados compilados pela autora por meio de questionários aplicados aos docentes 

 

As respostas mostram um elenco envolvido em diversas atividades fora da sala 

de aula, com destaque para visitas técnicas, organização de eventos acadêmicos, 

participação em comissões, construção de documentos e realização de projetos de 

pesquisa. Podemos dizer que parte dessas atividades, excluindo as administrativas, está 

relacionada com a formação técnica e científica do estudante. Em contrapartida, não 

identificamos ações desses docentes relacionadas aos projetos culturais, esportivos e 

sociais, o que pode ser um indicativo de que os docentes, também atuando fora da sala 

de aula, seguem os princípios de uma formação técnica e científica, deixando de lado 

aspectos sócio-culturais importantes que corroboram com a formação intelectual. 

Gramsci (1968), explica: 

[...] ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de “humanista” 

(e que é o tradicional mais antigo), destinada a desenvolver em cada 
indivíduo humano a cultura geral ainda indiferenciada, o poder 
fundamental de pensar e de saber se orientar na vida, foi se criando 
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paulatinamente, todo um sistema de escolas particulares de diferentes 
níveis para inteiros ramos profissionais ou para profissões já 
especializadas e indicadas mediante uma precisa individualização. 
(Ibidem, p. 109)  

Evidentemente o autor não está se referindo aos Institutos Federais, mas devido 

à atemporalidade de seu posicionamento acerca da questão, este se encaixa na 

problemática aqui exposta e nos revela que a formação restrita ao domínio das técnicas 

de produção não é uma formação que promove uma emancipação humana, uma vez 

que, atreladas ao mercado de trabalho em uma sociedade capitalista estão imbricadas 

todas as mazelas oriundas da alienação do indivíduo, como a estranheza pelos 

resultados de seu próprio trabalho, o sentimento de não pertencimento a um grupo ou 

classe e a falta de reconhecimento como ser de possibilidades constituídas 

historicamente. Partindo da mesma premissa, Manacorda (1990) explica que não é o 

professor em sua individualidade, mas a coletividade a que pertence que pode tornar a 

escola verdadeiramente ativa. Da mesma maneira, não é o aluno individual, mas a 

relação real escola-vida que o transcende. Em outras palavras, a construção do homem 

omnilateral incorre em complexidades pontuais, que vão além de características 

individuais, já que visa à formação de um homem livre, que se reconhece em seu 

trabalho e é transformado por ele. 

Depreendemos, a partir destes pressupostos, que a formação do sujeito em uma 

perspectiva de homem total incorre por meio da integração entre ciência e cultura, no 

entanto, ao voltarmos nosso olhar para a sociedade atual, observamos que ela está 

imersa nos ditames capitalistas e que, para avançar na contramão dessa hegemonia são 

necessários projetos robustos que se voltem para a formação emancipatória, 

considerando a ciência, a tecnologia e a cultura como dimensões indissociáveis da 

formação humana. 

A fim de verificar como esses pressupostos são assimilados pelo grupo 

investigado, os questionamos sobre como os compreendem. As respostas mostram um 

raso entendimento desta finalidade atribuída aos IFs por parte dos docentes e, mais uma 

vez, evidencia-se a preocupação do professor com uma formação multifuncional, a 

exemplo da argumentação do docente P4: “O mercado de trabalho atual necessita de 

profissionais com habilidades nas diferentes áreas do saber, sendo necessário (sic) uma 

interação entre esses campos para formar discentes hábeis a lidar com as diversidades 

impostas pelo mercado de trabalho” (P4). Notamos que esse docente preocupa-se com a 
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qualificação do indivíduo, no entanto, ainda não concebe a ideia de uma formação que o 

provê de um espírito crítico, de caráter emancipador.  

Outro docente assume sua dificuldade em compreender os preceitos desta 

finalidade e diz estar mais preocupado com a evolução acadêmica do estudante. 

 [...] às vezes o menino chega aqui, ele mal sabe ler e escrever porque 
não teve uma educação básica forte. E a gente acha que é possível 
fazer essa articulação, mas acho que a gente tem que dar condições 

pro desenvolvimento dos cursos técnicos e dos cursos de graduação 
pra pós-graduação ser forte. [...] Então eu acho que, primeiramente, a 
gente tem que pensar na base (P2).  

  Ainda nesta direção, temos P7, que defende uma formação que saia do âmbito 

da sala de aula, no entanto, não faz referência a uma formação humana. “Acredito que a 

relação entre os temas deve ocorrer sempre que possível, principalmente, aproveitando 

as oportunidades de complementar a formação dos estudantes com as pesquisas e 

eventos que são desenvolvidos na instituição” (P7). Para este professor, a formação 

deve romper com as paredes da sala de aula, no entanto, sem perder o vínculo com a 

formação técnica e científica para a qual está sendo preparado, seja por meio de 

pesquisas e/ou de eventos.  

Quando dizemos que há docentes que desconhecem algumas premissas 

colocadas pela nova institucionalidade, seja pelos seus idealizadores ou pela legislação, 

a exemplo desta questão apresentada, não estamos tecendo um juízo de valor, mas 

reconhecendo que da forma como foi instituída, a proposta ainda não atende aos 

princípios normatizados ou idealizados. Uma situação que nos leva à Ferreti (2014) 

quando levanta hipóteses sobre o cumprimento das propostas à nova institucionalidade 

que certamente ficaria limitada ao seu caráter político-ideológico, à centenária cultura 

institucional dos Institutos Federais, à gestão das políticas públicas - partindo do 

pressuposto de continuidade do que fora instituído e, por fim, ao suporte financeiro, 

sempre ligado às contingências políticas, econômicas e sociais.  

Diante desta problemática, precisamos novamente voltar à questão da inclusão 

dos agentes formadores em todas as etapas de construção de novas políticas 

educacionais, afinal, são eles que estarão na linha de frente para materializar as 

intencionalidades. Vale lembrar que a articulação entre trabalho, ciência e cultura é tida, 

tanto no texto legal, quanto nos discursos oficiais, como uma espécie de coluna dorsal 

da estrutura acadêmica a qual se propõem aos Institutos Federais. Em contrapartida os 

dados levantados em nossa investigação mostram que o professor ainda não está 
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familiarizado com as nuances desta proposta, uma situação que impõe limites 

significativos a uma formação emancipadora por meio do trabalho docente. 

Sobre o professor, mediante a problemática ligada ao ensino verticalizado, 

Ferreti (2011), os define como meros executores de uma política, da qual não tiveram 

participação em sua formulação.  Segundo ele, ao transformar uma escola voltada, 

primordialmente, para o ensino técnico em uma configuração que permite o avanço do 

conhecimento sugerindo uma formação para emancipação humana, faz-se necessário 

repensar as políticas de formação de todos os agentes que integram o contexto 

acadêmico, como gestores, professores e demais profissionais da educação.  

Quando Marx e Gramsci se reportam à escola, pretendem que ela 

contemple a formação técnica, mas não se encerre nela, nem na mera 
aquisição de informações. Gramsci, em particular, estabelece estreita 
associação entre a ação cultural como estratégia da luta política e a 
educação escolar, pois percebe a escola como elemento central, 
embora insuficiente, no processo de desenvolvimento intelectual-
moral do homem-massa, tendo em vista a constituição da sociedade 

socialista. O que se propõe não é a adaptação dos sujeitos sociais a 
novas configurações de um mesmo modo de produção (no caso, o 
capitalista), mas sua superação (Ibidem, p. 798).  

A proposição do avanço do conhecimento para além da formação técnica, 

trazida pelos Institutos Federais sugere um rompimento com esses ideais excludentes, já 

que pretende pôr fim a construção do conhecimento fragmentado, oportunizando etapas 

de estudos com vistas a uma formação mais ampla do indivíduo, todavia, é preciso que 

as condições objetivas, que envolvem todas as matizes do trabalho docente no ensino 

verticalizado também caminhem para esta finalidade.  

4.2.2.3 Desafios do trabalho docente no ensino verticalizado  

Tendo em vista a importância do trabalho docente para o sucesso ou insucesso 

de todo e qualquer propósito dentro de um processo educativo institucionalizado, 

retomamos o foco central de nossa pesquisa que consiste em fazer uma reflexão sobre 

os limites e possibilidades de uma formação humana por meio do trabalho docente na 

verticalização de ensino. Nesse sentido, buscamos saber do professor que verticaliza nos 

três níveis (básico, graduação e pós-graduação), qual o maior desafio que ele encontra 

em sua movimentação por entre variados níveis de ensino, tendo cada um, suas próprias 

características e públicos variados. É importante ressaltar que essa abordagem não 

direciona para os desafios da formação humana, mas desafios gerais do trabalho docente 
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no ensino verticalizado apresentados de forma espontânea pelos nossos sujeitos, no 

intuito de fazer emergir os condicionantes da formação humana.  

As respostas que emergiram deste questionamento repercutem da problemática 

da falta de formação dos professores para lidar com aspectos didáticos e pedagógicos 

exigidos por cada nível de ensino, assim como, aspectos externos que interferem na 

ação docente. Tanto um quanto o outro reverberam na formação humana, conforme 

veremos mais adiante. Sobre o primeiro, os professores citaram a adequação da 

linguagem para lidar com públicos distintos, como sendo um grande desafio, a exemplo 

de P3: “Eu acho que nós, que somos multiuso, técnico, graduação e mestrado, você tem 

que diferenciar a linguagem pra todos eles” (P3). Surgiu também, como desafio a 

dificuldade de preparar aulas e atividades que atendam, de forma satisfatória, as 

especificidades de cada nível de ensino. “Meu desafio é preparar uma aula ou atividade 

que atenda satisfatoriamente o perfil que o curso necessita” (P5). Esses dois professores 

assinalam questões ligadas ao exercício da docência na sala de aula. A esse respeito, 

Machado (2008b) aborda a questão do desafio da formação de professores da educação 

profissional.  

[...] considero importante conhecer o estado atual da formação 
pedagógica dos professores em exercício na EPT. Entendo que é 
preciso e urgente definir uma política nacional ampla de valorização 
da formação dos professores para essa área e que isso passa pela 

superação de fato da tendência histórica às improvisações, pela 
institucionalização dessa formação, superação de preconceitos e real 
tratamento de equivalência formativa comparativamente à recebida 
pelos demais professores (Ibidem, p. 81 e 82). 

Compreendemos que para além da falta de formação didático-pedagógica, os 

professores da educação profissional também esbarram naquilo que a autora define 

como sendo “tendência histórica às improvisações”, um importante impeditivo que 

tanto interfere na preparação técnica, como em uma formação que transcenda a 

formação técnica.  

Outro fator que emergiu das falas dos docentes diz respeito às dificuldades na 

conciliação entre a sala de aula e a pesquisa.  

A pesquisa, ela te exige um tempo muito grande pra você fazer ela 
como você deve. A pesquisa tem orientação [...] Pra você fazer essa 

orientação como a gente deveria, a gente deveria ter tempo disponível 
bem maior e isso acaba sobrecarregando, porque aqui dentro do 
Instituto a gente tem que dar conta de uma carga horária que é mais 
elevada do que uma carga horária das universidades e cumprir o 
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mesmo papel que as universidades. Então, isso acaba pesando bastante 
pra gente (P2). 

O argumento deste docente apresenta aspectos importantes acerca das 

condições de trabalho do professor, sobretudo, quando se refere às especificidades da 

pesquisa, que exige tempo de dedicação ao orientando e as outras atribuições 

específicas dos diferentes níveis de ensino, resultando assim em uma sobrecarga de 

trabalho. Para Oliveira (2004) a responsabilização do professor pelo sucesso ou 

insucesso dos programas governamentais faz com que muitas vezes ele se sinta 

impelido em dar respostas que estão além de sua formação, o que, certamente reflete nas 

condições de trabalho do professor e em conseqüência, na qualidade do trabalho 

docente.  

O que temos observado em nossas pesquisas é que os trabalhadores 
docentes se sentem obrigados a responder às novas exigências 
pedagógicas e administrativas, contudo expressam sensação de 

insegurança e desamparo tanto do ponto de vista objetivo – faltam-
lhes condições de trabalho adequadas – quanto do ponto de vista 
subjetivo (Ibidem, p. 1140). 

Ainda segundo a autora, existe uma grande distância entre os discursos sobre 

os programas de reforma educacional e o que é implementado de fato, daí a importância 

de se chegar até o chão da escola para assim, compreender o cotidiano docente mediante 

as mudanças propostas pelas reformas. Uma reivindicação que não aparece de forma 

explícita nas falas dos professores, mas que estão subentendidas quando reclamam das 

dificuldades de comunicação com os estudantes de níveis variados, preparação das aulas 

e ainda, a sobrecarga de trabalho, resultante de muitas atividades que deles são exigidas. 

Desafios que evidenciam sua condição de solitários dentro de uma organização escolar 

que não foi pensada junto com eles.  

Sobre os aspectos externos que impactam o trabalho docente, os entrevistados 

destacam questões ligadas ao despreparo do aluno que chega à instituição, em qualquer 

nível, inclusive na pós-graduação. Segundo os docentes, muitos chegam apresentando 

graves deficiências na escrita, situação que exige do professor um envolvimento ainda 

maior com este aluno para que consiga avançar em sua pesquisa. 

Na verdade, muitas vezes eles (os alunos) chegam despreparados [...] 

Então, você tem que ter esse tempo pra se dedicar. [...] até a questão 
da escrita que é quase uma questão de você realmente pegar na mão, 
mostrar pra eles como é essa questão da escrita científica e a gente não 
tem tempo suficiente pra isso pra ajudar nesse sentido. (P2) 
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O professor também cita a necessidade de busca de recursos para financiar suas 

pesquisas junto às agências de fomento, sem dúvida, um desgaste a mais para quem já 

tem que se preocupar com atuação em salas de aulas e com outras atividades 

extraclasses nas quais estão imersos.  

 [...] Não é só você ser professor da pós-graduação como ser professor 
da graduação, ser professor do curso técnico. Pra tocar um curso de 
pós-graduação, você tem que correr atrás de recursos. Então, a gente 

que trabalha com animal [...] eu vou colocar qualquer pesquisa no 
campo eu não vou gastar menos que sete, oito mil reais [...] e de onde 
vai vir esse recurso? Eu tenho que correr atrás dele [...] atrás das 
agências de fomento. (P2) 

Sobre esse aspecto, o pesquisador Ramos (2011) vê como uma tendência aos 

desdobramentos da política de verticalização de ensino dos IFs, uma maior autonomia 

dos professores relacionados aos assuntos de pesquisas e captação de recursos, no 

entanto, resultando em prejuízo para o acompanhamento individual do estudante, em 

virtude da redução do tempo do professor. 

A maior autonomia dos professores encontra-se direcionada para 
assuntos de pesquisa e de captação de recursos, tendendo em perda no 
que diz respeito ao acompanhamento individual e de atitudes dos 

alunos, ma medida em que há redução, em vista do tempo, da 
capacidade dos professores para trabalhar com estudantes individuais, 
além dos selecionados para a iniciação científica, aspecto que 
configura certa exclusão dos não iniciados, bem como certa 
categorização dos alunos em termos de participação nos projetos de 
pesquisa dos professores (Ibidem, p. 134).  

Outro aspecto apresentado por P2 refere-se às exigências relativas à produção 

científica, a exemplo das publicações, que se não forem feitas prejudicam os programas. 

Segundo o docente, muitas vezes esse trabalho fica a cargo do professor, porque o 

aluno, tendo concluído seu curso, pode optar por uma carreira não acadêmica e não 

interessar-se em continuar produzindo, sobrando então para o docente fazer isso como 

forma de garantir a continuidade na oferta do curso.   

Depois de todo trabalho de campo de correr atrás de recurso, de 
ensinar o menino, eu ainda tenho que correr atrás das publicações [...] 
Porque muitas vezes, ele defende, vai embora, e se pra ele, a 
publicação não for interessante ele não vai correr atrás da revista pra 

publicar. Se ele não for seguir carreira e o programa vai sentir se você 
não fazer a publicação, o programa vai sentir. Aí sobra pro professor” 
(P2). 
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Sobre este aspecto, denominado por Kuenzer & Moraes (2005) de surto 

produtivista, em que a publicação é aquilo que mais importa, ou seja, a quantidade se 

institui como meta, verificamos uma rotinização e até mesmo um sufocamento do 

trabalho docente. Uma exigência produtivista tão exacerbada e até mesmo desumana, 

que potencializa em uma formação como tal, ampliando ainda mais os limites de uma 

formação que dela se diferencie.  

Em continuidade a este tema, pedimos que cada docente investigado fizesse 

uma autoavaliação, aqui entendida como um processo crítico e dialógico no qual estão 

materializados os aspectos sociais e históricos de sua atuação frente ao ensino 

verticalizado com vistas à formação do estudante. Nessa questão também não 

delimitamos o tipo de formação - se humanista ou visando à empregabilidade - optamos 

pela espontaneidade do grupo de entrevistados. Do total de 7 (sete) docentes, 2 (dois) se 

abstiveram de responder; 2 (dois) consideram sua atuação regular; 2 (dois) consideram 

boa e 1 (um) se autoavalia como sendo ótima. Sobre esta questão, P2 se reporta ao 

contexto geral da instituição, que segundo ele, forma indivíduos medianamente 

preparados para o emprego. 

“Acho que a gente não tá conseguindo atingir todo o objetivo. Eu falo 
isso, por mim [...] fico bastante frustrada quando eu vou dar uma aula, 
por exemplo. Eu trabalho com avicultura, e [...] a gente ta numa região 
de avicultura totalmente tecnificada e as instalações que eu tenho que 

trabalhar com os meninos são instalações de 50 anos atrás que não 
sofreram nenhum tipo de interferência, que não foram reformuladas 
nesses últimos anos. O pouco que foi feito lá eu consegui com 
dinheirinho de pesquisa na pós-graduação [...] Esse menino que eu 
formo ali dentro da avicultura ele não tem uma noção prática do quê 
que é avicultura industrial, mesmo porque a gente não tem nem a 
possibilidade de fazer uma visita. Por questão de seguridade eles não 

permitem que entrem pessoas estranhas nas granjas. Então isso me 
frustra um pouco. Por que é assim: eu sei como deveria ser, mas ainda 
não é. Isso eu sei que prejudica a formação dele (do aluno)” (P2). 

Ao citar o maquinário que usa para ensinar, considerado por ele, como sendo 

inferior aos equipamentos utilizados nas empresas empregadoras da região, o docente 

denuncia a disparidade existente entre as ferramentas que possui para formar e a alta 

tecnologia existente no mercado de trabalho, uma situação que retira do estudante 

formado nessas condições, o ideal de competitividade dentro do mercado empregador.  

Em relação a essa problemática, Frigotto (2007), diz que um projeto de 

sociedade e de desenvolvimento demanda grandes investimentos em ciência e 

tecnologia, como condição necessária de universalização democrática da educação. 
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“Não basta a democratização do acesso, há necessidade de qualificar as condições 

objetivas de vida das famílias e das pessoas e aparelhar o sistema educacional com 

infraestrutura de laboratórios, professores qualificados, com salários dignos, 

trabalhando numa única escola, etc.” (Ibidem, p. 1144). Mas para além de uma 

formação que permita a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, Frigotto (1997 

e 2007) defende a formação omnilateral do indivíduo e justifica dizendo que não se trata 

de ir contra ao avanço da ciência e tecnologia nem de negar os processos de 

globalização democráticos, mas de formar um indivíduo em sua totalidade e não apenas 

um “cidadão produtivo”, adaptável e submisso às necessidades do mercado e do capital.  

Voltando ao nosso grupo de entrevistados, encontramos um discurso que 

ressaltam as mazelas do capitalismo, que resultam de uma sociedade dividida em  

classes. Ao se autoavaliar dentro do processo educativo em que está inserido, o docente 

P1 se emociona e culpabiliza o sistema como um todo pelo sucesso não alcançado.  

“Aí o cara trabalha na empresa até três horas da manhã e vem assistir 

minha aula aqui às sete horas da manhã. O cara tá dormindo, eu vou 
acordar e vou bombar um cara desse? Num vou. Porque talvez, cinco 
por cento do salário dele.... é.... (referindo-se ao abono que recebe da 
empresa por ter um certificado de conclusão do curso). Então, eu 
como professora, eu deveria segurar esse cara, mas eu tenho coração. 
Entendeu? Eu sei que ele tá dormindo num é porque ele tava na farra e 

esse cara, ele não sai formado, ele sai analfabeto. Analfabeto técnico. 
Muitas vezes sai analfabeto sem saber escrever também” (P1). 

Esta sensação de fracasso do professor reside no contexto mercadológico de 

uma sociedade capitalista, que exige do trabalhador sacrifícios que vão além de suas 

condições humanas, sobretudo, aqueles de níveis técnicos intermediários, que 

necessitam ingressar ainda jovens no mercado de trabalho, para assim garantir a sua 

sobrevivência e a de sua família. Quanto a esta questão, mais uma vez nos reportamos a 

Gramsci (2001) quando diz que na escola, “o nexo instrução-educação somente pode ser 

representado pelo trabalho vivo do professor, na medida em que o professor é 

consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura que ele representa e o 

tipo de sociedade e de cultura representado pelos alunos” (Ibidem, p. 44). Nesse sentido, 

mais uma vez, compreendemos que está nas mãos do professor a missão de atuar em 

meio às contradições, uma tarefa nada fácil para quem já envolvido com uma infinidade 

de demandas próprias de cada nível de ensino em que atua.    
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4.2.3 Função social dos Institutos Federais sob a ótica do professor do ensino 

verticalizado 

Esta categoria de investigação está amparada nos princípios da escola unitária 

na perspectiva gramsciana, que diz ser a escola “o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis” (GRAMSCI, 1968, p. 12). Para isso, segundo o autor, 

faz-se necessária a elaboração crítica da atividade intelectual existente em cada 

indivíduo e em seu determinado grau de desenvolvimento. Nesse sentido, buscamos 

saber de nossos respondentes que estão atuando na formação de indivíduos de variados 

níveis, como compreendem a função social dos Institutos Federais: se são destinados 

apenas a formar indivíduos visando o produtivismo e a competitividade dentro do 

mercado empregador ou para além disso, levando em conta também a emancipação 

humana por meio de uma formação intelectual.  

Do total de 7 (sete) entrevistados, 4 (quatro) concordam que os IFs têm a 

atribuição de formar o indivíduo visando sua competitividade no mercado de trabalho, 

conforme demonstram alguns trechos retirados de suas falas:  

“Formar profissionais com habilidades a lidar com as realidades do 
mercado de trabalho, que possam atender às exigências e necessidades 
das empresas” (P4).  
“Formar cidadãos conscientes de seu papel como profissionais no 
mercado de trabalho” (P5).  

“Profissionais qualificados” (P6).  
“Eu gostaria que nós formássemos técnicos para trabalhar como 
técnicos [...] eu vivo muito a produção animal, o atuar dos nossos 
alunos no campo, em fazer produzir, fazer ganhar dinheiro [...] mais 
técnico, mais profissional” (P1). 

Os argumentos destes docentes corroboram com aquilo que sempre fora 

considerado como papel da educação profissional brasileira, que em todos os seus 

momentos parece subsidiar a divisão de classes em defesa do fortalecimento econômico 

do país. Apesar disso para alguns teóricos, a exemplo de Ciavatta (2008), uma nova 

concepção de formação que promova a superação da alienação do trabalhador pode 

romper com essa premissa histórica, mesmo estando o indivíduo inserido em uma 

sociedade marcada pelos interesses capitalistas e pela urgência de formação de mão de 

obra a fim de atender às demandas do capital.  

Voltando ao grupo de entrevistados, outros 3 (três) docentes atribuem aos 

Institutos Federais o papel de formar indivíduos para além do mercado de trabalho.  
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“Eu acho que a gente tem que ensinar para aluno não só o conteúdo, 

mas a serem pessoas melhores. A construir um futuro melhor, um 
agente de transformação [...] inclusive, um aluno acabou de me 
perguntar aqui: professora, onde é que eu jogo o lixo? Tem um campo 
amplo pra ele jogar em qualquer lugar e ele se atentou pra isso, né? 
Professora, eu não posso sujar aqui dentro, eu não posso sujar aqui 

fora, pra onde que eu levo? E é isso que a gente tem que trabalhar nos 
alunos” (P3). 
“Devemos formar [...] pessoas criativas, com iniciativa e com 
conhecimento técnico adequado. Além de indivíduos que tenham 
consciência socioambiental” (P7).  
“Na verdade tem que ser um indivíduo voltado para o mundo do 
trabalho, né? Um indivíduo crítico, né? Que é outra coisa que a gente 

precisa trabalhar bastante que muitas vezes a gente está preocupado 
em passar as técnicas de produção, né? E não é só isso, né? (P2). 

Para estes professores, a formação do indivíduo deve incorrer em princípios e 

valores com vistas à coletividade. O primeiro cita a formação de “agentes de 

transformação”, exemplificando a importância de se atentar às questões ambientais, 

assim como o segundo, que, além de formar indivíduos preocupados com o meio 

ambiente, também fala da importância da aquisição do conhecimento técnico adequado. 

O último sugere a formação de indivíduos críticos e vai além, quando cita a 

preocupação dos professores apenas com as técnicas de produção.  

As falas destes professores aproximam-se do ideal de formação de intelectuais, 

conforme a proposição de Gramsci (1968), que defende uma escola única de cultura 

geral, humanista e formativa, que equipare o desenvolvimento da capacidade de 

trabalho manual (técnico e industrial), com o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual. Entretanto, o filósofo reitera que as atividades práticas na sociedade 

moderna tornaram-se tão complexas, que a tendência é de se criar escolas voltadas aos 

ramos profissionais ou para profissões especializadas, no lugar da chamada escola 

humanista, destinada a desenvolver no indivíduo o poder de pensar e se orientar na vida. 

Ele as critica dizendo que estão mais preocupadas em atender aos interesses práticos e 

imediatos, destinadas a perpetuar as diferenças sociais. E é isso que tem demonstrado a 

aplicação das políticas norteadoras da educação profissional no Brasil em todos os seus 

momentos.  

Ciavatta (2008) concorda que formar um cidadão produtivo e emancipado 

representa um desafio à formação dos professores da educação profissional e 

tecnológica, uma vez que estão habituados, até mesmo por formação e por prática 

docente, aos valores de mercado. Uma alternativa, segundo a autora, seria a aplicação 
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do Decreto nº 5.154/2004, que regulamenta a articulação entre o ensino médio e a 

educação profissional. 

Entendemos que a educação deve ser, obrigatoriamente, 
emancipatória. Um currículo crítico-emancipatório deve proporcionar 
aos jovens estudantes uma leitura ampliada do mundo e uma 

preparação intelectual e profissional para atuar e obter meios de vida, 
mesmo em um mundo onde cresce o desemprego, a 
desregulamentação das relações de trabalho, o empobrecimento 
generalizado de grandes massas da população (Ibidem, p. 54). 

A autora retoma o sentido etimológico do termo latino emancipare para 

explicar que “emancipar é tornar livre, libertar ou libertar-se, tornar ou tornar-se 

independente, dar liberdade ou libertar-se do jugo, da escravidão, da tutela de outro ou 

do pátrio poder” (Idem).  Segundo ela, a ambigüidade está no sentido político ou 

histórico em que a libertação se dá, citando como exemplo a libertação dos escravos no 

Brasil, mesmo jurídica, nos termos da lei, na prática resultou em abandono dos escravos 

à própria sorte, “iletrados e desprovidos dos recursos materiais e de cultura política e 

educacional para assumir a própria liberdade” (Idem). Para a autora, a emancipação 

supõe que o ser humano seja sujeito construtor de sua própria prática. 

A considerar que o cerne dos Institutos Federais é “a justiça social, a equidade, 

a competitividade econômica e a geração de novas tecnologias”, conforme relata 

(FERRETI, 2014, p. 73) ao citar os documentos oficiais que os instituem, os desafios 

para este fim não são pequenos, portanto, para vencê-los faz-se necessária uma ampla 

compreensão, abrangendo não somente a premissa de instrumentalização de indivíduos 

para atender as demandas do mercado. O autor reflete essas questões atentando-se ao 

contexto cultural, ideológico, político e histórico no qual os Institutos Federais estão 

inseridos e sugere o conhecimento das relações existentes entre estes e as políticas 

educacionais anteriores, pois, segundo ele, só assim é possível perceber continuidades e 

rupturas.  

Por detrás do discurso “humanizador” (referindo-se ao governo de 
FHC) percebiam a preocupação precípua com a formação voltada, em 
todos os níveis, para o desempenho mais eficiente no trabalho 

“renovado” com a utilização de tecnologias físicas e organizacionais 
que supostamente implicavam maior participação do trabalhador, mais 
respeito a seu trabalho e suas opiniões, maior preocupação com seu 
desenvolvimento educacional e pessoal, mas que, ao fim e ao cabo, 
tinha por motivação específica tão somente a maior produtividade. 
Uma espécie de atualização, determinada pelas mudanças técnico-
científicas, das formulações de Adam Smith no século XIX, sobre 

qual educação conviria aos trabalhadores (Ibidem, p. 77). 
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Concordamos com o autor, quando defende que todos os aspectos que 

envolvem as questões educacionais devem ser considerados dentro de um processo de 

mudanças, seja com o propósito de rupturas ou de continuidades em relação ao modelo 

antigo, conforme a intenção almejada. No caso específico da educação profissional, o 

fato de estar arraigada em um contexto histórico com base no modelo produtivista do 

capital exige que as mudanças para uma nova concepção passem por transformações 

profundas, que não se resolveriam apenas com a intencionalidade das políticas, mas, 

acima de tudo, a partir da reestruturação do todo.  

Sobre a proposta do governo Lula para a Educação Profissional (referindo-se à 

expansão da RFEPCT), o autor diz que aparenta orientar-se por uma perspectiva 

voltada para a formação humana emancipatória e também cita, a exemplo de Ciavatta 

(2008), o decreto nº 5.154/04, que prevê a oferta integrada de ensino médio e educação 

profissional de nível médio e técnico, que em sua opinião, atenderia aos pressupostos de 

uma formação com esse viés. No entanto, segundo ele, as adequações das diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino técnico de nível médio acabam mantendo a 

possibilidade das escolas fazerem a opção também pelas modalidades concomitantes e 

subseqüentes, jogando por terra a tônica da integração entre a formação geral e 

específica. É importante frisar que este é o caso do campus lócus de nossa pesquisa, 

que, amparado pelas diretrizes apontadas pelo autor, deixou de ofertar o ensino médio 

integrado ao técnico há mais de duas décadas, optando pelas formas concomitantes e 

subseqüentes. Deduzimos, a partir disso, que o retorno desse modelo à instituição 

esbarra na falta de uma estrutura pedagógica que dê conta de suas exigências. 

Em concordância com Ferreti (2014), queremos dizer que não se trata de 

diminuição da formação técnico-profissional, mas da “formação de caráter 

emancipatório por meio da qual o aluno conquiste a autonomia intelectual que lhe 

permita avaliar criticamente o contexto de seu trabalho e a constituição político-

econômico-social que o determina e condiciona” (Ibidem, p. 79). Assim, 

compreendemos que a formação plena deriva de uma educação básica pautada nesses 

pressupostos, e por isso, buscamos saber do professor que percorre todos os níveis de 

ensino em uma mesma instituição - da educação básica ao ensino superior - como se 

posicionam em relação à retomada da oferta do ensino técnico integrado ao médio na 

instituição em que atuam. Assunto que discorreremos no tópico a seguir. 
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4.2.3.1 O Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico nos Institutos Federais 

A oferta do ensino médio integrado ao técnico como forma de proporcionar 

uma formação humanista e emancipadora é tema recorrente entre os estudiosos da 

educação profissional. Ancorados no ideal de escola unitária, conforme o pensamento 

gramsciano, esses teóricos contemporâneos retomam o sentido da escola unitária em 

relação a sua última fase, ou seja, o Ensino Médio.  

[...] na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada 

como a fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais 
do “humanismo”, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral 
necessárias a uma posterior especialização, seja ela de caráter 
científico (estudos universitários), seja de caráter imediatamente 
prádco-produtivo (indústria, burocracia, comércio, etc.). O estudo e o 
aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida devem 
começar nesta última fase escola, não devendo mais ser um 

monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida prática: 
esta fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da 
responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma escola 
criadora (GRAMSCI, 2001, p. 39). 

Tendo como base essa premissa, os pesquisadores defendem o ensino médio 

integrado como constituinte de uma formação humana, a exemplo de Ramos (2010), 

para quem o conceito filosófico de integração do ensino visando à formação omnilateral 

“expressa uma concepção de formação humana que preconiza a integração de todas as 

dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo” (Ibidem, 

p. 67). Para a autora, tal concepção pode ser orientadora tanto da educação geral quanto 

da educação profissional.  

A fim de conhecer como o docente se posiciona frente à retomada da oferta da 

modalidade na instituição pesquisada (lembrando que a modalidade deixou de ser 

ofertada na instituição desde o ano de 1997, quando foi promulgado o Decreto Federal 

de nº 2.208/97, estabelecendo a separação entre o ensino médio e a educação 

profissional), questionamos nosso grupo de investigados. A partir de suas falas também 

foi possível conhecer elementos ligados a esta temática que implicam no trabalho do 

professor que atua na verticalização do ensino.  

Sobre a volta da oferta da modalidade de ensino médio integrado ao técnico, há 

um equilíbrio entre concordantes e discordantes: 3 (três) docentes são favoráveis e 3 

(três) disseram não ser favoráveis. Um docente preferiu não responder ao 

questionamento.  Dentre aqueles que concordam com a volta do ensino médio integrado 

ao técnico está o docente P1, que diz ver nesta integração uma possibilidade de 
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aproximação entre os conteúdos de formação técnica com os conteúdos da formação 

básica. 

“Eu não trabalhei ainda em integrado porque [...] desde que eu entrei 
já era separado. Eu não trabalhei no Proeja (ensino médio integrado 
ao técnico na educação de jovens e adultos), então eu não sei te dizer. 

Mas, talvez, a gente teria um domínio maior sobre o conhecimento 
básico desses meninos, especialmente do técnico. Eles chegam pra nós 
aqui [...] eles tem uma base muito ruim. Então, eu não sei [...]  por que 
eu não trabalhei, mas eu imagino que se a gente tivesse um domínio 
maior sobre [...] colocar a base nele pra ele aproveitar aquela base e 
fazer o ensino técnico junto, eu acho que seria [...] mas é tudo, eu 
acho, porque eu não trabalhei. Eu imagino que seria mais fácil a gente 
corrigir, eu vou te dar um exemplo: semana passada, eu estava 

corrigindo as provas do técnico e não escrevem, não sabem. Então é 
assim ó: bizerro do secso masculino (bezerro do sexo masculino).Eu 
acho que se ele tivesse fazendo a disciplina de português do segundo 
ano, do primeiro ano do colegial aqui, talvez fosse mais fácil corrigir 
isso” (P1). 

Questionado sobre a possibilidade de estabelecer a relação entre os conteúdos 

do ensino técnico e os conteúdos da formação básica - tanto aqueles adquiridos 

anteriormente (no caso do pós-médio) ou aqueles que estão cursando em outra 

instituição (concomitantes) - por meio do modelo em vigência, o professor afirma não 

acreditar em bons resultados. Para ele, o ideal seria que os professores tivessem a 

oportunidade de atuar de forma conjunta, para assim, irem corrigindo as deficiências. 

Embora este professor demonstre uma preocupação com uma formação mais 

eficaz, do ponto de vista técnico, ele ainda não se atenta à possibilidade de uma 

formação emancipadora, conforme sugerem os pesquisadores da educação profissional, 

que defendem a integração entre o ensino médio e o técnico com essa finalidade, como 

Ciavatta (2008) que desenvolveu estudos na Região Emilia-Romagna, na Itália.  

O movimento da formação integrada tem o argumento de que a escola 

média italiana – os liceus – é uma escola abstrata, literária, com ênfase 
nas humanidades, alheia à prática e às exigências do mundo do 
trabalho. Neste caso, é possível dizer que perseguimos o caminho 
quase inverso, isto é, fazer a educação profissional ser permeada da 
cultura geral, dos fundamentos científico-tecnológicos e histórico-
sociais presentes no ensino médio que prepara para o ensino superior. 
Na verdade, não estamos alheios à necessidade da inclusão da prática 

na cultura geral que fundamenta o ensino médio, mas a lacuna maior 
de nossa educação e a carência de educação básica (fundamental e 
média) para todos os jovens e a sociedade dual que se reproduz 
também na dualidade, formação geral/formação para o trabalho nos 
sistemas de ensino (Ibidem, p. 57). 
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A autora cita que, diferentemente das reformas anteriores praticadas naquele 

país, nesta há envolvimento das escolas e dos professores, em uma parceria que visa 

desenvolver no jovem o gosto pelo ato de aprender, aumentando assim a escolarização 

em consequência da não evasão escolar, sendo necessária para isso,  

[...] a transformação dos procedimentos didáticos e metodológicos no 
sentido da integração entre cultura escolar e cultura do trabalho, das 
disciplinas teóricas e práticas, dos docentes de educação geral e de 

formação profissional em copresença nas aulas e de outros aspectos 
definidos em nível nacional, como a escolaridade obrigatória e outros 
em nível regional ou provincial, como os cursos de formação 
profissional, técnica e tecnológica, de acordo com as especificidades 
da produção econômica local (Ibidem, p. 58). 

Segundo ela, a organização curricular apresenta-se com alto grau de 

sofisticação dentro do processo de ensino-aprendizagem tanto das disciplinas de 

formação geral, quanto de formação específica. Em relação às competências, estas não 

perdem de vista a inserção cidadã no mercado de trabalho, tendo no percurso da 

formação integrada enfatizada a importância do conhecimento teórico e saberes práticos 

nos estudos e no trabalho.  

Uma realidade bem diferente da que encontramos até agora em nossa 

investigação, em que a lógica do mercado condiciona, sobremaneira, a qualificação dos 

trabalhadores. Citamos como exemplo, o argumento de P7, que faz questão de defender 

a separação entre o que ele considera como sendo finalidades de cada modalidade. “As 

instituições de ensino profissional devem ter foco na formação técnica” (P7). Este 

professor tem claro que o ensino técnico tem finalidades específicas, que é a de formar 

técnicos, diferente do ensino médio que deve focar no ensino propedêutico.  

Opinião compartilhada com o docente P6, que justifica seu posicionamento em 

desfavor da integração levando em conta a necessidade de preparação, que ele chama de 

“diferenciada”, de alunos que pretendem ingressar em um curso superior e necessitam 

passar pela aprovação em processos seletivos. “Não sou favorável a essa integração. O 

motivo é que no ensino médio o aluno é mais preparado para prestar o vestibular ou 

fazer o Enem e se ele fizer integrado com ensino técnico terá dificuldade de obter notas 

melhores em algumas disciplinas” (P6). 

  Para estes professores, o ensino profissional e o propedêutico ocupam lugares 

distintos e até mesmo público diferenciado. O primeiro, destinado para aqueles que 

desejam ou necessitam ingressar-se no mercado de trabalho, já o segundo, destinado 

para quem busca ingressar no ensino superior. Na verdade, estamos diante de um 
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discurso que reproduz a histórica dualidade estrutural por meio da educação, conforme 

explica Moura (2010) ao referir-se à LDB nº 5.692/71, que entre outros aspectos, 

instituiu a profissionalização obrigatória no então segundo grau.  

Por um lado, era crescente a demanda das classes populares por acesso 

a níveis mais elevados de escolarização, acarretando pressão pelo 
aumento de vagas no ES (Ensino Superior). Por outro lado, o governo 
tinha o projeto de desenvolvimento nacional calcado em uma nova 
fase de industrialização, conhecida como o “milagre brasileiro”, que 
demandava por técnicos de nível médio qualificados para atender a tal 
crescimento. Assim, o governo optou por dar resposta diferente às 

demandas educacionais das classes populares, mas que pudesse 
convencê-las. Utilizou-se, então, a via da profissionalização no 2º 
grau, o que, supostamente, garantiria a inserção no mercado de 
trabalho (Ibidem, p. 879). 

Segundo o autor, tornando compulsória a profissionalização no segundo grau, 

eliminaria a dualidade entre educação geral e formação profissional, porém isso não 

ocorreu, um dos fatores deveu-se à concepção curricular que empobrecia a formação 

geral em favor da profissionalização para o mercado.  

Com isso, apesar de se alegar a importância da relação entre teoria e 

prática para a formação integral do cidadão, ao invés de se ampliar a 
duração do 2° grau para nele incluir os conteúdos da EP (Educação 
Profissional) de forma integrada à educação geral, reduziram-se os 
últimos em favor dos primeiros. Estes assumiram um caráter 
instrumental, pois não havia a base científica que permitisse caminhar 

na direção de conhecimentos mais complexos inerentes ao mundo do 
trabalho. Além disso, a falta de adequado financiamento e de 
formação de professores comprometeu a qualidade dos cursos nas 
redes públicas estaduais (Ibidem, 2010, p. 880). 

Uma realidade diferente era vivenciada nas escolas técnicas e agrotécnicas 

federais (ETF e EAF), que deram origem aos atuais Institutos Federais. As instituições 

se consolidaram nas vertentes agropecuária e industrial, por meio de cursos demandados 

pelo modelo de desenvolvimento econômico. O financiamento e o corpo docente 

especializado estão dentre os aspectos apontados para essa consolidação, o que não 

existia nas escolas das redes estaduais, conforme explica Moura (2010). O autor ressalta 

ainda que até mesmo a rede privada passa a recusar a reforma devido a seu elevado 

custo. Esse quadro gerou uma movimentação da classe média das escolas públicas para 

as privadas, como forma de garantir uma formação que permitisse aos seus filhos a 

continuidade de seus estudos no ensino superior, em um ciclo negativo até hoje não 

interrompido, que reforçou ainda mais a dualidade entre o ensino básico e a educação 

profissional. 
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Ainda, segundo o pesquisador, o grande desalento veio com a LDB 9.394/96, 

seguida do Decreto n. 2.208/1997 que resultou em separação obrigatória do Ensino 

Médio da Educação Profissional, uma situação que só foi revista em 2003 a partir do 

Decreto-Lei n. 5.154/2004, sinalizando para a possibilidade de integração entre os dois, 

no entanto, mantendo as formas subseqüentes e concomitantes, conforme previa o 

Decreto n. 2.208/1997. Formas essas adotadas pelo campus lócus desta pesquisa desde 

então. 

Compreende-se que a forma subsequente – cursos técnicos de nível 

médio destinados a quem já concluiu o EM – justifica-se pelo fato de 
que há muitos jovens e adultos que concluíram o EM propedêutico de 
baixa qualidade e que não vão para o ES, nem têm condições de 
inserção em atividades complexas, entre as ocupações de nível médio. 
Assim, em razão dessa distorção, que é fruto da incapacidade do 
Estado brasileiro de garantir educação básica com qualidade para 

todos, os cursos técnicos subsequentes podem contribuir para 
melhorar as condições de inserção social, política, cultural e 
econômica desses brasileiros. Por sua vez, a forma concomitante – 
cursos técnicos destinados a quem está fazendo o ensino médio, mas 
com matrícula independente desse – representa, na prática, a 
permanência dos princípios oriundos do Decreto n. 2.208/1997, 
mesmo após a sua revogação. Em outras palavras, essa forma se 

encarregou de manter viva, no plano legal e prático, a dualidade 
estrutural entre EM e EP e foi fruto das disputas no âmbito do próprio 
governo de coalizão e da sociedade civil, em que forças importantes, 
notadamente aquelas vinculadas ao Sistema “S”, pretendiam manter o 
rumo das reformas dos anos de 1990 (MOURA, 2010, P. 882). 

Para o autor, de todo modo, uma eventual integração entre o Ensino Médio e a 

Educação Profissional, conforme consta no Decreto n. 5.154/2004, representa uma 

possibilidade de avanço no sentido de construção de um ensino médio equânime para 

todos, no entanto, admite ser esta uma solução transitória, já que é necessário caminhar 

para a construção de uma sociedade na qual os jovens das classes populares tenham, 

assim como os filhos das classes média e alta, o direito de escolher uma profissão a 

partir dos 18 anos de idade. 

Retomando aos argumentos dos sujeitos desta pesquisa, chama-nos a atenção o 

que disse P3, que embora preferindo abster-se de uma resposta sobre concordar ou 

discordar da integração entre o ensino médio e o técnico no âmbito do campus em que 

atua, questiona a capacitação do professor para lidar com mais essa modalidade de 

ensino. “[...] A gente trabalha nessas três esferas (referindo-se ao técnico, graduação e 

pós-graduação) eu acho que a gente deveria ser preparado para trabalhar nessa outra 
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(ensino médio) porque vão ser alunos mais jovens. Então eu acho que, talvez, a gente 

teria que ter uma capacitação pra trabalhar com eles” (P3).  

O argumento de P3 nos remete ao problema da formação do professor para a 

educação profissional, um tema que tem suscitado vários debates, mas com poucos 

resultados conclusivos, conforme explicam os pesquisadores Carvalho e Souza (2014) 

que desenvolveram estudos sobre a oferta de cursos de mestrado para gestores e para 

professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por 

intermédio de parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Brasília (UnB) e SETEC/MEC. Segundo eles, a problemática do perfil 

de formação dos docentes da educação profissional e tecnológica é um dos gargalos a 

serem combatidos, a começar pelo reconhecimento das contradições encontradas na Lei 

nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

A primeira está relacionada ao fato da formação técnico-pedagógica 
nos cursos de licenciatura ser obrigatória na modalidade propedêutica 
e de ser apenas recomendada na educação profissional e tecnológica, 
ou seja, os estudos propedêuticos requerem professores com formação 

teórica e metodológica consistente, fundada em conhecimentos gerais 
e compreensivos, críticos da realidade, portanto pedagogicamente 
preparados para a sua condução; enquanto que os estudos 
profissionais e tecnológicos dispensam os saberes da docência 
(CARVALHO & SOUZA, 2014, p. 885).  

Para os pesquisadores, essas especificidades reforçam ainda mais o dualismo 

educacional, que norteia as políticas públicas do setor educacional no Brasil, separando 

aqueles que pretendem prosseguir seus estudos em um nível superior e aqueles que 

necessitam inserir-se rapidamente no mercado de trabalho. 

A segunda contradição aponta para o fato de que, embora no currículo 
da licenciatura em Pedagogia, nas faculdades de educação localizem-
se as disciplinas científicas responsáveis pelos conhecimentos 
pedagógicos da formação docente – o que equivale dizer, ser a 
faculdade de educação locus complementar da formação docente em 

diversos campos científicos –, conforme as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, está ausente de 
sua concepção e base curricular a educação profissional e tecnológica 
(Ibidem, p. 886). 

Os pesquisadores querem dizer que o professor de disciplinas técnicas que 

queira, espontaneamente, buscar formação nos cursos de licenciatura em Pedagogia, não 

terá êxito, uma vez que estes cursos estão voltados para a formação de professores para 

o ensino fundamental. Carvalho e Souza (2014) criticam a Lei nº 11.892/08, que institui 
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a RFEPCT e cria os Institutos Federais – instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino – que, segundo eles, 

não veio acompanhada de políticas de formação docente. 

Ainda sobre a retomada da modalidade de ensino médio integrado, o docente 

P2, embora concorde com a integração, mostra preocupação com a sobrecarga de 

trabalho do professor, que precisaria desdobrar-se para atender a um novo público.  

“(...) na verdade eu acho que o problema estaria nessa questão de 

contratação, né? Porque se a gente for integrar, a gente vai ter que 
dobrar a carga dos professores porque você tem um médio integrado, 
aí muitas vezes o professor da Biologia que já ta trabalhando na 
graduação, ta trabalhando na pós-graduação e vai ter que vir dar a 
Biologia no Médio. Eu te digo, assim... 90% dos nossos professores 
estão sobrecarregados” (P2). 

A questão da sobrecarga de trabalho apareceu de forma recorrente nas falas dos 

docentes, uma situação preocupante, uma vez que a falta de tempo pode levar à 

precarização do trabalho docente. Oliveira (2004) critica, de um modo geral, a expansão 

da educação básica realizada sob o argumento de organização sistêmica, que em grande 

medida pode sobrecarregar o professor. “Essas reformas acabarão por determinar uma 

reestruturação do trabalho docente, resultante da combinação de diferentes fatores que 

se farão presentes na gestão e na organização do trabalho escolar, tendo como corolário 

maior responsabilização dos professores” (Ibidem, p. 1.131). A autora não se reporta, de 

forma específica, aos Institutos Federais, no entanto, ao referir-se à expansão da 

educação básica e a problemática em questão, certamente ela os inclui.  

Para além dos fatores elencados anteriormente, que refletem diretamente na 

oferta e no êxito do ensino médio integrado ao técnico na perspectiva de formação 

humana, em uma instituição que verticaliza o ensino, está a própria normativa que rege 

os Institutos Federais. No Art. 7º da Lei 11.892/08, onde são observadas as finalidades e 

características dos IFs, consta como sendo seu objetivo “ministrar educação profissional 

técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público de educação de jovens e adultos”. 

Chama-nos a atenção neste texto, o advérbio “prioritariamente”, que deriva de seu 

substantivo “prioridade”. Segundo o dicionário online da Língua Portuguesa, 

Michaelis27, prioridade é: 

                                                   
27 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/© 2018 Editora Melhoramentos Ltda. Acesso: 20/05/2018. 
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1. Condição ou estado de primeiro; antecedência no tempo e na 

ordem. 
2. Condição do que está em primeiro lugar em urgência ou 
necessidade; primado: Educação e saúde devem ser prioridades em 
qualquer governo. 
3. Direito ou possibilidade legal de falar primeiro ou de ser atendido 

em primeiro lugar; preferência, primazia: No Brasil, há uma lei que dá 
prioridade de atendimento em órgãos públicos, bancos etc. a idosos, 
gestantes e pessoas com necessidades especiais. 

Nesse sentido, compreendemos a palavra “prioritariamente” disposta no inciso 

I do Art. 6º da Lei 11.892/08: “ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público de educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008), como 

sendo contrária de “compulsório” e “impreterível”. Em outras palavras, não existe a 

obrigatoriedade da oferta de ensino médio integrado ao técnico nos Institutos Federais 

no texto legal, uma brecha que pode desmontar o discurso oficial de que a oferta de 

cursos de níveis diferenciados pode promover uma formação emancipadora, a 

considerar que essa formação dependeria da última etapa da educação básica, a saber, o 

ensino médio.  

Queremos dizer que, embora concordemos com a oferta de ensino médio 

integrado como sendo uma alternativa para a formação geral, na perspectiva de 

educação unitária, nos Institutos Federais, ela pode não vingar, devido aos 

condicionantes apresentados anteriormente. Ainda mais se levarmos em conta a 

realidade do campus pesquisado, que já apresenta um declínio da oferta de cursos 

técnicos de nível médio (concomitante e subseqüente) e um avanço, significativo, na 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação, conforme dados levantados junto à 

Comissão Permanente de Seleção da instituição28.  

Segundo o levantamento, por ocasião do início da expansão da Rede de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de 2008, o Campus Rio Verde 

do Instituto Federal Goiano ofertava 9 (nove) cursos técnicos de nível médio 

concomitantes ou subsequentes, sendo 4 (quatro) deles já extintos. Ao longo de quase 

10 anos, outros 4 (quatro) novos cursos foram implantados, totalizando o mesmo 

quantitativo de dez anos atrás.  

Em situação diferente estão os cursos de graduação, que atualmente somam-se 

11 (onze), contra 6 (seis) à época da transformação de CEFET para Instituto Federal. O 

                                                   
28 Regulamentada pela Portaria nº 166 de 17 de abril de 2017. 



 
 

107 
 

avanço mais significativo diz respeito aos cursos de pós-graduação. Em 2008, a 

instituição dava início ao primeiro curso de mestrado, atualmente já são oferecidos 7 

(sete) cursos de mestrados e 2 (dois) de doutorado, totalizando 9 cursos de pós-

graduação stricto-sensu.  

Sobre a diminuição na oferta do ensino técnico de nível médio nas instituições 

que compõem os IFs, pesquisadores já avistaram essa possibilidade, segundo Otranto 

(2010). “Muitos demonstraram preocupação com a possível extinção de ensino médio e 

até do profissional técnico, avaliando que a intenção do governo era transformar as 

escolas técnicas em faculdades” (Ibidem, p. 3). Não temos dados gerais de outras 

instituições para fazermos um contraponto, no entanto, tendemos a conjecturar, 

mediante a realidade apresentada no campus investigado, que as instituições que 

investem em cursos de graduação, sejam eles, tecnólogos, licenciaturas e bacharelados e 

cursos pós-graduação em áreas correlatas podem estar caminhando no sentido de 

construção de uma nova institucionalidade, que mais se aproxima do conceito de 

universidades tecnológicas, já que a configuração proposta aos Institutos Federais, que 

parte da premissa de verticalização de ensino a partir da educação básica, tende a ser 

desconstruída com a redução na oferta da modalidade de ensino médio e técnico.  

Considerando o Ensino Médio Integrado como modalidade de ensino de 

importância fundamental para a formação humana na escola, em concordância com os 

autores que nos guiam neste estudo, deixamos como sugestão para pesquisas futuras a 

investigação de como esta modalidade se desenvolve, em uma perspectiva humanista, 

nos Institutos Federais que a oferecem e ainda, se a instituição que investe no ensino 

médio integrado consegue também investir, na mesma medida, nos cursos de graduação 

e pós-graduação, conforme sugere a política de verticalização de ensino.    

Por fim, as respostas trazidas pelas questões que compõem as categorias de 

investigação por nós elencadas para a abordagem aos docentes que verticalizam nos 

levam a importantes reflexões, a começar pelo percurso formativo do professor, que nos 

mostrou docentes com alta titulação acadêmica, porém, nenhum deles com formação em 

cursos de licenciaturas ou de humanidades. Um dado que sinaliza um importante 

limitador de uma formação que avance para além da preparação técnica para o emprego, 

no entanto, ao ouvirmos professores que reconhecem essa sua limitação, uma vez que 

não foram formados a partir deste viés, e mais, que buscam recursos nos cursos de 

formação didática e pedagógica, concordamos com Moura (2014), quando diz que não é 

só a formação inicial ou continuada que define o grau de consciência crítica dos 
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professores, mas também sua construção social, que resulta de suas vivências ao longo 

da vida. Assim sendo, ao considerarmos o percurso formativo do docente como um 

limite significativo para formação de sujeitos conscientes de sua condição de indivíduos 

históricos e partícipes de uma sociedade em que todos se vejam como possuidores dos 

mesmos direitos e deveres, nosso olhar repousa também sobre os aspectos sócio-

históricos constituintes da construção do indivíduo que atua na docência.   

Entendemos, por fim, que o percurso formativo pode impactar, fortemente, nas 

questões didáticas e pedagógicas, conforme vimos nos desafios do professor que 

verticaliza, quando os docentes citam as dificuldades para lidar com as exigências de 

cada nível de ensino, já que não se formaram em cursos de preparação de professores. 

No entanto, em relação a aspectos que cooperem com a formação humana é preciso 

considerar aquilo que o professor tem em si, como o sentimento de pertencimento à 

classe trabalhadora para lidar com as contradições existentes e buscar aquilo que lhe 

falta, a fim de romper com as barreiras que limitam a construção de trabalhadores em 

sua totalidade.  

Ainda em relação aos desafios enfrentados pelo professor da verticalização 

estão os aspectos externos, como o despreparo do aluno que chega à instituição e as 

exigências dos programas de pós-graduação, como as publicações científicas. Situações 

complexas que terminam por desumanizar até mesmo o trabalho do professor 

distanciando-o ainda mais de uma formação de indivíduos que dela se distinga. 

Complexidades que ecoam na autoavaliação dos docentes, que se dizem frustrados por 

não conseguirem atingir seus objetivos dentro do processo formativo e acusam o 

sistema como um todo, que está sob o alicerce de uma sociedade dividida em classes. 

A organização curricular dos cursos também surge como elemento que limita 

uma formação em múltiplas dimensões, já que possui aspectos de formação 

intimamente ligados ao mercado coorporativista, portanto, muito pouco sinaliza para 

uma formação para além dessa propositura. Esta questão nos apresenta um impeditivo 

de grande relevância para uma formação fundamentada no pensamento crítico, que 

reverbera em uma formação emancipadora. Compreendemos que, para avançar na 

contramão dessa vertente, o professor precisa trabalhar em meio às contradições, o que 

não significa uma tarefa fácil, sobretudo, se ele não tiver apoio da coletividade.  

As atividades desenvolvidas pelos professores fora da sala de aula também são 

uma demonstração de priorização da formação instrumentalizadora, em detrimento de 

uma formação humana. Os motivos para esta priorização de atividades técnicas podem 
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ser diversos, indo da falta de identificação do professor no trato com atividades sócio-

culturais até mesmo a falta de tempo para lidar com questões que vão além do que lhe é 

exigido por meio a organização curricular. Infelizmente, não conseguimos avançar nesta 

questão devido ao tempo destinado para nossa pesquisa, ficando como sugestão para as 

próximas investigações científicas. No entanto, podemos dizer que a falta de tempo foi 

argumento recorrente nas falas dos professores entrevistados, sinalizando que estão 

sobrecarregados e assim sendo, limitados a cumprir apenas o que está posto pelas 

diretrizes institucionais. O fato é que, ao priorizar a formação técnica de seus 

estudantes, o professor contribui para acentuar ainda mais as individualidades dentro do 

processo educativo, constituindo-se como sendo mais um aspecto que dificulta a 

formação humana. 

Sobre a função social dos IFs, o olhar majoritário do grupo de respondentes 

repousa na premissa da formação do indivíduo visando à competitividade para o 

mercado empregador, mas há quem está atento para as possibilidades de uma formação 

que vá além desse intento. Isso fica ainda mais claro quando encontramos docentes que 

defendem a oferta de ensino médio integrado ao técnico, considerado pelo nosso 

referencial teórico como um germe importante para o desencadeamento da formação 

humana na escola. Apesar disso, é importante pontuar que há uma pequena vantagem 

para aqueles que militam em favor da separação definitiva entre o ensino médio e o 

ensino técnico, por entender que são modalidades distintas com objetivos diferenciados. 

Em nosso entendimento, este sim, pode ser um limite significativo para uma 

formação humana, chegando a ser um elemento decisivo para a perpetuação da histórica 

dualidade estrutural concebida pela educação profissional em todos os seus momentos, 

já que nesta questão estão implícitas, tanto questões subjetivas (o pensamento do 

professor acerca da função social dos IFs), quanto objetivas (questões estruturais que 

necessitam ser adaptadas).  

Encontramos ainda nesta temática, professores que defendem a integração, mas 

temem pela sobrecarga de trabalho e pela falta de formação para lidar com um público 

ainda mais diferenciado, uma problemática que remete, novamente, às questões 

estruturais como a contratação de pessoal e o incremento de políticas de formação de 

professores, tanto inicial, quanto continuada, que dão conta da reestruturação do todo.   

Outro fator ligado à função social dos IFs é a articulação entre trabalho, ciência 

e cultura dispostas no texto legal que cria os Institutos Federais e considerada a mola 

propulsora da nova institucionalidade, que segundo o discurso oficial, intenciona 
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romper com a formação meramente instrumental. No entanto, os professores 

investigados pouco compreendem desta proposta e tampouco se vêem inseridos nela, 

uma demonstração de que não houve uma efetiva integração dos agentes formadores em 

todas as temáticas a que a educação profissional contemporânea se propõe a partir de 

seus dispositivos legais. 

Por fim, ao retomar a nossa incursão pela história da educação profissional 

brasileira, pelas políticas de formação de professores da educação profissional, pelos 

resultados trazidos por meio de pesquisas acadêmicas realizadas sobre os Institutos 

Federais e as falas dos professores investigados referenciadas pelos teóricos que 

fundamentam esta pesquisa, concluímos que estamos diante de uma dinâmica 

educacional de contínua solidificação da divisão de classes, que consiste em formar mão 

de obra especializada para o fortalecimento do sistema capitalista. Neste sentido, 

podemos dizer que os limites para uma formação humana dentro do processo educativo 

do ensino verticalizado sobrepõem, em grandes proporções, as suas possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigar a educação profissional brasileira em uma perspectiva de formação 

humana pode aparentar uma presunção de nossa parte, visto que estamos imersos em 

uma sociedade fundamentalmente marcada por interesses capitalistas que contrariam a 

lógica de qualquer formação de trabalhadores nesse viés. Ainda assim, insistimos no 

propósito com vistas a compreender se de fato, os aspectos constituintes do trabalho 

docente no ensino verticalizado, tendo como referência o Campus Rio Verde do 

Instituto Federal Goiano, fundamentam-se no pressuposto meramente produtivista ou 

apresentam indicativos que rompam com esta premissa histórica com vistas a uma 

formação emancipadora.  

Iniciamos nosso percurso pela recuperação histórica das políticas públicas para 

o ensino profissional no Brasil, partindo do Brasil Colônia até chegar à expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, que deu origem aos 

Institutos Federais. Um caminho que nos mostrou a trajetória percorrida pela educação 

profissional no Brasil em seus momentos de maior relevância, sobretudo a partir do 

início do século XX, quando fora sistematizada. Um início marcado pelo 

assistencialismo, que prosseguiu com a intencionalidade de formar mão de obra 

especializada para o fortalecimento do sistema capitalista, premissa que vigorou tanto 

no Estado Novo, como também no período de redemocratização nacional e se acentuou 

no regime militar sob a falácia do “milagre econômico”. Mas é a globalização que 

exige, não só a continuidade da formação de trabalhadores tecnicamente produtivos, 

mas também a sua solidificação, com vistas à competitividade econômica mundial. É 

dentro deste contexto que surgem os Institutos Federais com o propósito de ofertar 

cursos de variados níveis de ensino.  

Visando reconhecer a intencionalidade política da nova configuração de 

educação profissional no Brasil, na forma como está materializada nas instituições, 

adentramos por pesquisas científicas com temáticas voltadas para os Institutos Federais 

tornadas públicas entre os anos de 2011 e 2015. Detectamos que a maioria delas 

concentra seu foco no desenvolvimento socioeconômico e na missão da nova 

institucionalidade dentro deste contexto, que consiste na formação de trabalhadores para 

atuar em plataformas técnicas com vistas ao mercado empregador, embora defendida 

pelos seus idealizadores como sendo uma configuração que permite avançar para além 

de uma educação profissional e tecnológica instrumentalizadora, tendo a articulação 
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entre trabalho, ciência e cultura uma perspectiva de formação para emancipação 

humana.  

Estes estudos nos mostraram que os Institutos Federais, embora tragam 

avanços em sua concepção de formação de trabalhadores, uma vez que traz o ensino 

verticalizado como uma oportunidade do indivíduo continuar se formando, ainda têm 

impregnadas em seu escopo as atribuições históricas da educação profissional brasileira, 

que é a de formar mão de obra qualificada e aligeirada visando o fortalecimento do 

sistema socioeconômico. 

Após conhecer a história da educação profissional em consonância com suas 

políticas públicas norteadoras, partimos para uma análise das políticas públicas de 

formação docente para o ensino profissional que nos possibilitou constatar que suas 

normativas também se fundamentam na perspectiva mercadológica, ou seja, estão em 

consonância com as políticas que regulamentam a educação no Brasil, especialmente, a 

educação profissional. Um diálogo tão próximo que parece impossível supor que as 

subjetividades ligadas aos ideais de formação humana dificilmente conseguiriam 

transpor. Em outras palavras, as políticas de formação de professores, em todos os seus 

momentos, parecem corroborar com as intencionalidades postas pelas políticas 

educacionais que é de formar indivíduos para atuar no mercado de trabalho. 

Esta investigação recorre ainda às pesquisas acadêmicas que, embora escassas, 

já apresentam algumas respostas relacionadas ao trabalho docente frente à verticalização 

de ensino, como o enfrentamento de desafios relacionados ao domínio de conteúdos e 

prossegue até a apropriação de métodos e técnicas de ensino. Situações que ocorrem 

dentro de um contexto de individualidade com ações que se fragmentam, 

potencializadas pela falta de preparo do docente, decorrente de sua formação inicial e 

continuada não vinculada ao processo de formação de indivíduos, sobretudo, por meio 

da educação profissional.  

As pesquisas mostram também as complexidades relacionadas aos 

desdobramentos da nova institucionalidade, em especial, os agentes externos que 

impõem novas regulações burocráticas, como a busca por recursos para financiamento 

de pesquisas, uma problemática que acentua os processos de individualização e podem 

levar o professor a limitar-se apenas ao cumprimento das demandas com a finalidade de 

dar respostas às diretrizes impostas. Outros pontos significativos também já emergiram 

por meio das pesquisas científicas que revelam elementos complicadores ao trabalho 

docente na verticalização de ensino, como, a falta de infraestrutura adequada, a 
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polivalência exigida do professor que não fora preparado para tal e a ausência de 

sentimento de coletividade, que legitima o individualismo docente, aspectos 

confirmados pela nossa investigação durante a abordagem aos nossos sujeitos, que são 

professores que atuam nos três níveis de ensino do Campus Rio Verde do IF Goiano.  

Sobre a formação dos professores investigados, detectamos que nenhum deles 

fora formado por meio de cursos de licenciaturas ou qualquer outro curso, de formação 

inicial ou continuada, com vistas ao exercício da docência. Todos são bacharéis com 

título de doutoramento na área de ciências agrárias, ou seja, tecnicamente qualificados 

ou também podemos classificá-los como dotados de notório saber, para atuar em cursos 

específicos de suas áreas de formação. Uma problemática que levam os pesquisadores 

da educação profissional ao questionamento, em razão de considerarem as licenciaturas 

como essenciais para a formação do docente por serem instrumentalizadoras de 

pedagogias apropriadas para as especificidades do processo educativo. A preocupação é 

de que este processo resulte no pragmatismo tão defendido pela educação tecnicista, 

descompromissado com as diversidades regionais, políticas e culturais existentes, 

descontextualizadas do conhecimento tecnológico.  

Outrossim, é importante nos atentarmos de que a consciência de pertencimento 

a uma determinada classe (nesse caso, a classe de trabalhadores), tão importante em um 

processo de formação humanista, se consolide também a partir das práticas sociais 

experienciadas ao longo da vida e não apenas por meio de uma formação acadêmica. 

Nesse sentido, acreditamos que, para contribuir com a formação de indivíduos dotados 

de competência técnica que garanta sua competitividade dentro da lógica de produção 

capitalista, além de aptos a compreender as relações sociais e as relações de produção 

sob a tutela do capital, compromissados ética e politicamente para atuar na direção de 

sua superação, o professor é desafiado a movimentar-se dentro das suas próprias 

contradições, como também em meio às contradições existentes no lugar onde está 

inserido.  

Buscamos conhecer parte da rotina de nossos docentes investigados e foram os 

aspectos condicionantes do trabalho docente que nos apresentaram essas respostas, 

ainda que não animadoras, no sentido de uma ressignificação do ensino profissional. As 

falas dos docentes têm consonância com dados apresentados em pesquisas acadêmicas 

já realizadas, como as que citamos anteriormente, sobretudo, relacionados a questões 

didático-pedagógicos, agravadas pelo despreparo de estudantes que chegam à 

instituição. Um contexto que coloca o professor em uma situação de adversidades, que 
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certamente, afetam o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão, em 

especial, aquelas que dêem conta de uma formação humanista.  

Empiricamente, esta constatação veio com as respostas acerca das atividades 

desenvolvidas pelos professores fora da sala de aula. O grupo de docentes não se 

envolve com atividades sociais, culturais e esportivas. Todas as ações, e não são poucas, 

são voltadas para a formação técnica e científica (com exceção de atividades de gestão) 

que em nosso entendimento, amparado pelos teóricos que sustentam esse estudo, 

contribuem para acentuar ainda mais a individualização durante o processo formativo e 

limitariam a formação do sujeito omnilateral.  

Outra questão que merece realce é a falta de conhecimento do docente dos 

pormenores da verticalização de ensino, verificada, tanto nas pesquisas acadêmicas já 

realizadas das quais tomamos como arcabouço teórico metodológico para pensar o 

nosso objetivo, quanto no compósito das respostas dos sujeitos investigados, o que nos 

levou a uma especial atenção ao apresentar a questão sobre como concebem a função 

social dos Institutos Federais, delimitando em dois pontos: se devem primar pela 

formação de indivíduos visando sua competitividade no mercado de trabalho com 

habilidades que possam atender às exigências e necessidades das empresas ou formar 

para além deste propósito, visando também sua emancipação humana.  

Quanto à função social dos IFs, inexoravelmente, para a maioria dos docentes, 

consiste em formar indivíduos com vistas à competitividade. Para os teóricos que 

fundamentam nossa pesquisa, formar um cidadão produtivo e emancipado não é tarefa 

fácil para os professores da educação profissional tecnológica, já que estão 

condicionados aos aspectos históricos dos ditames da empregabilidade. Nesse sentido, 

sugerem como sendo ideal, a oferta do ensino médio integrado à educação profissional, 

para o qual defendem um currículo crítico-emancipatório, que seja capaz de levar aos 

jovens estudantes uma leitura ampliada do mundo em que vivem ao mesmo tempo em 

que os prepara profissionalmente para atuar e obter seus meios de vida, ou seja, uma 

formação que os levem a emancipação econômica, mas também a uma emancipação 

humana, liberto do subjugo do mercado. 

Sobre a retomada da oferta do ensino médio integrado ao técnico, já que a 

modalidade deixou de existir na instituição há mais de duas décadas, não observamos 

no compósito dos sujeitos de nossa pesquisa grande entusiasmo sobre a questão, embora 

alguns concordem que a integração ajudaria a dirimir questões importantes enfrentadas 

dentro do atual contexto, como a aproximação dos conteúdos da educação básica e de 
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formação técnica. Entretanto, nos chama a atenção a preocupação dos docentes com o 

possível agravamento da sobrecarga de trabalho e a falta de conhecimento para lidar 

com estudantes que acabaram de deixar o ensino fundamental, uma vez que já estão 

acostumados com um público que já passou pelo ensino médio (subseqüente ou pós-

médio) ou que já o está cursando (concomitante) em outra unidade de ensino. E mais, 

encontramos argumentos incisivos quanto à função social da instituição de ensino 

profissional, que deve estar voltada, exclusivamente, para a formação técnica, deixando 

os conhecimentos propedêuticos a cargo das outras redes de ensino, que visam à 

preparação para o ingresso no ensino superior.  

O fato é que, ao considerarmos a integração entre o ensino médio e técnico 

como uma possibilidade de formação humana esbarramos em limitações significativas, 

a começar pela formação do professor que, em sua maioria, não se sente preparado para 

atuar junto a estudantes que estão ingressando no ensino médio; segundo, pela própria 

compreensão da função social da educação profissional, por parte da maioria dos 

docentes, que a entende como sendo limitada à formação para o emprego e por último, 

pela sobrecarga de trabalho do professor que precisaria se desdobrar para percorrer 

todos os níveis de ensino que possuem suas próprias exigências. Sobrecarga esta que 

fica ainda mais evidenciada quando o professor se reporta às exigências externas dos 

programas de pós-graduação, como a busca por recursos para financiamento de suas 

pesquisas e as publicações exigidas como forma de manutenção dos programas. 

Situações de graves complexidades que podem levar a desumanização do trabalho 

docente e por conseqüência, reduzir as oportunidades de uma atuação que resulte em 

uma formação humana. 

Precisamos também reconhecer as adversidades existentes fora do contexto 

escolar que emergiram desta pesquisa. Condições adversas que são reflexos das mazelas 

resultantes de uma sociedade dividida em classes, que afetam diretamente o processo 

educativo, a exemplo da situação retratada por um professor sobre ter de formar alunos 

que chegam exaustos de seus empregos. Uma situação tão crítica que está além de 

qualquer esforço do professor.   

É importante lembrar que nosso objetivo preponderante foi de pensar o 

trabalho docente frente à política de verticalização de ensino dos Institutos Federais para 

com isso, conhecermos em que medida o trabalho docente, no contexto de um ensino 

verticalizado, contribui para uma formação que avance para além da empregabilidade. 

Concluímos, por fim, que o trabalho docente na atual configuração acadêmica, 
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denominada de verticalização de ensino, mostra mais limites do que possibilidades de 

uma formação para a emancipação humana, um desequilíbrio que se acentua a cada uma 

de nossas descobertas, que parte da incursão pela história da educação profissional 

brasileira, passa pelos resultados trazidos por meio de pesquisas acadêmicas realizadas 

sobre os Institutos Federais e termina com a análise das falas dos professores 

investigados.  

Com isso, podemos dizer que as possibilidades de uma formação para 

emancipação humana, mostradas pelo estudo, são ínfimas se comparadas aos limites, 

sendo talvez a mais relevante destas possibilidades, a própria normativa de criação dos 

Institutos Federais que oportuniza a oferta de ensino verticalizado, mas ainda assim, 

estancada nas políticas de formação de professores que não os atendem para atuar 

dentro desta dinâmica e menos ainda, nesta perspectiva de formação emancipadora, uma 

vez que são vitimados por situações complexas, tanto internas, quanto externas, 

impactando diretamente no trabalho docente.  

Este texto encerra a proposta inicial de pesquisa, contudo, dadas as 

complexidades existentes em torno do objeto de estudo e a limitação de tempo para a 

conclusão desta investigação, realça alguns questionamentos e lacunas que não foram 

passíveis de respostas, vislumbrando assim, outras nuances investigativas. Com isso, 

entendemos que, para além de elaboração de novas políticas voltadas para a educação 

profissional, tanto no campo social quanto político organizacional, como de formação 

de professores, acreditamos na necessidade de aprofundamentos, por meio de estudos 

científicos, das situações ora existentes - conforme relatadas ao longo deste texto - para 

que estas possam servir de base para a construção de uma nova concepção de educação 

profissional que tenha no indivíduo a sua centralidade.  
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APÊNDICE 1 

FORMULÁRIO DE QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: 

Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores 

 

Projeto de Pesquisa:  

O professor e a política de verticalização de ensino dos Institutos Federais: 

possibilidades, limites e desafios da formação para além da empregabilidade 

 

 

Mestranda: Adaildes Bispo Dourado 

Orientadora: Profª Dra Lúcia Helena M. M. de Oliveira 

Coorientadora: Profª Dra Elizabeth Gottschalg Raimann 

 

             

 

           Prezado(a) professor(a), 

 

Este questionário é parte de uma pesquisa empírica que fornecerá dados 

importantes para o estudo que se pretende resultar na conclusão da dissertação de 

Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí.  

Interessa-nos neste estudo pensar a atividade docente frente à política de 

verticalização de ensino dos Institutos Federais. Para isso intencionamos investigar o 

professor que atuou, de forma simultânea, em pelo menos dois cursos de níveis 

diferentes da área de ciências agrárias entre os anos de 2014 e 2016. Um levantamento 

realizado junto às secretarias dos cursos nos apresentou seu nome como um dos sujeitos 

que se adequam a esse propósito.  
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Gostaríamos de solicitar sua colaboração no intuito de responder as questões 

propostas neste questionário. Vale ressaltar que os dados de identificação servirão 

somente para caracterização dos sujeitos de pesquisa, sua identidade será inteiramente 

preservada. 

Desde já agradecemos pela sua disponibilidade. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

 

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Graduação:  

Especialização:  

Mestrado:  

Doutorado: 

Pós-doutorado:  

 

3 – NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS RIO VERDE 

3.1 Tempo de atuação 

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos Mais de 20 anos 

     

3.2 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2014/1 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado 

Agronomia 

Mestrado  

Zootecnia 

Doutorado  

Agronomia 

      

3.3 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2014/2 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado 

Agronomia 

Mestrado 

Zootecnia 

Doutorado 

Agronomia 

      

3.4 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2015/1 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado Mestrado Doutorado  
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Agronomia Zootecnia Agronomia 

      

3.5 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2015/2 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado 

Agronomia 

Mestrado 

Zootecnia 

Doutorado  

Agronomia 

      

3.6 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2016/1 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado 

Agronomia 

Mestrado 

Zootecnia 

Doutorado  

Agronomia 

      

3.7 Cursos em que ministrou aulas no ano de 2016/2 

Agropecuária Agronomia Zootecnia Mestrado 

Agronomia 

Mestrado 

Zootecnia 

Doutorado  

Agronomia 

      

 

3.8 Nos anos de 2014, 2015 e 2016 ministrou disciplinas desvinculadas de sua área 

de formação? 

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Frequentemente 

 

3.9 Atividades extraclasses desenvolvidas no âmbito do IF Goiano em pelo menos 

um dos anos de 2014, 2015 e 2016: 

( ) Ações voltadas à preservação ambiental  

( ) Eventos Esportivos 

( ) Organização de eventos acadêmicos (jornadas, congressos, simpósios, cursos, etc) 

( ) Participação na construção de documentos (Regulamentos de cursos, PPCs, etc.) 

(  ) Participação em comissões 

( ) Projetos Culturais 

( ) Projetos de Pesquisa 

( ) Projetos Sociais 

( ) Visitas Técnicas 

( ) Coordenação de cursos 

( ) Chefia de setores  

( ) Cargos de direção 

( ) Outros – Cite: ________________________________________________________ 

 

3.10 Em relação à atuação política. 

( ) Filiado(a) à sindicatos 

( ) Não filiado(a) à sindicatos 

( ) É favorável à greves e manifestações 
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( ) Não concorda com greves e manifestações 

 

4. SOBRE A VERTICALIZAÇÃO DE ENSINO 

 

4.1 Em sua opinião, de um modo geral, a parte estrutural do campus (salas de 

aulas, laboratórios, equipamentos, fazenda, biblioteca, etc.) atende a verticalização 

de ensino de que forma? 

(  ) Péssima 

(  ) Regular 

(  ) Boa 

(  ) Ótima 

4.1.1 – Cite o setor mais precário:  

4.1.2 – Cite o setor mais eficiente:  

 

4.2 Como avalia os setores administrativos, sobretudo, aqueles cujas funções, 

afetam diretamente a atividade docente? 

(  ) Péssimo 

(  ) Regular 

(  ) Bom 

(  ) Ótimo 

4.2.1 – Cite o setor mais precário: _____________________________________ 

4.2.2 – Cite o setor mais eficiente: _____________________________________ 

 

5. TRABALHO DOCENTE 

 

5.4 Busca aprimoramento em congressos, simpósios e literaturas diversas com 

vistas a sua prática docente? 

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Frequentemente 

 

5.5 Participa ou já participou de cursos, treinamentos e orientações pedagógicas 

voltadas para sua atuação simultânea nos diversos níveis de ensino 

(verticalização)?  

(  ) Nunca 

(  ) Raramente 

(  ) Frequentemente 

Acha importante? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5.6 Como avalia sua preparação para atuar, de forma simultânea, entre os níveis? 

(  ) Fraca  (  ) Regular  (  ) Boa  (  ) Ótima 

 

 

 

 

ENTREVISTA 
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1. Como avalia a dinâmica de distribuição de disciplinas, levando em conta a 

verticalização de ensino?  

 

2. Em sua opinião, as matrizes curriculares e ementas das disciplinas favorecem ou não 

favorecem a sua trafegabilidade entre os níveis?  

 

3. Qual seu maior desafio ao trafegar por entre os níveis? 

 

3. A verticalização de ensino te estressa ou te estimula?  

 

4. Fale sobre a metodologia de ensino utilizada na sala de aula. É a mesma para todos os 

níveis? 

 

6. Ao atuar no ensino técnico procura fazer uma ligação com o que o aluno estudou nas 

disciplinas de formação geral (no caso de subsequentes) ou estuda (no caso de 

concomitantes) no Ensino Médio?  

 

7. Algum teórico da educação norteia sua prática?  

 

8.Qual a sua compreensão sobre articulação entre trabalho, ciência e cultura no contexto 

acadêmico de uma instituição de ensino profissional? 

 

9.  O que pensa sobre a implantação do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico no 

Campus Rio Verde do IF Goiano?  

 

10. Em sua opinião, que tipo de indivíduos os Institutos Federais devem formar? 

 

11. Em sua opinião, que tipo de indivíduos é formado na instituição em que você atua?  
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APÊNDICE 2 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

PLATAFORMA BRASIL - COMITÊ DE ÉTICA 

 

Título da Pesquisa: O PROFESSOR E A POLÍTICA DE VERTICALIZAÇÃO DE 

ENSINO DOS INSTITUTOS FEDERAIS. 

Pesquisador Responsável: ADAILDES BISPO DOURADO 

 Área Temática: 
 Versão: 1 

CAAE: 64358317.9.0000.5083 

Submetido em: 02/02/2017 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Jatobá 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 

 Patrocinador Principal: 
 
Financiamento Próprio  

 

 

Título da Pesquisa: O PROFESSOR E A POLÍTICA DE VERTICALIZAÇÃO DE 

ENSINO DOS INSTITUTOS FEDERAIS. 
 

Pesquisador Responsável: ADAILDES BISPO DOURADO 
 

 Área Temática: 
 

 

Versão: 1 
 

CAAE: 64358317.9.3001.0036 
 

Submetido em: 18/03/2017 
 

Instituição Proponente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA GOIANO 
 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 
 

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 
 

 Patrocinador Principal: 
 
Financiamento Próprio  
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